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Abstract 
According to current law municipal committees are bound to operate internal 

control but the law does not give an in-depth explanation of internal control. 

In the essay we work according to the COSO-model where a pre-decided plan is 

needed to be able to produce and review a control. Therefore we study how large 

and small municipals do have an internal control. 

The method we have used is data collected via e-mail and in some parts a 

questionnaire on top of that. 

The result of the study is that the municipals that have an internal control plan do 

seem to control the same things independent of the size of the municipal. In the 

study it has also been apparent that a larger amount of large councils have got a 

systematic plan for their internal control. 

In the conclusion we have presented some partial explanations to why large 

municipals to a larger extent have an internal control plan. 



 

 
Förord 
Denna kandidatuppsats om intern kontroll är skriven vid Institutionen för 

Ekonomi, Högskolan Kristianstad under våren 2006. 

 

Vi vill tacka alla de personer ute i Sverige som har tagit sig tid till att svara på 
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Sammanfattning 
 

Enligt lag skall kommunala nämnder själva bedriva intern kontroll någon exakt 

definition av vad intern kontroll ges inte i lagen. 

 

I uppsatsen tar vi fasta på att det enligt en internationell modell som heter COSO 

behövs en fastställd plan för att man ska kunna utföra och följa upp kontrollen. 

Därför har vi studerat huruvida små och stora kommuner har en antagen intern 

kontrollplan. 

 

Metoden vi använt är datainsamling via e-post och i vissa delar ett efterföljande 

frågeformulär. 

 

Resultatet av undersökningen är att de kommuner som har en intern kontrollplan i 

stort kontrollerar samma saker oavsett om kommunerna är stora eller små. Det har 

också visat sig att andelen stora kommuner som har antagit en intern kontrollplan 

är betydligt högre jämfört med små kommuner.  

 

I slutsatsen har vi presenterat några delförklaringar till varför stora kommuner i 

större utsträckning har en internkontrollplan. 
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1 Inledning 
Detta kapitel innehåller en beskrivning och en bakgrund till uppsatsens problem. 

Utifrån bakgrunden har vi skrivit en problemformulering och ett syfte till 

uppsatsen. I kapitlet beskrivs också hur uppsatsen har avgränsats. För att ge 

läsaren en uppfattning om uppsatsens delar avslutar vi kapitlet med en disposition. 

 

År 2000 ändrades kommunallagen till att ge ansvaret för intern kontroll till 

nämnderna i kommunerna. Ändringen av lagen kom till för att det ansågs vara en 

brist att ansvaret tidigare inte kunde utläsas ur lagtexten. Intern kontroll är hur 

kommuner arbetar med att säkerställa rutiner och processer i verksamheten. En 

intern kontrollplan är ett samlat dokument av vad som ska kontrolleras, vem som 

ska utföra kontrollen och till vem resultatet av kontrollen skall rapporteras till. Det 

är denna kontrollplan som inhämtats för att analyseras och sedan dra slutsatser 

utifrån. Enligt en internationellt välkänd modell benämnd COSO-modellen 

behövs en fastställd plan för att man ska kunna utföra och följa upp kontrollen.  

 

Uppsatsen är avgränsad till vård- och omsorgsnämnder, detta är gjort för att denna 

verksamhet inte har bara har kostnader att kontrollera men även hur verksamheten 

interagerar med vårdtagare och kommunmedborgare. I uppsatsen studerar vi 

huruvida små och stora kommuner har en antagen intern kontrollplan och ifall det 

finns en skillnad i vad små och stora kommuner kontrollerar. 

 

Andra uppsatser som har skrivits om intern kontroll på Högskolan Kristianstad 

handlar vad som påverkar inslaget av intern kontroll, skillnader i vad olika 

kommunala verksamheter kontrollerar och hur den interna kontrollen kvalitets-

säkras och hur det utförs. Denna uppsats kommer att inrikta sig på vad kommuner 

kontrollerar för något och om små och stora kommuner har intern kontroll i lika 

stor utsträckning.  
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De tidigare uppsatserna har valt att intervjua ett fåtal personer i verksamheten 

medan vi har inhämtat den befintliga interna kontrollplanen från ett flertal 

kommuner. De tidigare uppsatserna har efterfrågat en undersökning av ett större 

antal respondenter. Detta är vad vi med denna uppsats ska göra men med en något 

annorlunda inriktning.  

 

Intern kontroll är ett begrepp som handlar om hur de kommunala verksamheterna 

säkerställer de rutiner och processer som ingår i verksamheten. Kontrollen utförs 

för att upptäcka de kvalitetsbrister, obefogade kostnader och eventuella oegentlig-

heter som möjligen kan finnas i verksamheten. En intern kontrollplan är enligt vår 

definition ett dokument som visar vad som ska kontrolleras och till vem resultatet 

av kontrollen ska rapporteras till. Alltså en samlad plan för att förvaltningen ska 

kunna kontrollera att nämndens beslut verkställs på ett för verksamheten 

tillfredsställande sätt. De revisorsrapporter vi tagit del av som handlar om 

granskning av intern kontroll benämner en intern kontrollplan på ett liknande sätt. 

 

1.1 Problembakgrund 
Det finns kommuner i Sverige som har över 60 000 invånare sen finns det de som 

har under 10 000 invånare. Det finns alltså en betydande skillnad i kommuners 

skatteunderlag det vill säga hur mycket resurser varje kommun förfogar över. 

Lagstiftaren har beslutat om åtskilliga saker som varje kommun ska utföra men 

där kostnaden kan upplevas relativ stor för en mindre kommun men är mer 

marginell i en större kommun. En av dessa saker är den interna kontrollen.  

 

Det riktas ofta kritik mot att statliga verk och departement tar för många initiativ 

för den kommunala verksamheten. Initiativ som ställer administrativa krav och 

orsakar kostnader för kommunen. I vissa fall kan initiativen vara kombinerade 

med monetärt stöd under begränsad tid men kommunen får kostnader under en 

lång tid. Den interna kontrollen är ett av dessa många initiativ. 
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Det finns också synpunkter kring kommuners förmåga att hantera de uppgifter 

som ingår i olika nationella åtaganden. Dokumenterade skillnader finns när det 

gäller resultatet inom olika verksamhetsområden. Ur ett medborgarperspektiv är 
det oroande om såväl utförande som utfall visar att likvärdighet inom viktiga 

välfärdsområden inte kan upprätthållas och att tillgången och kvaliteten kan 

variera beroende på var man bor. (Vi behöver en robust modell, SOU 2003:123) 

 

I kommunallagen är det lagstiftat att kommuner skall ha god ekonomisk 

hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att generationsproblematiken 

som finns i den offentliga sektorn får uppmärksamhet. Lagen säger att den 

kommunala service en generation beslutar om ska den själv betala och att 

kommuner därför ska leva upp till balanskravet. Kommuner ska genom att 

säkerställa processer av betydelse bedriva sin verksamhet kostnadseffektivt och 

ändamålsenligt. Kostnadseffektiviteten säkerställs genom att kommuner är 

tvingade att leva upp till balanskravet. Balanskravet säger att en kommuns intäkter 

ska överstiga kostnaderna om inte synnerliga skäl föreligger. Ifall en kommun inte 

lever upp till balanskravet ska det negativa resultatet återställas inom tre år. 

Ändamålsenligheten betyder att mål och riktlinjer ska anges för verksamheten och 

det är av lagstiftaren behandlat på olika sätt. För att nämnderna och verksamheten 

ska nå de av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige uppställda målen är den 

interna kontrollen ett av verktygen för att nå dem. 

 

Justitiekanslern skrev 1997 en rapport där betydelsen av tydliga och 

ändamålsenliga kontrollsystem inom offentlig förvaltning betonas och då särskilt 

den egna interna kontrollen inom nämnder och styrelser. Regeringen ansåg att det 

var en brist att det i den dåvarande lagtexten inte gick att utläsa klart om 

nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Regeringen föreslog därför ett 

förtydligande i 6 kap 7 § första stycket i kommunallagen.  
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1.2 Avgränsning 
Uppsatsen är avgränsad till kommunernas vård- och omsorgsnämnder. Kommuner 

organiserar sig på olika sätt och nämnder/förvaltningar har därför olika namn. När 

detta varit otydligt så har vi begärt den interna kontrollplanen av den 

nämnd/förvaltning som har ansvaret för äldreomsorgen. 

 

1.3 Problemformulering 
Har stora och små kommuner i lika stor utsträckning en intern kontroll? Finns det 

en skillnad i vad små och stora kommuner kontrollerar i sin interna kontroll?  

 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om stora och små kommuner har en intern 

kontroll. Syftet är också att undersöka om det finns en skillnad i vad små och stora 

kommuner kontrollerar. Undersökningen kommer att göras utifrån hur många 

kontroller kommuner utför, vad man kontrollerar och ifall kommunerna har en 

antagen intern kontrollplan att arbeta efter. 

1.5 Disposition 

1.5.1 Kapitel – 2 Metod 

Detta kapitel beskriver hur vi har gått tillväga och motiverar varför vi har gjort på 

detta vis. Vidare kopplar vi vår metod till de olika ansatser, undersöknings-

metoder och datainsamlingsmetoder som finns i metodvetenskaplig litteratur. 

1.5.2 Kapitel – 3 Fakta och bakgrundsbeskrivning 

I kapitlet beskrivs en kommuns uppbyggnad kortfattat och vad som är en nämnds 

ansvar mer utförligt. Vidare beskrivs det vilka sanktionsmöjligheter lagstiftaren 

förfogar över om en kommun har en bristande intern kontroll. Vi presenterar även 

vad andra uppsatser skrivit om intern kontroll. 
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1.5.3 Kapitel – 4 Teori 

I kapitlet definierar och beskriver vi intern kontroll utifrån en välkänd 

internationell modell. Vi presenterar intressenterna till en kommun för att de har 

olika synsätt på den interna kontrollens innehåll. Rådande lagstiftning om intern 

kontroll som är gällande för kommuner tas även upp. 

1.5.4 Kapitel – 5 Resultatredovisning och Analys 

I kapitlet redovisar vi materialet som har inhämtats. Materialet presenteras både i 

diagram och i text. Först presenterar vi svarsfrekvensen och sedan redovisas 

skillnader mellan små och stora kommuner i stort gällande intern kontroll. 

Därefter redovisas vad för något små och stora kommuner kontrollerar i den 

interna kontrollen och även bortfallet i undersökningen redovisas. Vidare 

presenteras en analys av kommunernas interna kontrollplan med COSO-modellen 

som utgångspunkt. De små kommunerna som har en intern kontrollplan och 

motiveringen till varför analyseras också. Vi analyserar även svaren från de 

kommuner som svarat att de inte har någon intern kontrollplan. 

1.5.5 Kapitel – 6 Avslutande kommentarer och slutsatser 

I kapitlet sammanfattas och kommenteras uppsatsen. Vidare presenterar vi våra 

slutsatser och reflekterar över det vi kommit fram till. Vi ger också förslag på 

fortsatt forskning inom området. 
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2 Metod 
I detta kapitel ska vi beskriva hur vi har gått tillväga med uppsatsen. Vilka val av 

respondenter vi har gjort och varför. Hur vi har delat upp kommuner i 

storleksordning och motivet bakom det. Vidare knyter vi det till erkända 

vetenskapliga metoder. 

 

2.1 Datainsamling 
Vi inledde processen med att skriva uppsatsen genom att intervjua två personer 

med ansvar för den interna kontrollen i Kristianstad kommun. Det gjorde vi för att 

utbilda oss själva i hur en förvaltning arbetar med intern kontroll praktiskt. Vi fick 

ta del av en intern kontrollplan och se hur denna är uppbyggd. Vidare diskuterade 

vi hur den framtogs och hur den användes. 

 

Vår uppsats har en upptäckande ansats då vi från början hade lite kunskap om hur 

olika kommuners interna kontrollplan kan se ut och hur det arbetas med planen i 

verksamheten. Vi skickade ut ett e-postmeddelande till 149 svenska kommuner 

där vi bad dem att sända oss deras interna kontrollplan eller att meddela ifall de 

inte har någon plan. Vi valde att från kommunernas hemsida söka oss fram till en 

person i ansvarsposition för vård- och omsorgsförvaltningen, vilket då oftast 

resulterade i förvaltningschefen.  

 

Kvalitén på kommuners hemsidor kan skilja sig åt vad det gäller vilken 

information som finns på hemsidan. I de fall vi inte hittat några e-postadresser till 

ansvariga personer i förvaltningen har vi skickat meddelandet till kommunens 

huvudkansli, t ex till adresser som info@kommun.se. Det är möjligt att ett e-

postmeddelande till en sådan adress kan sänka svarsfrekvensen och vara en 

delförklaring till bortfallet. 
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2.2 Val av respondenter 
Det totala antalet kommuner i Sverige är 290. Vi har delat in kommunerna efter 

storlek i tre olika klasser som vi namngett liten, mellan och stor. Vi ska här 

förklara indelningen gjorts och vi ska även motivera urvalet av respondenter.  

 

I ett delbetänkande ifrån den statliga ansvarsutredningen, Färre kommuner? Om 

små kommuners problem och utmaningar, definieras en kommun som liten om 

folkmängden understiger 10 000 invånare. Det gör de för att med denna definition 

finns det små kommuner i nästan alla delar av landet. Vi har valt att arbeta utifrån 

samma definition. En stor kommun har vi definierat till kommuner där 

folkmängden överstiger 60 000 invånare. Gränsen på 60 000 har vi valt för att de 

två klasserna i högre grad ska vara differentierade. En högre gräns hade gjort 

klassen stor betydligt mindre.  

 

Klassen liten är 74 stycken till antalet och vi har frågat samtliga av dem. Klassen 

mellan är 183 stycken och vi har frågat 25 procent av dem. Vi sorterade 

mellankommunerna i storleksordning och därefter frågade vi var fjärde för att få 

kommuner i varierande storlek. Klassen stor är 33 stycken och vi har frågat 29 av 

dem. Vi har valt bort Umeå, Malmö, Göteborg och Stockholm för att de 

kommunerna organiserar sig med stadsdelsnämnder och ansvarsfördelningen för 

de olika nämnderna ser då annorlunda ut. 

 

Vi förklarar här varför vi inte valt att ta med stadsdelsnämnder och använder 

Malmö Stad som exempel. Det finns i Malmö Stad tio stadsdelsnämnder som 

självständigt ansvarar för äldreomsorgen. (www.malmo.se) De här tio stads-

delarna har var och en över 10 000 invånare och under 60 000 invånare så var för 

sig hamnar de i klassen mellan. Denna klass har vi med som en referens för att 

kunna göra en bättre jämförelse mellan små och stora kommuner. Vi menar att 

klassen mellan i slutresultatet borde hamna mellan klassen liten och klassen stor i 

sina värden om det finns påvisbara skillnader. Stadsdelsnämnderna är inte så bra 

att använda som referenser för att de tillhör en större organisation och det kan 

därför snedvrida materialet. Stadsdelnämnder är enkelt förklarat som små 

kommuner inom kommunen. 
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2.3 Äldreomsorg 
Äldreomsorgen är en av de viktigaste kommunala uppgifterna, reglerad i social-

tjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Äldreomsorgen är en lagstadgad 

skyldighet för kommunen och en social rättighet för den hjälpsökande. Äldre-

omsorgen omfattar hemtjänst och särskilda boendeformer. (Gustafsson, 1999) 

 

Förvaltningar med ansvar för äldreomsorgen har vi valt för att det är en lag-

stadgad skyldighet för kommunen. Vidare är äldreomsorgens verksamhet känslig 

för att den berör många kommuninvånare. Verksamheten har personliga kontakter 

med sina vårdtagare och deras anhöriga. Den här relationen med medborgaren gör 

verksamheten mer mångfacetterad än till exempel en teknisk förvaltning. 

 

Finns det i verksamheten brister i den här relationen så kan det skada kommunens 

förtroende som helhet. Media ser ett stort nyhetsvärde i att rapportera om 

missförhållanden i äldreomsorgen. Det är dessa argument som vi har för att välja 

just äldreomsorgen. Att äldreomsorgen i sin interna kontroll har ett intresse av att 

kontrollera verksamhetens funktion likväl som att göra kostnadskontroller. 

 

2.4 Operationalisering 
Att ”översätta” teoretiska begrepp till empiriskt mätbara storheter kallas för 

operationalisering. Det är en mycket central aktivitet i den analytiska kunskaps-

processen. Ett empiriskt begrepp som har operationaliserats kallas för en variabel. 

Vid operationalisering finns det alltid en risk att man mäter något därför att det 

går att mäta fast det i själva verket är något annat man vill mäta. (Andersen, 1998) 

 

Vi har operationaliserat de kontrollpunkter som finns i kommuners interna 

kontrollplan till variabler som sedan indelas i kategorier. Vi kan på detta sätt mäta 

om kommunerna till största delen kontrollerar verksamhetsmässiga risker med 

hänsyn på kvalitén och relationen till vårdtagarna. Görs detta på bekostnad av att 

det inte kontrolleras risker med ekonomisk karaktär i lika stor utsträckning. 

Riskerna med ekonomisk karaktär menar vi sådant som ger förvaltningen högre 

kostnader men utan att verksamheten förbättras, till exempel faktureringsrutiner 

eller löneutbetalningar.  
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2.5 Kontrollpunkter 
Kontrollpunkterna har indelats i tre kategorier. Första kategorin kallad 

”kostnader” innefattar sådana kontrollpunkter som vid brister skadar förvaltningen 

ur en monetär synpunkt. Andra kategorin ”verksamhet” innefattar kontrollpunkter 

som berör förvaltningarnas relation till vårdtagarna och kvalitetsarbetet inom 

förvaltningen. Tredje kategorin ”administration” innefattar sådant som inte direkt 

kan knytas till de två övriga. Det kan vara till exempel hur man arkiverar och 

registrerar handlingar, arbetsmiljöfrågor för personalen och efterlevnaden av olika 

policys, exempel IT och säkerhet. 

 

De tre följande delkapitlen är en beskrivning hur kontrollpunkterna i en intern 

kontrollplan kan se ut. Det beskrivs vad som kontrolleras och vem som är 

ansvarig. Exemplen är hämtade från befintliga kontrollplaner men innehåller lite 

förklarande kommentarer från författarna. En intern kontrollplan finns som bilaga 

för att exemplifiera hur de oftast ser ut. 

2.5.1 Kontrollpunkter kostnader exempel: 

Löneutbetalningar: Kontroll av att lönelistorna och löneutbetalningen är korrekt. 

Ifall en lönespecifikation eller utbetalning inte stämmer så kommer den berörda 

personen att höra av sig till lönekontoret väldigt fort. Tid är pengar. Ansvarig är 

oftast områdeschef/enhetschef och utförs via stickprovskontroll. 

 

Debitering av vård- och omsorgsavgifter: Att debiterad avgift baseras på lämnade 

inkomstuppgifter och beviljade insatstimmar. Samma problematik som med 

löneutbetalningarna fast förvaltningen ”drabbas” externt. Utförs via stickprov av 

ekonomiassistent. 

 

Momsredovisning: Kontroll av hur momsen redovisas på leverantörs- och 

kundfakturor. Utförs via stickprov av en ekonom. 

 

Körjournaler: Finns i många kommuner arbetsinstruktioner för hantering av 

journalerna. Viktigt att instruktionerna följs med tanke på bl.a. bensinpriset. 

Stickprovskontroller som oftast utförs av områdeschef/enhetschef. 
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2.5.2 Kontrollpunkter verksamhet exempel:  

Klagomålshantering: Rutiner för hur klagomål ska hanteras. Alla klagomål på 

verksamheten ska besvaras och nå den som är ansvarig för klagomålets område i 

organisationen. Ansvarig för kontrollpunkten är oftast förvaltningschefen och 

metoden är att man intervjuar personal. 

 

Kvalitetssäkring av hemtjänsten: Kontroll av att beviljad hemtjänst utförs. Oftast 

är den ansvarige förvaltningschefen och metoden är utarbetade rutiner/system för 

kontroller. 

 

Hantering av handkassor: Personal hanterar vårdtagares pengar när de till exempel 

går och handlar. Penningbeloppet och kvitton ska överensstämma med utkvitterat 

belopp. Viktigt ur ett förtroendeperspektiv för förvaltningen, dess personal och 

vårdtagaren. Utförs via stickprov av en ekonom. 

2.5.3 Kontrollpunkter administration exempel: 

Jämställdhet och arbetsmiljöpolicyplan tillämpas: Utförs av personalsekretare i 

regel två gånger per år 

 

Genomför utvecklings och lönesamtal: Vanligt förekommande i både offentliga 

och privata organisationer med utvecklingssamtal. Kontrollen utförs av 

områdeschefen årligen. 

 

Arkivering och gallring: Att en aktuell dokumenthanteringsplan finns. 

 

Rehabilitationsplaner: I lagen om allmän försäkring står att arbetsgivaren ska 

upprätta och tillställa Försäkringskassan en rehabiliteringsutredning inom angivna 

tidsramar. Att det sker en uppföljning och upprättande av berörd personals 

rehabilitationsplaner. Kontrolleras av personalkonsulent i stickprovskontroller.  

 

Behörigheter: Att lämpliga behörigheter för datanätverket getts och att de finns 

dokumenterade. IT-handläggare kontrollerar via stickprov. 
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Vissa av dessa exempel gällande administration och personal är svåra att greppa. 

En del går nog fort att kontrollera och gällande andra undrar man hur det ska 

kontrolleras. Ett bra exempel ska inte bara beskriva det bästa utan också hur det 

ofta kan se ut i verkligheten. 

2.5.4 Kritik mot jämförelse av intern kontrollplan  

När man ser på kommuners olika kontrollpunkter märks en tydlig gradskillnad i 

hur detaljerad beskrivningen är. För att förtydliga exemplifierar vi här nedan hur 

det kan skilja sig i beskrivning av kontrollpunkter. Om en person ska rätta ett 

stycke svensk text, kan man i en kontrollplan skriva punkt 1 kontrollera att texten 

är grammatiskt korrekt och att orden är rättstavade. Alternativt kan man dela det i 

två punkter, att som punkt 1 kontrollera att texten är grammatiskt korrekt och som 

punkt 2 kontrollera att orden är rättstavade.  I extrema fall kan punkt 2 delas i 

ytterligare punkter avseende dubbelbeteckning, sj-ljud, ng-ljud och så vidare. När 

vi i arbetet har gjort justeringar för detaljrikedomen i kontrollplanerna är detta 

förklarat i den löpande texten. 

 

2.6 Trovärdighet 
Validitetsproblemet kringgår man ibland genom att använda operationella 

definitioner. En operationell definition av ett begrepp innebär att man talar om hur 

man mäter det man vill definiera. Validiteten är alltså ett mått på 

överensstämmelse mellan vad ett mätinstrument avser att mäta och vad det 

faktiskt mäter. (Andersen, 1998)  

 

Kategoriseringen av kontrollpunkterna i de tre grupperna och i vilken grupp varje 

kontrollpunkt ska vara är gjord utifrån en subjektiv bedömning. Vissa sakers 

kategorisering torde vara självklar för en majoritet medan för andra kanske det har 

stor betydelse om du är ekonomistudent, statsvetare, svetsare eller arbetar i en 

kommunal förvaltning. 
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2.7 Bortfall 
Vi har valt att studera bortfallet genom att skicka en påminnelse via e-post till en 

fjärdedel av kommunerna i den lilla och den stora klassen. Kommunerna i 

mellanklassen fick ingen påminnelse på grund av att denna klass är att betrakta 

som en referensklass.  

 

Bortfall i statistiska undersökningar beror på olika faktorer. Brevenkäter har den 

lägsta svarsfrekvensen, personliga intervjuer den högsta. (Christensen et al 2001) 

Vi har valt att inhämta materialet via e-post då det inte varit möjligt för oss att 

resa runt i Sveriges kommuner och inhämta data. Nu vet vi inte om de som inte 

svarar har någon intern kontrollplan eller ej därför finns det risk för att resultatet 

blir missvisande  

 

I alla statistiska undersökningar finns det bortfall av olika anledningar. När 

bortfallet är mer än 20 procent är det nödvändigt att titta extra på denna grupp. 

(Byström 1998) Att skicka en påminnelse eller ringa är några åtgärder som kan 

prövas för att öka svarsfrekvensen. Byström ger tre exempel på hur man kan 

handskas med bortfall. A Hur kan bortfallet påverka resultatet? B Är det troligt att 

bortfallet snedvrider resultatet? C Specialstudera bortfallet genom ett 

slumpmässigt stickprov ur bortfallsgruppen. Vi använder oss av exempel C då vi 

även nu kan begagna oss av e-posten fördelar. 
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3 Fakta och bakgrundsbeskrivning  
I kapitlet beskriver vi kort hur en kommun är uppbyggd och nämndens roll i 

kommunorganisationen. Vi berättar vad en bristande intern kontroll kan innebära 

för sanktioner och vad andra uppsatser har skrivit om ämnet. Vi skriver även om 

en del slutsatser Ansvarsutredningen har om små och stora kommuner i Sverige. 

 

3.1 Kommunens uppbyggnad 
Fullmäktige som måste finnas i varje kommun, är det högsta beslutande organet 

och kallas i kommun för kommunfullmäktige. Den kommunala nämnd-

organisationen svarar för beredning och verkställighet under ledning av en 

styrelse, som kallas kommunstyrelsen i kommunen. Kommunfullmäktige är det 

enda organ som väljs direkt av medborgarna i de allmänna kommunala valen. 

(Grimlund, Gustafsson & Zanderin, 1997) 

 

I Europarådets konvention om kommunal självstyrelse definieras den som en rätt 

och möjlighet för att kommunerna att inom lagens gränser självständigt reglera 

och sköta en väsentlig del av de offentliga angelägenheterna på eget ansvar och i 

den lokala befolkningens intresse. (Gustafsson, 1999) 

 

3.2 Nämnder 
Den svenska kommunalförvaltningen utmärks av ett kollektivt beslutsfattande i en 

förgrenad nämndsorganisation. Huvuddelen av de kommunalt förtroendevaldas 

arbete utförs i nämnder. Nämndernas uppgift är att bereda de ärenden som skall 

avgöras i fullmäktige, verkställa fullmäktiges beslut och att besluta i vissa förvalt-

ningsärenden. Typiskt för svensk kommunalrätt och kommunal tradition är att de 

förtroendevalda har möjlighet att direkt delta i avgörandet på alla nivåer, från 

beredning till beslut och verkställighet. (Grimlund, Gustafsson & Zanderin, 1997) 
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De kommunala nämndernas organisation har samband med den kommunala 

kompetensen. Det finns nämnder med enbart kommunallagsreglerade uppgifter 

liksom nämnder med enbart speciallagsreglerade uppgifter. Kommuner och 

landsting har i princip rätt att fritt organisera sin nämndsorganisation.  

 

Kommunstyrelsen och valnämnden är obligatoriska nämnder dessutom måste 

överförmyndarnämnd inrättas om inte överförmyndare är tillsatt. I speciallagarna 

anges att det för vissa centrala funktioner skall finnas ansvariga nämnder: 

• Ledning av grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen 

• Det allmänt förebyggande hälsoskyddet, kontroll av miljön och allmän

  hygienisk standard 

• Byggnadsplanering och tillämpning av plan- och bygglagstiftningen 

• Tillämpningen av socialtjänstlagen, social planering och uppsökande social

  verksamhet 

• De allmänna valens genomförande 

(Grimlund, Gustafsson & Zanderin, 1997) 

 

Med begreppet speciallag menas de lagar som utöver de kommunspecifika lagarna 

har betydelse för den kommunala verksamheten, till exempel skollagen och 

socialtjänstlagen. De olika speciallagarna är omkring 20 till antalet. I 

kommunallagen kapitel 2 § 4 står följande om speciallagar: ”Om kommuner och 

landstingens befogenheter och skyldigheter på vissa områden finns det särskilda 

föreskrifter”  

 

3.3 Ansvarsprövning 
Laglighetsprövningen för nämnder som har en bristande intern kontroll är som 

mycket annat inom kommuner vart fjärde år då det hålls val till kommun-

fullmäktige. Då revisorerna har ett uppdrag att granska den interna kontrollen så 

kan de uttala kritik eller avstyrka ansvarsfrihet i sin årliga revisionsrapport om det 

finns brister i kontrollen. 

Ansvarsprövning – Med resultatet av den årliga granskningen som grund ska 

revisorerna pröva om styrelser och nämnder har fullgjort sitt uppdrag. 
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Underlag för prövning av frågan om ansvarsfrihet: 

Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Brister eller underlåtenhet 

har konstaterats antingen i styrelsens övergripande och samordnade 

ledningsfunktion eller i någon enskild nämnd. Om revisorerna har påtalat brister 

tidigare. Styrelsen kan t ex helt ha misskött sin uppsiktsplikt eller inte tagit en 

samordnande roll i kommunens interna kontrollsystem. Styrelse eller nämnd kan 

sakna system för styrning, uppföljning och kontroll, alternativt besitta dessa 

redskap men har i praktisk handling inte använt systemen. Det kan också gälla 

uppenbar passivitet i form av upprepat avstående från att medverka i 

beslutsfattande, såväl från enskild ledamot som från en grupp ledamöter t ex den 

politiska minoriteten. (God revisionssed i kommunal verksamhet, 2002) 

 

3.4 Andra uppsatser 
Det har skrivits fyra uppsatser om intern kontroll tidigare på Högskolan 

Kristianstad varav följande tre är intressanta för vårt uppsatsområde. 

 

• Intern kontroll - Social vs Formell – vad påverkar inslaget?  

• Kontrollerad verksamhet? Vilka faktorer påverkar utformningen av

  intern kontroll i kommunal verksamhet?  

• Kvalitetssäkring av intern kontroll – en granskning av kommuner. 

 

Den första handlar om vad som påverkar inslaget av social respektive formell 

kontroll inom den interna kontrollen. Undersökningen är inriktad på barn och 

utbildningsnämnder i tre små kommuner. Intervjuer av den ansvarige för den 

interna kontrollen och enkäter är dess metod. Social kontroll definieras utifrån hur 

organisationen kontrollerar sig själv utifrån sociala normer, sanktioner och roller. 

Den formella kontrollen definieras utifrån vad som finns med i den interna 

kontrollplanen. I kontrollplanen finns de kontrollpunkter som det är formellt 

beslutat om ska kontrolleras. 
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Den viktigaste slutsatsen som berör vår uppsats är att den formella kontrollen kan 

minska över tiden. Författarna menar att när intern kontroll införs så är den 

väldokumenterad och formell men att detta minskar när de som arbetar med 

kontrollen blir mer erfarna.  

 

Den andra testar olika hypoteser om intern kontroll. Metoden är telefonintervjuer 

med fyra personer i olika förvaltningar i sju skånska kommuner. Uppsatsen 

försöker visa vad för skillnader det finns i vad olika kommunala verksamheter 

kontrollerar. Hypotesen ”Om det finns en lokalt ansvarig för den interna 

kontrollen, så blir den mer väl fungerande och upplevs som ett stöd för 

verksamheten” är intressant men hypotesen falsifierades med de variabler som 

testades. Hypotesen ”Den interna kontrollens omfattning beror på riskernas 

karaktär” är nog ett korrekt antagande. Tekniska förvaltningar har troligen en 

väldigt annorlunda kontroll än vad en vård- och omsorgs förvaltning har. 

Hypotesen kan inte förkastas enligt det man testar.  

 

Den tredje undersöker ifall den interna kontrollen kvalitetssäkras och hur det 

utförs. Tre kommuner har valts i storleksordningen liten, mellan och stor. Där har 

ekonomiansvarige och sakkunniga revisorer intervjuats. Slutsatserna som dras är 

bland annat att storleken på kommunen inte spelar så stor roll för kvalitén på den 

interna kontrollen. I den stora kommunen fanns det anställda med ett speciellt 

ansvar för omvärldsbevakning. Vidare hittas det inget samband mellan storleken 

på kommunen och hur de gör sin riskanalys.  

 

Uppsatsen, Kvalitetssäkring av intern kontroll – en granskning av kommuner, har 

en storleksindelning liknande vår men tittar på hur kommuner arbetar med intern 

kontroll medan vi är mer inriktade på vad som kontrolleras. Samtliga uppsatser 

ovan efterfrågar en undersökning av ett större antal respondenter och vad som 

påverkar förvaltningars riskbedömning. 
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4 Teori 
I kapitlet beskriver vi de teoretiska begrepp som ligger till grund för denna 

uppsats. Intern kontroll definieras utifrån den internationellt kända COSO-

modellen. Vi presenterar även de intressenter som kommunen och den interna 

kontrollen har utifrån intressentmodellen. Vidare skriver vi vad kommunallagen 

säger om intern kontroll och hur den definieras av lagstiftaren. 

 

4.1 Intern kontroll 
COSO är en frivillig privat amerikansk organisation som arbetar med att förbättra 

kvalitén i den finansiella rapporteringen genom affärsetik, effektiv intern kontroll 

och företagsstyrning. Organisationen består av fem olika expertorgan inom 

revision och ekonomi liknande de svenska motsvarigheterna Bokföringsnämnden 

och Redovisningsrådet. COSO har utvecklat en modell för intern kontroll som är 

internationellt känd och används frekvent i olika organisationer. 

 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en pågående process, där såväl 

den politiska som den professionella ledningen samt övrig personal samverkar, 

vilken utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

(Haglund, Sturesson & Svensson, 2005) 

 

COSO-modellen bygger på fem komponenter som är kontrollmiljön, riskanalys, 

kontrollaktiviteter, information/kommunikation och tillsyn. De fem 

komponenterna använder man för att klara de mål som kommun-fullmäktige 

beslutat om och säkerställa att kommuners verksamheter lever upp till lagar och 

föreskrifter.  
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COSO-modellen kommer att vara den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen på 

grund av att modellen kan anses vara ett facit för hur man tillämpar en god intern 

kontroll (Haglund, Sturesson & Svensson, 2005). Dock inriktar sig inte uppsatsen 

på alla fem komponenterna som modellen innehåller. Komponenterna kan anses 

vara som moduler som sätts samman och utmynnar i det man slutligen 

kontrollerar. För att kunna göra en relevant bedömning om kontrollaktiviteterna 

krävs det därför en förståelse om vad de andra delarna av modellen innehåller. 

Riskanalysen till exempel är väldigt viktig för med hjälp av den kan man avgöra 

om det som kontrolleras är betydelsefullt ur verksamhetens synpunkt. 

 

4.1.1 Kontrollmiljön 

Kontrollmiljön är uppdelad i fyra delar: Sociala, politiska, organisatoriska och 

tekniska systemen. Sociala systemet handlar om etik, moral och värderingar. 

Oftast talar i dessa fall om organisationens ”takhöjd”. Är det högt i tak kan man 

diskutera saker som inte fungerar och är det lågt i tak så ställs det många frågor 

om varför man ska ha intern kontroll. Politiska systemet handlar om politikernas 

förhållningssätt till den interna kontrollen. Organisatoriska systemet är 

uppbyggnaden av de regler som ska finnas för att ge en god intern kontroll. 

Ansvarsfördelning, rutinbeskrivningar, policys, tillämpningsanvisningar och 

riktlinjer är exempel på vad som ska finnas dokumenterat. Själva processen för att 

ta fram reglerna är viktig så att det finns en förståelse varför just de här reglerna 

gäller. Tekniska systemet handlar om de regler som behövs för att uppnå säkerhet 

i kommunikation och användning av IT- och telesystem. (Haglund, Sturesson & 

Svensson, 2005)  

 

4.1.2 Riskanalys 

Riskanalysen görs med tanke på konsekvensen av händelsen och hur stor 

sannolikheten är för att händelsen inträffar. Riskerna kan vara finansiella och 

legala men även risken för att verksamheten inte fungerar som den är ämnad med 

tanke på kvalitén. Riskbedömningen ska göras utifrån konsekvensen av bristen på 

intern kontroll.  
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Konsekvenserna kan vara av ekonomisk karaktär, individuell karaktär och då även 

med hänsyn till tredje man. Ur en demokratisk aspekt är det också viktigt med 

intern kontroll för att förtroendet för politiker, myndigheter och förvaltningar kan 

urholkas om det finns brister i verksamheten. (Haglund, Sturesson & Svensson, 

2005)  

 

4.1.3 Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteterna kan vara antingen resultat eller rutinorienterade. De 

resultatorienterade är att man följer upp de mål som kommunfullmäktige har 

beslutat om för förvaltningen och verksamheten. De rutinorienterade är inbyggda 

kontroller som man gör regelbundet eller anmodade kontroller som görs punktvis 

efter den interna kontrollplanen man har beslutat om. (Haglund, Sturesson & 

Svensson, 2005)  

 

4.1.4 Information/Kommunikation 

Information och kommunikation handlar om att information skall vara korrekt, 

vara till rätt person och i rätt tid. Ett bra system för kommunikation ger ofta en 

bättre riskanalys och då en bättre förutsättning för den interna kontrollen. För 

såväl den interna som den externa informationen och kommunikationen kan en 

informations- och kommunikationspolicy vara ett lämpligt styrdokument. 

(Haglund, Sturesson & Svensson, 2005)  

 

4.1.5 Tillsyn 

Tillsynen är för att följa upp och utvärdera de fyra andra komponenterna. Det är 

en kontinuerlig aktivitet där man analyserar existerande kontroller och åtgärdar 

eventuella problem i den interna kontrollen. En snabb förändringstakt i omvärlden 

kräver en kontinuerlig omvärdering av alla system, i synnerhet system för styrning 

och kontroll. (Haglund, Sturesson & Svensson, 2005) Nämnder och verksamheter 

måste ibland analysera ifall man kontrollerar risker eller om kontrollerna bara 

omfattar det som är simpelt och billigt att kontrollera. 
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4.2 Intressentmodellen  
Med ett företags intressenter menar man de olika grupper av individer eller 

organisationer som har intressen i företaget. (Johnsen, 1985) Eftersom arbetet 

begränsas till kommuner har vi koncentrerat oss på kommunens intressenter. Det 

kan identifieras flera intressenter i kommunens olika verksamheter. Kommun-

medborgarna, anställda i kommunen, politikerna, staten, långivare och när det 

gäller omsorgsnämnden bör vårdtagarnas situation som kunder speciellt beaktas. 

Kritik mot intressentmodellen som är värd att nämna är dels att den är väldigt 

statisk till sin natur, man kan vara både medborgare och vårdtagare i kommunen. 

Viktigare är att den sätter den egna organisationen i centrum, sådan är sällan 

verkligheten. Kanske ska man se modellen som att den visar hur beroende man är 

av omgivningen. Eftersom den interna kontrollen ska kontrollera den kommunala 

verksamheten blir intressenterna identiska för intern kontroll och kommunen. 

 

4.3 Kommunallagen om intern kontroll 
6 kap. 7 § 

Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna 

kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

tillfredsställande sätt. 

 

Begreppet intern kontroll definieras inte i kommunallagen. I propositionen står det 

att det är systematiskt ordnade kontroller av organisation, redovisningssystem och 

administrativa rutiner dels nämndens bestämmelser om ansvars- och 

befogenhetsfördelning. Interna kontrollsystem ska utformas utifrån en helhetssyn 

på den kommunala verksamheten med hjälp av en grundlig och genomtänkt risk- 

och väsentlighetsbedömning. Vidare står det att de förtroendevalda revisorerna 

inte har något ansvar för den interna kontrollen men skall granska att den är 

ändamålsenlig och tillräcklig. Förtroendevalda revisorer är valda av 

kommunfullmäktige i varje kommun och ska årligen granska all verksamhet. 
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5 Resultatredovisning och analys 
I detta avsnitt presenterar vi materialet i såväl text som diagramform. Först 

redovisas vi kommunernas svarsfrekvens. Därefter presenteras hur stor andel av 

kommunerna vilka har svarat att de har en internkontrollplan. Vi studerar också 

vad kommuner, inom ramen för kontrollplanen, valt för olika områden att 

kontrollera. Därefter undersöks bortfallet och en analys görs av de interna 

kontrollplanerna med COSO-modellen som referens. Vidare presenteras en analys 

av de små kommuner som har en intern kontroll och de kommuner som svarat 

men ej antagit någon intern kontrollplan.  

 

5.1 Resultat i diagramform 
Undersökningens underlag är 149 kommuner. Vi bad att få ta del av kommunens 

interna kontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen. Svarsfrekvensen är till 

stor del beroende av vilken undersökningsmetod man använder, ifall rätt person 

kontaktas, personer som inte vill eller glömmer att svara och frågeställningens 

utformning. Diagrammet nedan visar svarsfrekvensen i förhållande till 

kommunstorlek. 

Svarsfrekvens

0

20

40

60

80

100

120

140

160

liten mellan stor totalt

antal tillfrågade kommuer antal kommuner som svarat  
Diagrammet Svarsfrekvens visar att stora kommuner har 55 procents 

svarsfrekvens vilket är den högsta svarsfrekvensen av de tre klasserna.  
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Svarsfrekvensen följer även fortsättningsvis storleksindelningen då det i 

mellanklassen är 47 procent som svarat och i klassen liten har 31 procent svarat. 

Svarsfrekvensen totalt är 41 procent vilket är lågt därför gjordes en 

bortfallsundersökning som redovisas senare i kapitlet. 

 

Av de 61 kommuner som svarat är det 33 stycken som har en intern kontrollplan. 

Diagrammet nedan visar hur fördelningen ser ut i förhållande till kommunstorlek. 

Antal kommuner med intern kontrollplan

0

10

20

30

40

50

60

70

liten mellan stor totalt

antal kommuner som svarat antal kommuner med intern kontrollplan  
 

Diagrammet Antal kommuner med intern kontrollplan visar att det i stora 

kommuner finns en högre andel som har interna kontrollplaner. I klassen stor 

kommun har 81 procent en kontrollplan. Även i detta diagram följs den gjorda 

klassindelningen då mellanklassen har redovisat att 59 procent har en kontrollplan 

och i klassen liten är motsvarande siffra 30 procent. Procenttalen skulle kunna ha 

varit högre i alla klasserna då vi tagit bort de kommuner som jobbar med att ta 

fram en kontrollplan.  De kommuner där det inte är formellt beslutat att kontroll-

planen gäller har också tagits bort. 
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Diagrammet nedan visar hur många kontrollpunkter i genomsnitt det finns i den 

interna kontrollplanen i förhållande till storleken på kommunen. 

Antal kontrollpunkter i genomsnitt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

liten mellan stor totalt
 

Diagrammet Antal kontrollpunkter i genomsnitt visar att det finns något fler 

kontrollpunkter i stora kommuner. Det är egentligen inte någon större skillnad i 

hur många kontroller kommunerna dokumenterar i sina interna kontrollplaner.  

 

I diagrammet ovanför har det inte gjorts några justeringar för skillnader i hur 

detaljerade kommunerna är när de formulerar sina kontrollplaner. Kommunernas 

kontrollplaner skiljer sig som tidigare har nämnts i hur detaljerad beskrivning man 

ger av kontrollen. Som exempel kan nämnas kommun X där man skriver: 

”Kvartal 1: Uppföljning av rutin för hantering av privata medel” jämfört med 

kommun Y som skriver: Punkt 1 ”Hantering av boendes privata medel, 

tillämpning” och som punkt 2 ” Kontant-/handkassor, förvaring, redovisning.” Vi 

fick intrycket av att man i båda fallen avser att kontrollera samma saker, 

skillnaden består i hur detaljerad beskrivningen är. Det kan i inledningsstadiet av 

intern kontroll motiveras att man har en tydligt utformad kontrollplan då det kan 

ses som ett sätt att hjälpa användarna av kontrollplanen. 
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I diagrammet Kontrollpunkter i genomsnitt efter justering har vi tagit bort högsta 

och lägsta värdet i varje kommunklass. Denna åtgärd görs för att variationsvidden 

är stor i materialet. Högst antal kontroll punkter har en stor kommun, 52 

kontrollpunkter. Mellanklassens rekord är 31 och i klassen liten är det högsta 

värdet 32. I diagrammet Antal kontrollpunkter i genomsnitt såg vi att det totala 

medelvärdet är på cirka tolv kontrollpunkter. Efter justeringen av de högsta och 

lägsta värdena blir det totala medelvärdet cirka tio. 
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Diagrammet Kontrollpunkter i genomsnitt efter justering visar att stora kommuner 

har flest kontrollpunkter även efter justeringen. Alla klassernas och det totala 

genomsnittet har minskat för att avståndet till medianen är större för det högsta 

värdet än för det lägsta värdet. I till exempel klassen liten är medianen åtta, det 

lägsta värdet är fyra och det högsta värdet trettiotvå. 
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I diagrammet Kontrollkategorier har vi grupperat kontrollpunkterna i tre 

kategorier. Kostnader, administration och verksamhet är dessa kategorier. 

Kostnader är som nämnts i metodkapitlet sådant som skadar förvaltningen ur en 

monetär synpunkt. Administration är det som bland annat behandlar arkivering 

och registrering av handlingar samt efterlevnaden av olika policys till exempel 

gällande jämställdhet eller arbetsmiljö. Verksamhet innefattar kontrollpunkter 

som rör förvaltningens relation till vårdtagarna och kvalitetsarbetet inom 

förvaltningen. Efter grupperingen är gjord tar vi enbart hänsyn till om kommunen 

gör någon kontroll i respektive kategori och bortser från antalet kontrollpunkter i 

planen. Alltså om kommunen genomför minst en kontroll i kategorin så får 

kommunen värdet 1 i respektive kontrollkategori. Staplarna anger då hur många 

kommuner som genomför minst en kontroll inom respektive kategori. 
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Diagrammet Kontrollkategorier visar att kontrollen hos de flesta kommuner som 

har en internkontrollplan också täcker de tre kategorierna. Alla kommuner med en 

intern kontrollplan har också minst en punkt som täcker en kostnadskontroll 

medan det är något färre i de andra både kategorierna. Det kan ur diagrammet 

utläsas att skillnaden i vad som kontrolleras mellan klasserna liten och stor är 

nästintill obefintlig. 
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5.2 Redovisning av bortfallet 
Bortfallet i klassen liten var 51 kommuner. Vid bortfallsgranskningen skickades 

en påminnelse till tretton av dessa 51 kommuner. Det har inkommit svar från fyra 

av dessa tretton tillfrågade kommunerna i klassen liten (30 %), av dessa fyra var 

det två som har en intern kontrollplan. De två kommunerna har tillsammans 17 

kontrollpunkter (genomsnitt 8,5) och de två kommunerna kontrollerade minst en 

punkt i respektive kontrollkategori.  

Bortfallet i klassen stor var 13 kommuner. En påminnelse skickades till fyra av 

dessa kommuner. I klassen stor kom det svar från tre av de fyra tillfrågade 

kommunerna (75 %) och de som svarat har alla en intern kontrollplan. 

Tillsammans har de 26 kontrollpunkter (genomsnitt 8,7) och det är en av dessa 

kommuner som inte har någon kontroll i kategorin administration. Resultatet av 

bortfallet visar inga stora skillnader i svarsfrekvens, andelen som har en intern 

kontrollplan och ej heller i antalet kontrollpunkter jämfört med det tidigare 

presenterade materialet.  

5.3 Analys med referens COSO-modellen 
I detta avsnitt analyseras det inhämtade materialet utifrån de fem komponenterna i 

COSO-modellen. Ur materialet kan utläsas att de små och stora kommunerna som 

har en intern kontrollplan inte skiljer sig så mycket åt i vad de kontrollerar. När 

man tittar närmare på vad som finns i de beslutade dokumenten med COSO-

modellen som referens kan man utläsa att stora kommuner jobbar utifrån den i 

något högre grad. I själva kontrollplanen finns det ofta hos stora kommuner ett 

stycke om att de utgått från en risk- och väsentlighetsanalys vid framtagandet av 

planen. Riskanalysen har då gjorts utifrån en sannolikhets- och 

konsekvensbedömning.  

 

Det finns en stor kommun som har en kontrollpunkt benämnd omvärlds-

bevakning. Det finns andra stora kommuner som nämner omvärldsbevakning i sin 

riskanalys men sedan inte har det med som en kontrollpunkt. Omvärldsbevakning 

är central i riskanalyser då det som händer i andra kommuners förvaltningar har 

högre sannolikhet att också kunna inträffa i den egna kommunen.  
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Den kommun som har omvärldsbevakning i sin kontrollplan har också två 

kontrollpunkter som behandlar den interna kontrollen. De kontrollerna handlar om 

hur den interna kontrollplanen ska revideras och en redovisning av utfallet på 

utförda kontroller.  

 

COSO-modellens komponent information/kommunikation är i den interna 

kontrollplanen likadant behandlat av nästan alla kommuner. Det är i alla planer 

specificerat vem som ska utföra kontrollen och till vem resultatet av kontrollen 

skall rapporteras till. 

 

Tillsynen som är en kontinuerlig aktivitet där man analyserar existerande 

kontroller är med den valda undersökningsmetoden svår att säga något om. De 

flesta planerna i materialet är nästan samtliga från 2005 eller 2006 så de är inte 

föråldrade. En jämförelse av hur enskilda kommuners planer har förändrats över 

tiden har inte gjorts. Ifall planerna ser exakt likadana ut som tidigare års planer är 

något som därför inte framgår. Kontrollmiljön är det omöjligt att utläsa något om 

från vårt insamlade material.   

 

5.4 Analys av små kommuner som har en intern kontrollplan 
Då vi hade fått in svar från kommuner så visade det sig att vissa små kommuner 

hade en intern kontrollplan medan andra hade det inte. Då tyckte vi det skulle vara 

intressant att fråga kommunerna som har en plan om anledningen till varför de tog 

fram den och även när det gjordes. Detta var egentligen inte vårt ursprungliga 

syfte med uppsatsen men vi tycker frågeställningen är relevant. Så vi 

sammanställde ett litet frågeformulär vilket skickades till alla små kommuner som 

svarat att de har en kontrollplan. 

 

I klassen liten var det sju av de 23 som svarade att de har en intern kontrollplan. 

De som har en plan svarar till övervägande del att det var efter att revisorerna haft 

synpunkter på den interna kontrollen som den framtogs. En av dessa svarar att 

planen togs fram första gången 1998 och att de inte minns varför men tror inte det 

var efter revisors kritik.  
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Kommunallagen ändrades 2000 till att ge nämnderna ansvar för den interna 

kontrollen så innan dess granskade revisorer troligen inte kontrollen så ofta. En 

person svarar att den är bara är tillförordnad förvaltnings-chef under ett par 

månader och inte kan svara på frågeställningen för det fanns redan en intern 

kontrollplan när personen tillträdde. De små kommunerna hade inte hjälp av en 

inhyrd konsult när de tog fram planen. I en kommun utarbetades en mall för intern 

kontroll och riskbedömning av administrative chefen, kvalitets-samordnaren och 

ekonomichefen. Interna kontrollplanen är hos de tillfrågade kommunerna till 

övervägande del framtagen under de två senaste åren.  

 

5.5 Analys av små kommuner 
Här följer analysen av de olika svar som kommit från klassen liten. Det är bara de 

som inte har någon intern kontrollplan som finns representerade här. Övriga finns 

med i resultatredovisningen. En viss indelning har gjorts, i början finns de korta 

svaren sedan följer de som innehåller lyckönskningar och avslutningsvis beskriver 

vissa kommuner hur de genomför kontroller utan en intern kontrollplan. Vi vill 

här påminna om att det har gått sex år sedan lagen om nämndernas ansvar för 

intern kontroll trädde i kraft. 

 

En kommun har tagit fram en intern kontrollplan men det politiska beslutet har 

ännu inte tagits varför man väljer att inte offentliggöra den.  I en annan kommun 

är svaret att man inte har någon intern kontrollplan men att arbetet med att 

sammanställa denna är påbörjat. Andra var ännu kortare ”Vi har ingen intern 

kontrollplan” Ytterligare svar är: 

• Hoppas du får svar av någon annan i kommunen. Jag kan inte bistå dig.  

• v17 är jag på utbildning och återkommer den 2 maj-06 

• Tyvärr vi har ingen sådan ännu 

• Någon sådan plan har vi tyvärr inte 

• Har på grund av tidsskäl (sjukdom) ej möjlighet att hjälpa Er. 
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Nu till avdelningen med trevliga och uppmuntrande svar där en kommun svarar: 

”Tyvärr kan vi inte hjälpa er då vi saknar en intern kontrollplan. Hoppas det löser 

sig med någon annan kommun. Lycka till med examensarbetet!” Ytterligare ett 

svar var att: ”Vi har sådan resursbrist att vi i vår kommun inte tagit fram någon 

aktuell plan”. Men personen som svarade rekommenderade istället en annan 

kommun, tyvärr befinner sig den kommunen i mellanklassen och har aldrig blivit 

tillfrågad. Ännu ett svar var: ”Vi har tyvärr ingen aktuell plan att skicka till er från 

NN kommun. Jag anar att ni blir överhopade med material i alla fall. Lycka till 

med ert examensarbete”. En kommun svarade: ”Vi har tyvärr inte möjlighet att 

hjälpa er med detta, hoppas att ni har bättre lycka i andra kommuner”  

 

I denna grupp av svar märks mindre av viljan till att arbeta med intern kontroll. Vi 

menar att detta inte med automatik betyder att det dagliga arbetet i kommunen på 

något sätt är bättre eller sämre än i andra kommuner. Kanske tvärtom att man 

arbetar mer med de praktiska göromål som äldreomsorgen innebär. Om det i en 

liten kommun finns resurser till fyra heltidstjänster kan valet stå mellan att ha två 

som arbetar med administration som innehåller kontroll och två med den praktiska 

omsorgen av vårdtagarna. 

 

Här uppstår kanske en konflikt mellan intressenterna i kommunen. Yngre 

kommunmedborgare med många år kvar till äldrevården är troligen mer 

angelägna om att kontrollera att resurserna används på ett effektivt sätt. En 

kommunmedborgare som är i behov av hjälp och stöd från kommunen sätter nog 

den praktiska delen av arbetet i första rummet. 

 

Andra små kommuner har svarat mer utförligt, till exempel: ”NN kommun har 

tyvärr inget fastställt dokument över den interna kontrollen, varken för kommunen 

totalt eller för verksamheterna. Däremot har kommunstyrelsen vid sina 

sammanträden varje månad en åtgärdslista där det finns ifyllt ärenden och 

tidpunkter när vissa ärenden skall vara åtgärdade, eller när uppföljning av olika 

ärenden skall vara klara. I övrigt finns ju fastställt när exempelvis ekonomiska 

uppföljningar skall göras under året med mera” Känslan är att det finns en del 

kontroll men ännu har förvaltningen inte en sammanställd plan för den interna 

kontrollen.



Kontroll av intern kontroll   Karlsson & Svensson 

 30

En kommun börjar sitt svar med ”Det är lite svårt att veta vad i den interna 

kontrollplanen ni är ute efter” och avslutar, efter lite skrivande om attestregister 

och interna kontroller av utbetalningarna av socialbidrag, med ”vi har tyvärr inget 

samlat dokument med alla våra kontroller.” Men vår definition av intern 

kontrollplan är ju en samlad plan för att förvaltningen ska kunna kontrollera att 

nämndens beslut verkställs på ett för verksamheten tillfredställande sätt. En 

kommun svarade ”NN kommun har en övergripande intern kontrollplan som 

tagits i kommunfullmäktige och sedan ska varje nämnd ha en plan för uppföljning 

av den interna kontrollen. Socialnämnden har inte antagit någon plan”. Någon 

förklaring till varför nämnden inte gjort det lämnas inte. Slutligen gör vi en 

sammanfattning av ett ganska innehållsrikt brev från en av de mindre 

kommunerna som börjar med att säga att man inte har någon intern kontrollplan. 

Vidare skrivs det att i en så pass liten kommun inte arbetar någon controller och 

att det inom socialförvaltningen finns andra lagar som är till för att skydda 

vårdtagarna, till exempel Lex Sara, Lex Maria och avvikelserapportering. 

Slutligen menar skribenten att det i små verksamheter finns mer av en inbyggd 

kontroll även om den inte går att jämställa med en intern kontrollplan. 

 

5.6 Analys av referenskommuner 
I detta avsnitt analyseras svaren från klassen mellan som är en referensklass. 

Undantagna är svaren från kommuner med en intern kontrollplan som återfinns i 

resultatredovisningen. Uppdelningen i detta avsnitt är de korta svaren i början och 

de mer utförliga svaren i slutet. 

  

Det var en kommun som svarade: ”Vi har tyvärr inte uppdaterat vår interna 

kontrollplan, vi kommer att jobba med den under året.” Andra svar var: 

”Delegationsordningen för vård- och serviceförvaltningen i NN kommun håller på 

att uppdateras och den kan jag maila till dig under v 18.” Delegationsordningen 

har ännu inte kommit oss till handa, vi har inte frågat efter den. Ytterligare svar: 

”Såvitt jag kan se så har vi i så fall ingen kontrollplan” kort och koncist även från 

kommunen som finns i mitt i mellanklassen.   
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Fler korta svar: ”Vi har ingen aktuell intern kontrollplan, men däremot riktlinjer 

och kvalitetspärmar” och slutligen ”Ärendet är under behandling. Det finns ingen 

samlad kontrollplan.” Det är intressant att kommunernas arbete går framåt men 

sex år mellan lagstiftning och verklighet är en avsevärd tid. 

 

Här följer tre svar som är lite mer förklarande. ”Vi har inte någon särskild 

sammanfattande intern kontrollplan. Däremot har vi försteg till en plan för flera 

rutiner. På grund av en extrem arbetsbelastning har jag inte någon möjlighet att 

hjälpa er med material.” Nummer två som också belyser problemet med 

resursbrist. ”Jag är ledsen att jag inte kan hjälpa er men vi har inte kommit så 

långt i vårt arbete att vi har dokumenterat den interna kontrollen i en plan. Vi har 

ett reglemente som är kommunövergripande men har inte hunnit göra någon plan 

för vård och omsorg ännu.” Slutligen ett annat problemområde som gäller 

sekretessen. ”Från Vård och Äldre omsorgen i NN kommun får ni ingen 

nedskriven intern kontrollplan då det är ett arbete som just nu pågår för att lämnas 

till politiker för beslut lite längre fram.” Det är helt förståeligt för så länge ett 

ärende är under beredning gäller sekretesslagen (1980:100) 
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5.7 Analys av stora kommuner 
I detta kapitel återger vi svaren från de tre stora kommuner som inte har någon 

intern kontrollplan för äldreomsorgsförvaltningen. 

 

”Vi har ingen sammanställd plan för vår interna kontroll! Jag tror däremot inte att 

omfattningen av den interna kontrollen är mindre för att vi saknar en plan.” En 

intressant synpunkt som kanske innehåller några svagheter. Till exempel: Vem vet 

vad som kontrolleras, hur följer man upp resultatet och vem beslutar vad som ska 

kontrolleras? Även i denna klass är det sekretessen som sätter käppar i hjulet. ”Vi 

inom Vård - och omsorg kan tyvärr inte hjälpa er med det då vi arbetar just nu 

med vår intern kontroll” är svaret som kom från en kommun. Liknande problem är 

det i den sista kommunen. ”Hos oss i NN är en internkontrollpärm under 

framtagande. Vi har ett projekt som precis startat och som avser alla våra 

verksamheter inom social omsorg. Dock har vi inte något material ännu som 

skulle kunna skickas. Kommunen har en internkontrollplan i stort men den är 

generell och avser hela kommunen.”  

 

De två sista svaren tyder på att om vårt arbete följs upp nästa år kan sannolikt 

dessa två kommuner presentera en intern kontrollplan. 
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6 Avslutande kommentarer och slutsatser 
I detta kapitel ska vi diskutera och reflektera det material som inhämtats till 

uppsatsen. I samband med det ska vi presentera de slutsatser vi har kommit fram 

till. Vi inleder dock med en kort sammanfattning av uppsatsen och i slutet ger vi 

förslag på fortsatt forskning. 

 

Vi har valt att undersöka om små och stora kommuner har en intern kontrollplan. 

Vi har även tittat på vad de kommuner som har en intern kontrollplan kontrollerar 

för något. I inledningsskedet i vårt arbete skickades, via e-post, en förfrågan till 

utvalda kommuner, där vi bad kommunerna om deras aktuella interna 

kontrollplan. Anledningen till metodvalet är att vi vill få ett brett underlag av små 

och stora kommuner eftersom ett syfte med uppsatsen är att jämföra om små och 

stora kommuner har antagit en intern kontrollplan.  

 

För att dokumentation, rapportering och uppföljning fungera på ett 

tillfredställande sätt krävs en intern kontrollplan. Det kan hävdas av vissa att 

intern kontroll kan vara funktionell utan en kontrollplan men vem minns då vad 

som har kontrollerats och vem som utförde kontrollen, så det är inte en 

uppfattning som delas av uppsatsens författare. 

 

6.1 Svarsfrekvens 
Svarsfrekvensen är generellt sett låg (41 %). Vi redovisar svarsfrekvensen trots att 

detta inte var med i syftet men för att ge en rättvisande bild av det insamlade 

materialet. Procentuellt sett följer svarsfrekvensen den klassindelning vi gjort från 

början. Vad det beror på kan vi bara spekulera om men kanske det är så att ifall 

man inte har någon plan är inte alla benägna att berätta det. Det kan möjligen 

också bero på individuella personers intresse att svara och eventuella skräppost-

filter. Vidare kan även mängden e-post en person får i övrigt vara av betydelse. I 

stora organisationer finns det mer resurser och fler anställda och det kanske är en 

delförklaring till den högre svarsfrekvensen i stora kommuner. 
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Slutsatsen vi drar av detta är att metodvalet för insamling av material inte är det 

bästa sättet att få en hög svarsfrekvens. Möjligen hade det varit effektivare men 

dock mer tidskrävande och kostsamt om vi hade tagit telefonkontakt med 

kommunerna först. 

 

6.2 Har kommuner en intern kontroll?  
Kommunala nämnder har enligt kommunallagen ansvaret för den interna 

kontrollen. Ändå finns det kommuner som enligt vår undersökning inte har någon 

intern kontroll. När det gäller skillnader mellan de olika klasserna i vilken de har 

en intern kontrollplan så kan sägas att även detta följer den klassindelning vi gjort 

från början. I klassen liten kommun så har en del kommuner svarat att de helt 

enkelt inte har några resurser till intern kontroll. I samma klass finns det 

kommuner som har en kontrollplan helt jämförbar med de kontrollplaner stora 

kommuner har. I referensklassen mellan är andelen som har en plan högre än i 

klassen liten och i klassen stor är andelen ännu lite högre. Det ska kommas ihåg 

att vi begärt kontrollplanen av vård- och omsorgsförvaltningar. Det finns 

kommuner vars plan är en gemensam intern kontrollplan som gäller för alla 

förvaltningar.  

 

I resultatredovisningen finner vi att det finns påtagliga skillnader. Hela 81 procent 

av kommunerna i klassen stor har en kontrollplan och motsvarande siffra i klassen 

liten är 30 procent. Skillnaden är hela 50 procentenheter mellan små och stora 

kommuner i vilka som har en kontrollplan. Det är en markant skillnad och kanske 

är det helt enkelt så som vissa små kommuner säger att de inte har några resurser 

till intern kontroll. Samtidigt finns det inga direkta sanktioner mot bristande intern 

kontroll mer än kritik från revisorer eller vid valet till kommunfullmäktige vart 

fjärde år.  
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De små sanktionsmöjligheterna kan vara en delförklaring. En annan sak är som en 

stor kommun svarade: ”Vi har ingen sammanställd plan för vår interna kontroll! 

Jag tror däremot inte att omfattningen av den interna kontrollen är mindre för att 

vi saknar en plan”. Det är ingen omöjlighet att det ligger lite i det svaret men vi 

finner att det inte är så troligt. Då är det mer troligt att det är som en liten kommun 

uttryckte det: ”Vår väldigt lilla organisation ger en kontroll i sig, även om det inte 

kan betraktas som ett systematiskt sätt att arbeta.” Vidare finns ju även 

anledningen till skillnaden mellan vilka som har en intern kontrollplan eller inte, 

att människor som arbetar i kommuner har olika synsätt på vad som är viktigt och 

relevant. Politiska ledningens inställning och agerande är viktig för att 

åstadkomma en god intern kontroll. (Haglund, Sturesson & Svensson, 2005) 

 

Av de små kommuner som har en intern kontrollplan så svarar de flesta att det var 

efter revisors kritik som man tog fram planen. Det var väldigt intressant för det 

gav en problemställning som vi inte kan svara på inom ramen för denna uppsats. 

Detta för att vi har tagit del av en revisorsrapport för en liten kommun i vilken de 

får anmärkning på sin interna kontroll. Kommunen har inte efter synpunkterna 

dokumenterat en intern kontrollplan. Ifall det beror på att det finns skillnader i hur 

revisorernas synpunkter värderas eller att det även finns skillnader i små 

kommuners resurser ingår inte i uppsatsens problemställning. 

 

Från problemformuleringen i inledningskapitlet finner vi frågan om små och stora 

kommuner har en intern kontroll. Vår slutsats är att så är inte fallet, det finns 

alldeles för många små kommuner som har svarat att de inte har en systematisk 

plan för intern kontroll. Utifrån detta kan det ändå inte sägas något om hur bra 

verksamheterna fungerar men det kan sägas att de verksamheter som inte har en 

intern kontroll utsätter sig för större risker. Intern kontroll är som ett äggskal och 

verksamheten är innehållet. Spricker skalet så flyter verksamheten ut (Haglund, 

Sturesson & Svensson, 2005). 
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En annan slutsats vi drar av vårt insamlade material är att stora kommuner är mer 

bevakade av sina intressenter än små kommuner. Detta för att det är mycket troligt 

att det uppmärksammas mer om Stockholms kommun inte följer kommunallagen 

än om en liten kommun gör detsamma. Omfattningen och till vilken utsträckning 

där är en politisk kostnad för en organisation är beroende av organisationens 

storlek (Watts & Zimmerman, 1978).  

 

Vidare drar vi slutsatsen att kommunstorleken har betydelse för den interna 

kontrollen på det sätt att det arbetar fler personer i de organisationerna. Den 

slutsatsen drar vi för att när vi insamlat material och gått igenom de interna 

kontrollplanerna funnit att det i stora kommuner finns anställda med ett speciellt 

ansvar för den interna kontrollen medan det inte finns i små kommuner.  

 

6.3 Hur mycket kontrolleras och vad kontrolleras? 
Det andra syftet är att jämföra om små och stora kommuner gör någon skillnad i 

det man kontrollerar. Vi utgår ifrån de tre kategorierna, kostnad, verksamhet och 

administration som presenterades i metodkapitlet och vi kan med ledning av det 

säga att det inte är någon skillnad i vad kommunerna som har en kontrollplan 

kontrollerar. På motsvarande sätt är det när det gäller antalet kontrollpunkter som 

är upptagna i kontrollplanen. 

 

Antalet kontroller som de kommuner som har en intern kontrollplan utför skiljer 

sig inte åt speciellt mycket för små och stora kommuner. När vi justerade antalet 

kontrollpunkter för det högsta och lägsta värdet i varje klass så följde även detta 

den klassindelning vi gjort från början. När det väl har beslutats om att ta fram ett 

samlat dokument till den interna kontrollen så är det i mängden kontroller som 

tidigare nämnts ingen markant skillnad mellan små och stora kommuner.  
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Vissa kommuner har som vi presenterat i resultatredovisningen mellan 30 och 50 

kontrollpunkter i sin kontrollplan. Det kan i inledningsstadiet av arbetet med 

intern kontroll vara motiverat med en tydlig och detaljerat utformad kontrollplan. 

Samtidigt ska kontrollpunkterna ha en stor risk med hänseende till sannolikhet 

och konsekvens detta för att utförandet av kontrollen skall vara meningsfull. Ett 

stort antal kontrollpunkter kan även leda till att arbetet med att rapportera utfallet 

av kontrollerna och sedan göra en uppföljning av dessa tar för mycket resurser i 

anspråk.  

 

När man har delat upp kontrollpunkterna i kontrollplanen i de tre kategorierna 

kostnad, administration och verksamhet kan man inte utläsa några skillnader med 

avseende på kommuners storlek Alla kommuner kontrollerar något med 

hänseende till verksamheternas kostnader. Intressant här är att det dock finns en 

liten skillnad i referensklassen mellankommuner. Den procentuella andelen 

mellankommuner som utför kontroller med hänsyn till verksamheten är lägre än 

vad den är i klassen liten. Vi tror att sådana skillnader främst beror på hur lång tid 

kommuner har arbetat med intern kontroll. Att man i inledningen i arbetet med 

intern kontroll mest inriktar sig på kostnader för att sedan även kontrollera mer av 

verksamhetens relation till vårdtagarna och andra intressenter. 

 

I inledningskapitlet finns frågan om det finns en skillnad i vad små och stora 

kommuner kontrollerar. Vår slutsats är att det inte finns någon sådan skillnad. När 

det väl har antagits en kontrollplan så kontrollerar små och stora kommuner 

ungefär samma saker. Slutsatsen bygger på att det inte går att utläsa några 

skillnader i vad som kontrolleras i förhållande till kommunens storlek när man 

placerat kontrollpunkterna i de tre kategorierna. Det kan då spekuleras i att det 

möjligen ligger en viss del av imitation i detta. De interna kontrollplanerna är ju 

offentliga handlingar när nämnden har tagit beslut om dem. 

 

Vi drar också slutsatsen att personerna som är anställda i kommunerna har 

betydelse. Detta är en slutsats vi drar för båda frågeställningarna. Vi delar 

uppfattningen som författarna till boken Intern Kontroll har om att den politiska 

ledningens inställning och agerande är viktig för att åstadkomma en god intern 

kontroll. 
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Vi gör dock tillägget att de anställda i kommunerna också är viktiga för att de kan 

påverka och övertyga politikerna om betydelsen av intern kontroll. Slutsatsen 

grundar sig också på att när man jämför vad som kontrolleras och utformningen 

av den interna kontrollplanen är det ingen skillnad i kvalité mellan små och stora 

kommuner. Detta är ju inte något häpnadsväckande då antagandet är att om en 

organisation som en kommun beslutar att något ska utföras så försöker man göra 

det på ett korrekt och givande sätt.  

 

6.4 Fortsatt forskning 
Det har under arbetet med uppsatsen framkommit att de små kommuner som har 

ett strukturerat sätt att arbeta med intern kontroll har inlett det arbetet efter 

synpunkter från revisorer. Det finns dock små kommuner som har fått synpunkter 

från revisorer och ändå inte arbetar med intern kontroll. Det skulle vara intressant 

att kanske få veta varför denna skillnad finns.  

 

Det skulle vara intressant att se på skillnader mellan nämnder med olika inriktning 

i verksamheten. Det har tidigare gjorts en undersökning om detta men vi skulle 

vilja se en som angriper problemet på ett annat sätt. Vidare skulle en jämförelse 

mellan kommuners och privata bolags interna kontroll vara intressant att ta del av. 
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Kommunklass Skickat   Antal Vad som kontrolleras  
liten förfrågan Svar Har plan kontrollpunkter kostnader administration verksamhet 
 1       
 1       
 1       
 1       
 1       
 1       
 1 1      
 1 1      
 1       
 1       
 1       
 1       
 1       
 1       
 1 1 1 4 1 1 1 
 1       
 1       
 1 1      
 1       
 1       
 1       
 1       
 1 1      
 1       
 1       
 1       
 1 1      
 1       
 1       
 1       
 1 1      
 1 1      
 1       
 1 1 1 4 1 0 1 
 1 1      
 1       
 1       
 1       
 1       
 1 1      
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 1       
 1 1      
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 1 1      
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Kommunklass Skickat   Antal Vad som kontrolleras  
liten förfrågan Svar Har plan kontrollpunkter kostnader administration verksamhet 
 1     
 1       
 1       
 1       
 1 1      
 1       
 1       
 1       
 1       
 1 1 1 8 1 1 1 
 1       
 1       
 1       
 1 1 1 9 1 1 0 
 1       
 1       
 1 1      
 1 1      
 1 1 1 32 1 1 1 
 1       
 1       
 1 1 1 7 1 1 1 
 1       
Summa liten 74 23 7 72 7 6 6 
Kommunklass 1       
mellan 1       
 1       
 1       
 1       
 1       
 1 1 1 8 1 1 0 
 1       
 1       
 1 1 1 3 1 0 1 
 1       
 1       
 1       
 1 1 1 20 1 1 1 
 1 1 1 28 1 1 0 
 1       
 1       
 1 1      
 1       
 1       
 1 1 1 31 1 1 1 
 1 1      
 1 1 1 14 1 1 1 
 1 1      
 1       
 1 1 1 3 1 1 0 
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Kommunklass Skickat   Antal Vad som kontrolleras  
liten förfrågan Svar Har plan kontrollpunkter kostnader administration verksamhet 
 1 1      
 1 1      
 1 1      
 1 1    
 1 1 1 9 1 1 1 
 1 1      
 1 1 1 5 1 0 0 
 1       
 1       
 1       
 1 1 1 4 1 0 1 
 1       
 1 1 1 7 1 0 0 
 1       
 1 1      
 1       
 1 1 1 8 1 1 1 
 1       
 1 1 1 4 1 1 0 
 1       
Summa mellan 46 22 13 144 13 9 7 
Kommunklass 1 1 1 11 1 1 1 
Stor 1 1      
 1 1 1 11 1 1 1 
 1 1      
 1       
 1 1 1 4 1 0 0 
 1       
 1       
 1       
 1 1 1 14 1 1 1 
 1 1      
 1 1 1 20 1 1 1 
 1       
 1 1 1 34 1 1 1 
 1 1 1     
 1       
 1 1 1 52 1 1 1 
 1       
 1       
 1       
 1       
 1 1 1 15 1 1 1 
 1 1 1 6 1 1 1 
 1       
 1 1 1 9 1 0 1 
 1 1 1 4 1 1 1 
 1       
 1 1 1 6 1 1 1 
 1       
Summa liten 74 23 7 72 7 6 6 
Summa mellan 46 22 13 144 13 9 7 
Summa stor 29 16 13 186 12 10 11 
Summa totalt 149 61 33 402 32 25 24 
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     I procent   
Diagram Svarsfrekvens liten 74 23  31,08   
 mellan 46 22  47,83   
 stor 29 16  55,17   
 totalt 149 61  40,94   
        
Diagram Antal liten 23 7  30,43   
kommuner med mellan 22 13  59,09   
kontrollplan stor 16 13  81,25   
 totalt 61 33  54,10   
        
Diagram Antal liten 10      
kontrollpunkter mellan 11      
i genomsnitt stor 14      
 totalt 12      
        
Diagram Antal kontroll-  liten  mellan stor    
punkter efter kostnad 7 13 12    
justering administration 6 9 10    
 verksamhet 6 7 11    
        
Diagram Antal kontroll-     Lägst Högst  
kategorier efter liten 7 5 36 4 32 72 
justeringar mellan 10 11 110 3 31 144 
 stor 12 11 130 4 52 186 
 totalt 10 27 276   402 
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Bortfalls granskning        
  Skickat    Antal Vad som kontrolleras  
   andragången Svar Har plan kontrollpunkter kostnad administration verksamhet 
  1       
  1       
  1 1      
  1       
  1 1 1 9 1 1 1 
  1       
  1       
  1 1      
  1       
  1       
  1       
  1       
  1 1 1 8 1 1 1 

summa liten 13 4 2 17 2 2 2 
  1 1 1 7 1 1 1 
  1       
  1 1 1 17 1 1 1 
  1 1 1 2 1 0 1 

summa stor 4 3 3 26 3 2 3 
         
diagram 6 liten 13 4      

 stor 4 3      
diagram 7 liten  4 2      

 stor 3 3      
diagram 8 liten 8,5       

 stor 8,7       
diagram 9  liten stor      

 kostnad  2 2      
 administration 2 1      
 verksamhet 2 2      
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Hej  

Vi är två ekonomistudenter, vid Högskolan i Kristianstad, som i vårt examensarbete valt att 

studera kommunernas interna kontrollplan. Därför vill vi gärna ta del av er kommuns interna 

kontrollplan.  

Men för att inte riskera att drunkna i material har vi valt att enbart titta på 

Omsorgsförvaltningen/Socialförvaltningen och de delar som behandlar äldreomsorgen och är 

aktuella för året.  Det bästa för vår del är om ni har möjlighet att under veckan skicka planen 

med e-post till: hans-erik.karlsson0003@stud.hkr.se 

Om ni inte har möjlighet att bistå oss med begärda handlingar skulle vi vara tacksamma om ni 

meddelade oss detta. E-postadress som ovan eller tele 0708-38 76 63  

Mvh Hans-Erik Karlsson och Jonas Svensson 



Bilaga Uppföljning av små kommuner 

 

Hej! 
 
Vi är två ekonomistudenter från Högskolan Kristianstad som tidigare begärt att få er 
kommuns interna kontrollplan. Tack för det. Vi har nu några följdfrågor som vi hoppas ni kan 
ta er tid att svara på. 
 
Vilket år beslutades det om att en intern kontrollplan skulle finnas första gången? 
 
Hade ni hjälp av en inhyrd konsult när planen utformades första gången? 
 
Var det efter revisors kritik eller av andra orsaker som planen togs fram? (Berätta) 
 
 
Tacksamma för svar! 
Mvh Jonas Svensson och Hans-Erik Karlsson 
 



Bilaga Bortfallsenkät 

 

Hej igen! 

Vi bad för någon vecka sedan Er kommun om hjälp med upplysningar till vårt examensarbete. 

Vi är medvetna om att arbetsbelastningen kan vara stor på många håll men vill ändå be om 

Ert svar även om det inte finns något formellt beslut om en intern kontrollplan 

Mvh Hans-Erik Karlsson och Jonas Svensson 

 

 

Originalmeddelande 

Hej 

Vi är två ekonomistudenter, vid Högskolan i Kristianstad, som i vårt examensarbete valt att 

studera kommunernas interna kontrollplan. Därför vill vi gärna ta del av er kommuns interna 

kontrollplan.  

Men för att inte riskera att drunkna i material har vi valt att enbart titta på 

Omsorgsförvaltningen/Socialförvaltningen och de delar som behandlar äldreomsorgen och är 

aktuella för året.  Det bästa för vår del är om ni har möjlighet att under veckan skicka planen 

med e-post till: hans-erik.karlsson0003@stud.hkr.se 

Om ni inte har möjlighet att bistå oss med begärda handlingar skulle vi vara tacksamma om ni 

meddelade oss detta. E-postadress som ovan eller tele 0708-38~76~63  

Mvh Hans-Erik Karlsson och Jonas Svensson 
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Internkontrollplan 

Process/rutin Kontrollmoment Kontroll 
Ansvarig 

Frekvens Metod Rapporte 
ring till 

Uppföljning 
budget 
 

Budget i balans  
Förvaltningschef

Enl anvisningar 
från kommun-
ledningen 

Enl anvisningar 
från 
kommunledningen 
och de rutiner som 
finns. 

Kommun- 
styrelsen 

Uppföljning av 
kvalitetsmål 
 

Att nämndens 
kvalitetsmål 
uppfylls 

Förvaltningschef Enl 
uppföljningsplan 

Se 
uppföljningsplan 

Kommun- 
fullmäk-
tige 

Klagomåls-
hantering 
 

Rutinerna för 
klagomål följs 

Förvaltningschef Vid den årliga  
avtalsrevisionen på
alla enheter  

Intervjuer med 
personal och 
kontroll av rutinen 

Nämnden 

Avvikelsehan-
tering enl hälso- 
och 
sjukvårdslagen 
 

Att rutiner för 
avvikelse-
hantering följs 

MAS 2 gånger/år Enl MAS:ens 
rutinbeskrivning 

Nämnden 

 
Uppföljning av 
hälso- och 
sjukvården fort-
löpande och 
systematiskt 
varje år 

 
Att Hälso- och 
sjukvården är 
trygg och säker.  
  
 

 
MAS 

 
Årligen 

 
Enkät 

 
Nämnden 

Tillsyn av hälso- 
och sjukvård 
 
 

Vid avtalsrevision 
– följa upp att 
verksamheten 
följer de riktlinjer 
som utarbetats, 
 -att lokala rutiner 
finns på enheterna 

MAS Årligen Intervjuer och 
granskning av 
journaler, riktlinjer 
och rutiner 

Nämnden 

Styrning 
Rapportering 
Kontroll 
 

Säkra rutinerna 
för avtals-
revisionerna 

Förvaltningschef  Dokumentera och 
riskbedöma rutiner 
för 
avtalsrevisioner  

Nämnden 
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Kvalitetssäkring 
av hemtjänsten 

Kontroll av att 
beviljad hemtjänst 
utförs. 

Förvaltningschef Information 
löpande till 
nämnden. Det nya 
sättet att följa upp 
att hemtjänst-
inssatserna utförs 
startar 1 mars  

Utarbeta rutiner/-
system för 
kontroller 

Nämnden 

Omvärlds-
bevakning 

Strategin följs Förvaltningschef 2 ggr/år Rapport till 
ledningsgruppen 

Nämnden 

Intern kontroll Revidering av 
nämndens interna 
kontrollplan 

Omvårdnads-
nämnden 

Årligen Verksamhetsplan 
2006 

Fullmäktige 

Intern kontroll Att nämndens 
anvisningar följs 

Förvaltningschef Vid 
årsredovisningen 

Avd.chef redovisar 
ik.planer och utfall 
av kontroller  

Nämnden 

 
 
 

 


