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FÖRORD 
Vid centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå universitet, pågår ett treårigt 
forskningsprojekt kallat ”De kommungranskande aktörernas betydelse”. Projektet får stöd 
från Kommunförbundets FoU-råd och ingår i rådets forskningsprogram ”Kommun-
granskande aktörer”. I en tidigare rapport har vi redovisat utgångspunkterna för 
forskningsprojektet (Hanberger, Khakee, Nygren & Segerholm, 2004a). Syftet med 
forskningsprojektet är att utforska olika kommungranskares betydelse för lokalpolitiken 
och demokratin. Bland annat undersöks omfattning, inriktning och betydelse av olika 
granskningsverksamheter utifrån granskarnas (massmedias, revisorernas, utvärderarnas, 
statliga myndigheters och medborgare/intressegruppers) och de granskades (kommunala 
makthavares och professionellas) perspektiv.  

I denna rapport, som är en delstudie inom forskningsprojektet, studeras de kommunala 
revisorernas arbete närmare. Rapporten beskriver förändringar och innehåll i kommunala 
revisionsrapporter i fyra kommuner. Underlaget utgörs av 348 revisionsrapporter som 
upprättats i dessa kommuner under perioden 1995-2002. En samlad analys av kommunal 
revision och annan granskning i dessa fyra kommuner kommer att presenteras i en 
kommande slutrapport (Hanberger, Khakee, Nygren & Segerholm, 2004b).  

Lisa Almqvist har genomfört undersökningen tillsammans med Erland Sköllerhorn. Lisa 
har utfört huvudstudien och Erland en fördjupad studie av 30 granskningsrapporter 
(redovisad i bilaga 2). Rapporten har författats av Lisa Almqvist och Anders Hanberger, där 
Lisa har skrivit avsnitten ”Den kommunala revisionens utveckling” och ”Kommunal 
revision 1995-2002” och Anders ”Inledning”, ”Underlag och metod” och ”Samman-
fattande analys”. För rapportens innehåll och slutsatser svarar författarna själva.  
 
 
 
 
 
 
Umeå i november 2004 
 
Lisa Almqvist  Anders Hanberger Erland Sköllerhorn  
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INLEDNING 
Den svenska välfärdsstaten, där kommunerna alltid har haft en viktig roll, har genomgått 
stora förändringar under de senaste trettio åren. Skapandet av kommunal policy och fram-
förallt leveransen av offentlig service sker under senare år genom delvis nya organisations-
former och tillsammans med frivilliga, kooperativa och privata aktörer (ibid; Hanberger, 
m.fl. 2004a).1 Utvecklingen har gått från renodlad politisk styrning och implementering 
(government) till mer sammansatta (governance) styrnings-, koordinerings- och imple-
menteringsstrukturer (jfr Pierre & Peters, 2000; Björk, Bostedt & Johansson, 2003). Som en 
del i nya styrningsmodeller, men också som ett svar på organisationsförändringar, har olika 
typer av granskningssystem, exempelvis revision, utvärdering och kvalitetssäkring, 
expanderat kraftigt i Sverige under samma period. Det är en utveckling som också kan 
observeras i många andra länder (Toulemonde, 1995). Samtidigt som nya styrnings- och 
genomförandemodeller börjar användas och nya och förstärkta granskningsinstrument 
införs hävdas att det ändå finns brister i insynen och granskningen av statlig och kommunal 
verksamhet. Att hänvisa till att det finns uppföljnings- och granskningssystem räcker inte, 
systemen måste också fungera. Därför är det angeläget att närmare undersöka hur olika 
granskningssystem fungerar i praktiken och hur olika granskare sköter sina respektive 
uppdrag.  

En av de viktigaste granskarna av kommunerna inom det svenska politiska systemet är 
kommunala revisorer. Kommunal revision ska framförallt fungera som ett kommunal-
demokratiskt kontrollinstrument. Men dessvärre är kunskapen om hur revisionen fungerar i 
praktiken begränsad. Det finns många frågor som bör besvaras beträffande den 
kommunala revisionen: fungerar kontrollinstrumentet som det är tänkt? Vad granskas och 
vad granskas inte? Hur granskar revisorerna? Är granskarna oberoende? Används 
granskningarna och i så fall hur?, för att nämna några. Med undantag för Olle Lundins 
rättsliga avhandling av kommunal revision (1999), som är den enda övergripande studien 
på området, har främst vissa inslag i revisionen uppmärksammats inom forskningen. I tre 
D-uppsatser har olika aspekter av kommunal revision studerats. Jessika Persson (2000) har 
undersökt revisionens trovärdighet utifrån kriterier som Lundin använder i sin avhandling. 
Karolin Larfors (2000) har studerat hur revisionen fungerar i Sandvikens kommun och 
främst inriktat sig på frågor om revisionens oberoende. Lars Jonsson (2003) har undersökt 
hur revisionen utvecklats i Skellefteå kommun under de senaste 30 åren och studerat 
revisionen ur ett demokratiperspektiv. Värt att nämna är också att under 1990-talet har den 
kommunala revisionen stärkts och i en pågående statlig utredning utreds nu om revisionen 
kan stärkas ytterligare (Dir 2003:97). Samtidigt pågår en principiell diskussion om hur 
revisionen bäst bör organiseras. Men för att kunna ta ställning till om revisionen bör 
förändras i något avseende behövs kunskap om hur revisionen fungerar i praktiken.  

I föreliggande delstudie undersöks hur revisionen har förändrats i fyra kommuner under 
perioden 1995-2002, det vill säga under en tid då revisionens ställning stärkts genom tre nya 

                                                 
1 Stig Montin (2002) beskriver förändringar i den svenska välfärdsstaten utifrån speciella utvecklingstendenser 
under de tre senaste decennierna. 1970-talet kännetecknas bland annat av decentralisering genom 
demokratisering och 1980-talet av decentralisering genom effektivisering. Under 1990-talet märks en trend 
mot marknadsorientering, frivilligisering och ökat brukarinflytande och under början av 2000-talet framträder 
en demokratisk utveckling och en ökad involvering av nya aktörer i nätverk och partnerskap. 
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lagar (1998 Kommunala redovisningslagen, 1999 Lagkrav på granskning av kommunala 
företag, 2000 Lagkrav på årlig granskning av all verksamhet). Genom att undersöka 
perioden före och efter den skärpta lagstiftningen kan lagstiftningens genomslag granskas. 
Vidare undersöks vilka områden som revisorerna har granskat, vad de granskat och likaså 
hur de granskat.  

Rapporten är upplagd på följande sätt: Efter denna korta inledning redovisas syftet som 
studien ska försöka att besvara och belysa. Därefter redovisas underlaget som rapporten 
baseras på och de metoder som används. Innan resultaten presenteras beskrivs de 
viktigaste förändringarna i lagstiftningen som berör kommunal revision. Därmed får läsaren 
en bild av hur revisionen växt fram och en bakgrund till den revision som finns idag. 
Studiens resultat redovisas först för alla kommuner samlat. Därefter undersöks om det 
finns skillnader och likheter mellan de fyra kommunerna och mellan fyra sektorsområden. 
Vid kommunjämförelsen kommenteras endast de områden där skillnader mellan 
kommunerna framkommit. Rapporten avslutas med en sammanfattande analys. I bilaga 1 
redovisas också den checklista med klassifikationsalternativ som använts i analysen av 
rapporterna. 
 
Syfte 
Syftet är att undersöka hur den kommunala revisionen förändrats mellan åren 1995-2002 i 
fyra svenska kommuner och om det finns skillnader mellan kommunerna med avseende på 
granskningarnas innehåll och inriktning. Med detta som grund diskuteras revisionen som 
demokratiskt kontrollinstrument. 
 
 
UNDERLAG OCH METOD 
Underlag 
Studien baseras på 348 revisionsrapporter som upprättats under perioden 1995-2002 i fyra 
kommuner, en stor och en liten kommun i södra Sverige (Stora Södra och Lilla Södra) och 
en stor och en liten kommun i norra Sverige (Stora Norra och Lilla Norra). Som framgår av 
tabell 1 har de två större kommunerna producerat ungefär dubbelt så många rapporter som 
de två mindre. Förutom rapporterna har de revisionsberättelser som upprättats de under-
sökta åren, samt de missiv2 som i vissa fall upprättats i samband med granskningarna 
samlats in och använts.  
 
 
Tabell 1: Antal rapporter från varje kommun som ingår i undersökningen. 

Kommun Stora Norra (SN) Stora Södra (SS) Lilla Norra (LN) Lilla Södra (LS) Totalt 

Antal rapporter 119 113 60 56 348 

 
 

                                                 
2 I missiven uttalar sig de förtroendevalda revisorerna om nämndens ansvarsutövande och ger i övrigt 
kommentarer om förhållanden som identifierats i samband med granskningen. Dokument med likvärdigt 
innehåll finns i vissa fall upprättade i anslutning till bolagsgranskningarna. 
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I forskningsprojektet som helhet studeras samma fyra kommuner. Urvalet av kommuner 
har gjorts med avseende på storlek, geografisk spridning, variation i miljö- och näringslivs-
politik, samt demokratiexperiment. Genom att välja ett nordligt län och ett sydligt län ges 
undersökningen geografisk spridning. Valet av en mellanstor och en mindre kommun i 
norr motiveras också av att båda kommunerna har en väl utbyggd näringslivspolitik. Två 
mellansvenska kommuner som storleksmässigt kan jämföras med det norra länets 
kommuner har en utbyggd lokal miljöpolitik. En av de södra kommunerna har också en 
offensiv lokal näringslivspolitik och lång erfarenhet av nya former av decentralisering och 
demokratiexperiment. När de gäller socialtjänst- och skolområdet finns inte några särskilda 
skäl för att välja den ena eller andra kommunen. Med avseende på det som studeras, 
granskning av kommunerna, har vi i utgångsläget inte känt till något speciellt om 
kommunerna. Studien är i huvudsak explorativ och gör inte anspråk på att vara 
representativ för landets kommuner. 
 
I alla fyra kommunerna har Socialdemokraterna en stark ställning men endast i en kommun 
har partiet egen majoritet under mandatperioden 1998-2002. I Stora Södra har inte Social-
demokraterna haft egen majoritet under någon av de tre mandatperioderna. Under 
nuvarande mandatperiod (2002-2005) samarbetar partiet med Vänsterpartiet och Miljö-
partiet. Ordförandeskapet i den kommunala revisionen har under alla tre mandatperioderna 
legat hos den borgerliga oppositionen. I kommun Lilla Södra har Socialdemokraterna haft 
en starkare ställning jämfört med Stora Södra med egen majoritet under två mandat-
perioder. Till skillnad mot Stora Södra har Socialdemokraterna i Lilla Södra behållit 
ordförandeskapet i revisionen under alla tre mandatperioderna. I Stora Norra har Social-
demokraterna haft egen majoritet under de två första mandatperioderna, men inte under 
den sista. Oppositionen har haft ordförandeposten i revisionsgrupperna. I Lilla Norra 
samverkar Socialdemokraterna med de borgliga partierna under innevarande mandatperiod. 
I Lilla Norra har oppositionen också haft ordförandeposten i revisionen.  
 
Tabell 2: Politisk majoritet och ordförande i revisionen i de fyra kommunerna under den studerade perioden.  

 Stora Södra Lilla Södra Stora Norra Lilla Norra 

Politisk majoritet 

1994 s utan egen majoritet s egen majoritet s egen majoritet s egen majoritet 

1998 s utan egen majoritet s utan egen majoritet s egen majoritet s utan egen majoritet 

2002 s + v + mp s egen majoritet s utan egen majoritet s + fp + kd + m +c 

Ordf. i revisionen 

1994 oppositionen Majoritetspartiet oppositionen3 oppositionen 

1998 oppositionen  Majoritetspartiet oppositionen oppositionen 

2002 oppositionen  Majoritetspartiet oppositionen oppositionen 

 

                                                 
3 I Stora Norra har revisionen varit indelad i två grupper. Sammankallande från båda grupperna kommer från 
två olika oppositionspartier. 
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Metod  
Insamling av revisionsrapporter 
Ansvariga vid kommunernas arkiv, samt Komrev har hjälpt till att samla in samtliga 
revisionsrapporter som diarieförts under perioden 1995-2003 i de fyra kommunerna. Det 
var emellertid svårt att få någon fullständig förteckning över alla upprättade rapporter 
eftersom en del diarieförts av kommunkansliet och andra av de olika nämnderna. I en 
kommun var även vissa rapporter dubbelregistrerade och några få registrerade rapporter 
gick inte att få tag på. En övervägande del av alla diarieförda rapporter under perioden har 
emellertid ingått i studien. Det är främst i Lilla Norra som diarielistan och de rapporter som 
samlats in inte fullt överensstämmer, vilket bör beaktas när slutsatser om revisionens 
innehåll och förändring dras i Lilla Norra. Underlaget är tillräckligt för att undersöka 
innehåll och förändring av revisionen, däremot bör jämförelser mellan kommunerna göras 
med viss försiktighet. 
 
Analys av revisionsrapporter 
Revisionsrapporterna analyseras med beskrivande statistik och innehållsanalys. Beskrivande 
statistik har använts i sammanställningar för att visa kvantifierbara förhållanden och 
förändringar över tid och i jämförelser mellan kommuner och policyområden.  
 
Innehållsanalysen utgår från en sammanställning av följande kriterier/uppgifter:  

- antal granskningar totalt, per kommun och sektorsområde,  
- typ av granskning,  
- kommunnivå som granskas,  
- granskningens omfattning,  
- initiativtagare,  
- utförare,  
- metod,  
- underlag,  
- granskningskritik,  
- åtgärdsförslag 
- yttrande om ansvarsfrihet4.  

 
Genomgående gäller kriteriet att något ska framgå av eller uttryckligen stå i rapporten för 
att det ska räknas. De uppgifter om revisionen som tagits fram och redovisas i rapporten 
har tillkommit genom att varva teori och praktik. Syftet har varit att försöka läsa ut så 
mycket som möjligt om hur revisionen fungerar ur rapporterna. Tillvägagångssättet har 
varit att först pröva om uppgifterna går att läsa ut ur åtminstone någon av rapporterna, 
därefter har möjliga klassificeringsalternativ tagits fram. Men att det efterfrågade gått att 
läsa ut i någon rapport har inte varit ett villkor för frågan om ansvarsfrihet. För en full-
ständig redovisning av vilka aspekter och vilket innehåll som undersöks i rapporterna se 
Bilaga 1. 

                                                 
4 Om revisorerna framfört någon form av kritik (påpekande, erinran, anmärkning) och rekommenderat 
fullmäktige att inte bevilja ansvarsfrihet har undersökts i revisionsberättelserna 1995-2002. 
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Jämförelser över tid görs i rapporten för alla kommuner gemensamt och likaså mellan 
kommunerna och de fyra sektorsområdena; skola, socialtjänst, miljö och näringsliv. Detalj-
studier har även gjorts av ett urval rapporter för att se vilken typ av granskning den 
kommunala revisionen utför och i vilken utsträckning revisionen standardiserats. I och med 
att granskningsrapporter studeras för hela perioden 1995-2002 kan förändringar i den 
kommunala revisionen undersökas i relation till de lagändringar som genomförts i slutet av 
1990-talet. 
 
 
DEN KOMMUNALA REVISIONENS UTVECKLING 
För att ge en bakgrund och ett sammanhang åt den period som undersöks i denna studie 
redovisas kortfattat några viktiga årtal då lagstiftningen som berör den kommunala 
revisionen förändrats. 

I den svenska lagstiftningen infördes regler om kommunal revision redan i 1862 års 
kommunförordning, även om det då endast stadgades att revisorer skulle finnas.  

Kommunallagsöversynen 1930 innebar bland annat att revisorerna valdes för granskning av 
nästföljande års verksamhet. Det medförde att nämnderna kunde få råd av revisorerna 
under året. Tidigare betydde granskningen endast en kontroll i efterhand men de nya 
reglerna gav revisorerna möjlighet att påverka den kommunala verksamheten på ett positivt 
sätt.  

1953 års kommunallag innebar att lands- och stadskommuner kom att lyda under samma 
kommunallag. Kommunerna skilde sig dock fortfarande markant åt och revisionsreglerna 
fick karaktären av ramlag. I och med kommunsammanslagningen och en ökande 
kommunal verksamhet växte betydelsen av revision. Antalet revisorer ökade från två till tre 
och revisorerna gavs rätt att när som helst kontrollera räkenskaper och värdehandlingar 
samt granska skötseln av statliga medel som kommunala organ förvaltade. Tydligare regler 
angående revisionsberättelsen infördes också. Den skulle nu innehålla specifika uttalanden 
om anmärkningar och ansvarsfrihet. 

I 1977 års kommunallag stärks revisionens oberoende ställning och självständighet med ett 
eget kapitel. Kommunens revisorer börjar nu utföra förvaltningsrevision som ett 
komplement till räkenskapsgranskning. Ramlagskaraktären bibehölls eftersom det gav 
kommuner av olika storlek möjlighet att anpassa revisionsarbetet efter sina behov. För att 
förstärka revisionens effektivitet som kontrollinstrument valdes revisorerna nu för en 
mandatperiod som var lika lång som fullmäktiges. Förhållandet mellan den specialreglerade 
verksamheten och revisionen var fortfarande olöst (SFS 1977:179). 

1991 års kommunallag medförde en rad förändringar som innebär att andra förut-
sättningar gäller för dagens kommunrevision. Organisationen blev friare. Det infördes 
högre grad av målstyrning. Kommunfullmäktige ska välja minst tre revisorer och varje 
revisor utför sitt uppdrag självständigt. All kommunal verksamhet ska granskas och 
revisionsberättelse ska upprättas varje år. Kommunens överordnade ställning i förhållande 
till de kommunala företagen tydliggjordes samt vikten av att kommunen också utövar en 
ledningsfunktion (SFS 1991:900).  

Den nu gällande lagen om kommunal redovisning infördes 1998. I den regleras redovisnings-
skyldigheten för kommuner. Skyldigheten avser bokföring, delårsrapport och årsredo-
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visning. Årsredovisningen ska upprättas av kommunstyrelsen och utgöra en redogörelse för 
utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid 
årets slut. Den ska även innehålla en sammanställd redovisning som omfattar kommunal 
verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person, exempelvis bolag. Lagen innehåller 
inte krav på resultatredovisning, det vill säga redovisning av det verksamhetsmässiga 
resultatet uttryckt i termer av prestationer och produktivitet vilket innebär att möjligheten 
att göra jämförelser mellan olika kommuners verksamhetsmässiga resultat är mycket 
begränsad (Cassel, 2000). 

1999 infördes förändringar i aktiebolagslagen. Det innebar att revisorerna även ska granska 
den verksamhet som kommunerna bedriver i bolagsform genom att tillsätta lekmanna-
revisorer i kommunens bolag och stiftelser. 

Lagändringarna som infördes 2000 berör i första hand kommunallagen men även aktie-
bolagslagen, årsredovisningslagen och lagen om ekonomiska föreningar och stiftelselagen. 
Lagändringarna har i huvudsak följande innehåll: All kommunal verksamhet ska revideras 
årligen. Det blir obligatoriskt för de förtroendevalda revisorerna att anlita sakkunnigt 
biträde. De sakkunnigas rapportering ska bifogas de förtroendevaldas revisionsberättelse. 
Årsredovisningarna ska överlämnas tidigare än hittills till fullmäktige och revisorer. Jävs-
bestämmelserna för de förtroendevalda revisorerna utökas. Initiativrätten utökas så att de 
förtroendevalda revisorerna ges rätt att, löpande under året i fullmäktige, väcka ärenden 
som rör granskningen. Dessutom klargörs nämndernas ansvar för internkontroll. 

I och med Direktiv 2003:97 har en översyn av den kommunala revisionens nu rådande 
förutsättningar och funktionssätt initierats. Genom direktivet utreds bland annat om nu-
varande regler för ansvarsprövning är tillfredsställande (Dir 2003:97). Viktiga årtal i den 
kommunala revisionens utveckling sammanfattas nedan. 
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1862 Kommunalstyrelse på landet och i stad
• Kommunens revisorer granskar räkenskaperna i efterhand 

Kommunallagsöversyn 
• Kommunens revisorer granskar räkenskaperna och förvaltningen under året 

Kommunallag 
• Revisorerna ges rätt att när som helst kontrollera räkenskaper och värdehandlingar 
• Revisorerna ges rätt att granska förvaltningen av statliga medel som kommunala organ 

förvaltade 
• Antalet revisorer ökar från 2 till 3 

Kommunallag 
• Revisionen får ett eget kapitel som markerar dess oberoende ställning och självständighet
• Ramlag för revisionen med möjlighet till lokalt revisionsreglemente 
• Förhållandet till speciallagsreglerad verksamhet olöst 

Kommunallag (träder i kraft 1 januari 1992)
• KF ska välja minst 3 revisorer, varje revisor utför sitt uppdrag självständigt 
• All kommunal verksamhet ska granskas 
• Revisionsberättelse ska upprättas varje år och innehålla uttalanden om ansvarsfrihet 
• Kommunens överordnade ställning i förhållande till kommunala företag tydliggörs  

Lag 1997:614 om kommunal redovisning (träder i kraft 1 januari 1998)
• Bestämmelser om bokföring, årsredovisning och delårsrapporter 
• Bokföring och redovisning ska utföras enligt god redovisningssed 

Aktiebolagslagen 1998:760 reglerar lekmannarevisorns uppgift (träder i kraft 1 januari 1999)
• Lekmannarevisorn skall granska bolagens verksamhet (intern kontroll, ekonomi) 

Prop 1998/99:66 (träder i kraft 1 januari 2000) 
• Lagändring som klargör att hela den kommunala verksamheten ska revideras årligen 
• Varje revisor har rätt att väcka ärenden som rör granskning i KF och nämnder 
• Revisorerna får skyldighet att anmäla misstanke om brott till berörd nämnd 
• Nämndernas ansvar för internkontrollen klargörs 
• Krav på att förtroendevalda ska biträdas av sakkunniga 
• Sakkunnigas rapporter ska biläggas de förtroendevaldas rapport 
• Samordnad revision mellan kommun och kommunala företag genom personsamband 

Dir 2003:97
• Analysera hur nuvarande regler för ansvarsprövning har fungerat 
• Överväga andra möjligheter 
• Följa arbetet med certifiering av sakkunniga 
• Analysera och föreslå åtgärder för att bredda rekrytering av förtroendevalda revisorer 
• Granskning av halvårsbokslut ska övervägas 
• Samarbete mellan kommuner och mellan kommuner och landsting ska analyseras 
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KOMMUNAL REVISION 1995-2002 
Antal granskningar 
Antalet granskningsrapporter per år har ökat kraftigt under perioden, se figur 1. Störst 
ökning sker efter år 2000 vilket till stor del kan förklaras med att alla bolag, stiftelser och 
nämnder då börjar granskas årligen. Ökningen kan ses som en effekt av de skärpta lag-
kraven 1999 och 2000. Den tillfälliga nedgången 1998 kan eventuellt vara en effekt av den 
nya lagen om skärpt kommunal redovisning. Det kan tänkas att det i avvaktan på de nya 
reglerna utfördes färre granskningar. Det är också valår vilket kan medföra att färre 
granskningar initieras på grund av att mandatperioden snart är slut och den nya revisions-
gruppen inte hunnit komma igång ordentligt.   
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Figur 1. Antal granskningar som utförts i de fyra kommunerna under perioden 1995-2002.  
 
Sektorsområden 
Antalet granskningar inom de olika sektorsområdena: skola, socialtjänst, miljö och närings-
livspolitik har undersökts. Skola och socialtjänst är kärnområden och svarar för merparten av 
kommunernas verksamhet och resursanvändning. Miljö är ett starkt växande politik- och 
verksamhetsområde. Den lokala näringslivspolitiken är intressant eftersom kommunen här har 
större egen initiativrätt (självstyre) och allmänhetens insyn och kontroll är mindre 
(Hanberger m.fl., 2004a). Granskning inom andra områden har sorterats in i kategorin 
övrigt. Under hela perioden avser nio procent av alla granskningar socialtjänsten, se figur 2. 
Skolan granskas i samma omfattning (9%). Kommunal näringslivspolitik och näringslivs-
verksamhet har relativt sett granskats i betydligt mindre omfattning (5%). Av de fyra 
sektorsområden som vi studerat i forskningsprojektet har kommunens miljöverksamhet 
granskats minst (3%). 

Kategorin övrigt består till stor del av granskning av kommunstyrelsen, övriga nämnder (alla 
nämnder som inte berör socialtjänst, skola eller miljö), och stiftelser och bolag (alla stiftelser 
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och bolag utom näringslivsbolagen vilka räknas till kategorin näringsliv), se figur 2. 
Resterande granskningar inom kategorin övrigt är ganska blandat, förhållandevis många 
berör ekonomi/redovisning och kommundelsnämnderna men i övrigt är gransknings-
objekten skiftande. En anledning till att andelen granskningar inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde är så stor är att granskning av årsredovisningar och delårsrapporter ligger 
under kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Andel rapporter uppdelat på olika sektorsområdena under perioden 1995-2002. Kategorin övrigt 
(74%) är i sin tur uppdelad i olika kategorier.   
 
Studien visar att granskning inom alla dessa områden har ökat men främst har ökningen 
skett inom kategorin övrigt, se figur 3 och 4. Det visar samtidigt att de två största kom-
munala verksamhetsområdena, skola och socialtjänst, relativt sett granskas allt mindre. 
Antalet granskningar inom miljö är det sektorsområde som ökat minst. En orsak till att 
kategorin övrigt ökar kraftigt är att det blir fler granskningar av nämnder och bolag från och 
med 1999, vilket sannolikt kan sättas i samband med lagändringarna 1999 och 2000 om att 
bolagen och all verksamhet inom kommunen ska granskas årligen.  
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Figur 3. Utvecklingen under perioden 1995-2002 i antal granskningar inom sektorsområdet övrigt. Antalet 
rapporter per år är summerade i de fyra kommunerna.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figur 4. Utvecklingen under perioden 1995-2002 i antal granskningar per sektorsområde. Antalet rapporter 
per år och kategori är summerade i de fyra kommunerna.  
 
Typ av granskning 
När det gäller typ av granskning5 ser man att internkontrollgranskning ökade kraftigt under 
perioden 1995-2002, se figur 5. Ökningen påbörjas 1999 och består till största delen av 
granskning av nämnder och bolag vilket är helt i linje med lagkravet 1999, att bolagens 
verksamhet ska granskas, och lagkravet 2000, att all verksamhet under nämnderna ska 
revideras årligen. Andra typer av granskning har också ökat något, främst redovisnings-
revision, men inte lika markant. Att antalet internkontrollgranskningar minskar 2002 beror 
på att de då även innehåller granskningsuppföljning vilket gör att de klassats som samman-
satt granskning istället för ren internkontrollgranskning. Det förklarar också uppgången av 
sammansatt granskning 2002. 

                                                 
5 Se bilaga 1 för förklaring av de olika typerna av granskning. 
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Figur 5. Utveckling under perioden 1995-2002 i antal granskningar och typ av rapport. Antalet rapporter per år och 
kategori är summerade i de fyra kommunerna. (IK=Intern kontroll, RR=Redovisningsrevision, SG=Sammansatt 
granskning, FR=Förvaltningsrevision, GU=Granskningsuppföljning, F/K=Förstudie/Kartläggning).6 
 
Samtidigt som antalet internkontrollgranskningar ökar, främst genom nämndgranskningar, 
förändras dessa mot en mer övergripande granskning med fokus på nämndens ledning och 
styrning snarare än på förvaltningens arbete. Men man ser också att internkontroll-
granskningarna över tid tar upp fler aspekter7. I den här studien har vi klassificerat fyra 
aspekter av internkontroll: om (1) verksamhetens riskhantering är tillfredsställande, om (2) 
kontrollen av egendomsskyddet är tillräckligt, om (3) system och rutiner är tillförlitliga och 
används på avsett sätt, samt om (4) styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet, 
ekonomi och organisation är tillförlitlig. Granskning av system och rutiner samt granskning 
av styrning och kontroll är de aspekter som granskas mest frekvent men under de senare 
åren omfattar flera internkontrollgranskningar alla fyra aspekter.  
 
Granskning av olika nivåer 
Vid indelning av granskningarna i kommunalnivå som granskas ser man att granskning av 
bolag och stiftelser, sektorsnämnder och kommunstyrelsen ökar markant från och med 
1997-1998, se figur 6. Det kan ses som en direkt följd av lagkraven 1999 och 2000. Att 
ökningen börjar redan 1997-1998 tyder på att några kommuner redan börjat anpassa sig till 
de nya kraven eller på att de på eget initiativ prioriterat internkontrollgranskning av 
nämnder och bolag. Att granskning av kommundelsnämnder försvinner 2002 beror på att 
kommundelarna upphör i samband med att Stora Södra får ny organisation 2003. Stora 
Södra är den enda av de fyra undersökta kommunerna som har kommundelsnämnder.   

                                                 
6 I studien har internkontrollgranskningar inte redovisats som en del av redovisningsrevisionen, vilket ibland 
görs (jfr Lundin & Ribberdahl, 1999). Genom att som vi gjort redovisa granskningar av internkontrollen för 
sig har det varit möjligt att identifiera förändringarna på en lägre aggregeringsnivå. 
7 Undersökningen av hur internkontrollgranskningarna förändrats med avseende på aspekter har endast gjorts 
i Stora Södra och Lilla Södra under åren 1995, 1998 och 2002. Totalt 30 internkontrollgranskningar har 
undersökts med avseende på dessa aspekter (se bilaga 2). 
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Figur 6. Totala antalet rapporter per kommunal nivå som granskats 1995-2002. (SN=Sektorsnämnd, KÖ=kom-
munövergripande, KS=Kommunstyrelsen, B/S=Bolag och Stiftelser, KDN=Kommundelsnämnd, A=Annan) 
 
Granskning av verksamhet utlagd på entreprenad utförs i liten utsträckning. Totalt åtta (2%) 
rapporter granskar den typen av verksamhet, varav sex utförts i Stora Södra. I Stora Södra 
har ”Externa utförare inom kommundelsnämndernas verksamhetsområden” uttryckligt 
granskats. Granskningen avser relationen mellan kommundelsnämnder och externa utförare 
inom äldreomsorg, barnomsorg och skola. Framför allt berörs i vilken omfattning och hur 
nämnderna utövar insyn, kontroll och styrning. Granskningen omfattar tre servicehus, fyra 
daghem och en skola. 

”Upphandling av driftentreprenad” har också granskats i Stora Södra. Syftet med gransk-
ningen är att kontrollera att upphandlingarna av driftentreprenad inom tekniska nämnden görs 
enligt de regler som finns i upphandlingslagstiftningen och i kommunens egna policys/styr-
dokument. Dessutom granskas den interna processen vid upphandling av driftentreprenader. 

Granskning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder har utförts i Lilla Södra och Stora 
Norra. Kommunen samarbetar externt i första hand med arbetsförmedlingen, men det före-
kommer även samarbete med till exempel försäkringskassa, näringsliv, primärvård och/eller 
psykiatrin. Granskningen omfattar samarbetet samt hur det upplevs av de olika aktörerna 

I Stora Södra granskas kommunens uppdragsutbildning. Syftet är att belysa bland annat: 
organisation, ansvarsfördelning och arbetsformer, omfattning och inriktning, administrativa 
rutiner, kalkyler/offerter, avtal, budgetering och redovisning samt uppföljning och 
utvärdering. De enheter som omfattas är sex gymnasieskolor. 

Kommunens förvaltning av ett före detta kasernområde där fastighetsförvaltning, 
ekonomisk förvaltning och uthyrning lagts ut på entreprenad har granskats i Stora Södra. 
Granskningen har inriktats på: lokalernas beskaffenhet och ytornas fördelning, vakans-
grader och hyressättning internt/externt, bedömning av ekonomin i projektet samt rutiner 
för ekonomisk redovisning och uppföljning. 
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”Intern kontroll inom investeringsverksamheten” har granskats i Stora Södra. Syftet med 
granskningen har varit att undersöka om formerna för att driva investeringsprojekt inrymmer 
tillräcklig insyn, kontroll redovisning och uppföljning. Granskningen har inriktats mot 
fastighetsinvesteringar och fokuserar på den interna kontrollen med avseende på olika 
administrativa rutiner i verksamheten. Rutinerna kring beställning av entreprenad har granskats. 

I Stora Södra har även effekter av avknoppningen av en utbildningsenhet granskats. 
Verksamheten övergick till annan huvudman och övertogs av dess chef (Det framgår inte 
vad den slutliga formen för verksamheten blev mer än att det blev en fristående enhet med 
eget ekonomiskt ansvar). Granskningens syfte var att ta reda på: vad syftena med avknopp-
ningen var och hur dessa uppnåtts, vilken uppföljning och utvärdering kommunen gjort av 
avknoppningen, hur dåvarande personal hanterats och upplevt avknoppningsprocessen, 
hur kommunen löst det behov av utbildning som utbildningsenheten tidigare erbjöd för-
valtningarna samt om likartad verksamhet bedrivs inom den kommunala förvaltningen. 

Granskning av kommunernas projektverksamhet görs uttryckligt i sex granskningar.  
 
Omfattning 
Tittar man på rapporternas genomsnittliga omfattning i sidantal, se figur 7 och 8, ser man 
en kraftig nedgång 1996 och därefter har det hållit sig ganska konstant. Eftersom 
granskningsmaterialet börjar 1995 är det svårt att uttala sig om det verkligen är en nedgång 
1996 eller om det är en topp 1995. Om man endast tittar på internkontrollgranskningar, 
som är den dominerande typen av granskning, kan man däremot utläsa en konstant 
minskning i sidantal (undantaget 1997), se figur 8. Man ser även att förvaltningsrevisions-
granskningar som regel är mer omfattande i sidantal än övriga granskningar. Det tyder på 
att minskningen i sidantal totalt sett kan bero på att det relativt sett blir fler och fler 
granskningar av internkontroll. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 7. Genomsnittligt sidantal under perioden 1995-2002 för alla olika typer av rapporter i de fyra 
kommunerna.  
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Figur 8. Genomsnittligt sidantal under perioden 1995-2002 i de fyra kommunerna uppdelat för olika typer av 
rapporter.  
 
En tydlig tendens i utförandet av revisionsrapporter är att de blir mer standardiserade de 
senare åren. Olika typer av rapporter följer standardiserade mallar. Exempelvis är rubriker 
och förklaringar identiska i internkontrollgranskningar av nämnderna, oavsett vilken 
kommun som granskats. Det standardiserade utförandet påverkar även sidantalet eftersom 
den återkommande rapportstrukturen gör att sidomfattningen till viss del standardiseras. 
De riktigt tunna och de riktigt tjocka rapporterna försvinner och majoriteten av 
rapporterna får en omfattning på mellan 10-20 sidor. 

Det är svårt att se några tendenser avseende hur stor del av en verksamhet som granskas 
i varje enskild rapport. I vissa fall framgår det av rapporten att man exempelvis valt att titta 
på en hel nämnds verksamhet eller delar av den, men i många fall anges inte i vilken 
omfattning man granskat olika objekt. En trend under perioden, som åtminstone går att 
utläsa i de två norra kommunerna, är att majoriteten av nämndgranskningarna från 1999 
och framåt är avgränsade till att granska nämndernas verksamhet och hur nämnderna 
kontrollerar förvaltningen. Granskarna har alltså i lägre grad än tidigare gått in och närmare 
granskat förvaltningen. Däremot granskas hur nämnderna hanterar hela sin verksamhet. 
Förändringen av nämndgranskningen beror sannolikt på lagkravet att alla nämnder ska 
granskas årligen, och tyder på att lagändringen fått ett direkt genomslag och lett till mer 
övergripande granskning. Det kan antas att en genomgripande granskning där även 
förvaltningarna granskas skulle bli alltför resurskrävande.  
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Initiativ och motiv 
Initiativtagare till granskningarna framgår i 84 procent av rapporterna, och är i 95 procent 
av dessa de förtroendevalda revisorerna, se figur 9. I något fall är kommunstyrelsen 
initiativtagare och i något fall det granskade objektet självt, exempelvis har kommun-
styrelsen tagit initiativ till tre olika granskningar av en och samma kommundelsnämnd i 
Stora Södra. Kommunstyrelsen har även initierat granskning av ett bolag i Stora Norra. 
Några av de objekt som initierat granskning av sig själva är en stiftelse i Stora Norra, en 
förvaltning i Lilla Norra samt en kommundelsnämnd i Stora Södra. Det är bara i 
undantagsfall som någon annan än de förtroendevalda revisorerna tagit initiativ till 
granskning men det hindrar inte att exempelvis media väckt frågan som lett till att en 
revisor initierat en granskning. I de 16 procent av rapporterna där det inte framgår vem 
som är initiativtagare är merparten granskningar av årsredovisningar och delårsrapporter. 
Initiativtagare omnämns inte i dessa men det kan antas att de görs på initiativ av 
kommunens revisorer, vilket skrivits ut i en av de undersökta årsredovisningarna. 

 I cirka hälften av granskningarna redovisas motiv8 till varför granskningarna initierats. 
Återkommande motiv är att ”Nämndens ansvarsutövande granskats året före” samt 
hänvisning till kommunallagen. Andra motiv är exempelvis: ”Tillgodose kommande behov 
av personal och kompetens”, ”Pågående brottsutredning”, ”Målstyrningsproblematik” samt 
”Nuvarande mål och riktlinjer är ej helt kända”, för att nämna några.  
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Figur 9. Förändring av initiativtagare till granskningarna under perioden 1995-2002. Antalet rapporter per år 
och initiativtagare är summerade i de fyra kommunerna. 

                                                 
8 Undersökningen av hur internkontrollgranskningarna förändrats med avseende på motiv har endast gjorts i 
Stora Södra och Lilla Södra under åren 1995, 1998 och 2002. Totalt 30 internkontrollgranskningar har 
undersökts (se bilaga 2).  
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Utförare 
Vem som utför granskningarna framgår i 98 procent av rapporterna och är i det allra flesta 
fall Komrev, se figur 10. Ingen av kommunerna har anlitat någon annan revisionsbyrå än 
Komrev. En kommun har ett eget revisionskontor som utför granskningar, individuellt 
eller tillsammans med Komrev. 
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Figur 10. Förändring av utförare till granskningarna under perioden 1995-2002. Antalet rapporter per år och 
utförare är summerade i de fyra kommunerna. 
 
Underlag  
Det underlag som en granskning baseras på redovisas i 91 procent av rapporterna. Redovisningen 
av underlag blir mer frekvent de senare åren. I stort redovisas någon form av underlag i alla 
de rapporter där metod redovisas, jfr figur 11. Även om underlag nämns så redovisas det knapp-
händigt i majoriteten av rapporterna. Exempelvis står det ofta att man granskat relevanta doku-
ment utan vidare specificering av vilka eller hur många dokument, samt att man utfört intervjuer 
utan att specificera vilka man intervjuat och inte heller vilka frågor som ställts. I vissa rapporter kan 
det dock framgå vilka dokument som studerats genom att det hänvisas till dokumenten i den 
löpande texten. Beskrivningen av underlaget har dessutom standardiserats från och med 2000. I en 
kommun beskrivs underlaget i ett stort antal av nämndgranskningsrapporterna, som följer: 

 
”Granskningen har genomförts dels genom studier av skriftligt verifieringsmaterial, 
exempelvis nämndsprotokoll, budget- och måldokument, ekonomisk redovisning, 
anvisningar med mera, samt information från förvaltningspersonal.”  
 

En sådan standardiserad beskrivning ger minimalt med information eftersom endast typ av 
dokument och grupp av intervjupersoner redovisas.  
 
Granskningsmetod  
Metoder som används redovisas i 92 procent av granskningsrapporterna, se figur 11. Redo-
visningen av metod blir liksom redovisning av underlag ännu mer frekvent de tre sista åren. 
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Tittar man på vilka metoder som använts, se figur 12, ser man att dokumentanalys och 
intervjuer är de absolut vanligaste metoderna, följt av registeranalys och enkäter. Doku-
mentanalys används i 83 procent och intervjuer används i 49 procent av alla granskningar 
där metod redovisats. I de flesta granskningar har flera metoder använts, exempelvis 
intervjuer i kombination med dokumentanalys. Det är ingen stor förändring under 
perioden 1995-2002 avseende vilka metoder som används men det man kan se är att 
användningen av dokumentanalys ökar något samtidigt som användningen av registeranalys 
och enkäter minskar. Användningen av intervjuer är ganska konstant över perioden. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 11. Beskrivning i procent hur många revisionsrapporter som redovisar använd metod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Andel metoder som används i de granskningar där metod redovisas under perioden 1995-2002. I 
stor del av granskningarna används flera metoder. 
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Praktiskt tillvägagångssätt 
Tillvägagångssättet i de granskningar som studerats kan beskrivas som utfrågeinriktat (med 
låsta roller mellan utfrågare – respondent), samrådsinriktat (granskaren diskuterar data-
insamling med de granskade) och dialoginriktat (öppen samtalsform med inflytande från 
båda parter). Ett dialoginriktat tillvägagångssätt i enskilda granskningar innebär förutom 
kontroll också samverkan kring verksamhetsutveckling.  

För att de granskade, allmänheten och andra intressenter ska kunna ta till sig 
granskningsrapporterna och förhålla sig till revisorernas slutsatser, kritik och åtgärdsförslag 
är det av stor betydelse att granskningarna är grundligt gjorda. För att kunna bedöma 
granskningarnas trovärdighet bör underlag, metoder och tillvägagångssätt redovisas på ett tydligt 
sätt. Det bör exempelvis framgå hur många som intervjuats, vilka dokument som under-
sökts och vilket urval som gjorts av revisorerna. Vidare bör slutsatser, kritik och åtgärds-
förslag vara underbyggda för att granskningen ska upplevas som trovärdig.  

I en fördjupad undersökning av alla internkontrollgranskningar som genomförts i 
kommun Stora och Lilla Södra åren 1995, 1998 respektive 2002 har underlag, metod och 
tillvägagångssätt undersökts närmare. Sammanlagt har 30 rapporter studerats (bilaga 2).  

Studerar man dessa rapporter finner man att de flesta (73%) omfattar flera aspekter av 
internkontrollen. Underlaget visar sig vara otillräckligt specificerat i 23 rapporter (77%). 
Ofta saknas uppgifter eller så beskrivs underlaget i allmänna termer. I var tredje rapport där 
underlaget är otillräckligt specificerat riktas också negativ kritik. Det är en hög siffra och 
om ett bristande underlag också hänger samman med brister i andra avseenden är det 
allvarligt för de slutsatser och den kritik som riktas. I sex av åtta rapporter där kritiken är 
negativ är underlaget bra beskrivet vilket också ökar förutsättningarna för att de granskade 
ska ta till sig kritiken. De metoder som används redovisas som regel och oftast används en 
kombination av metoder. Vanligast är dokumentanalys (83% av alla rapporter) och 
intervjuer (49% av alla rapporter). Tillvägagångssättet har varit dialoginriktat (öppen 
samtalsform med inflytande från båda parter) i fem granskningar och samrådsinriktat 
(granskaren diskuterar datainsamling med de granskade) i två där intervjuer har använts. 
Hur interaktiv granskningen har varit med de granskade tycks inte hänga samman med en 
viss typ av kritik. 
 
Kritik 
Kritik i någon form förekommer i 96 procent av de undersökta rapporterna. Gransknings-
kritiken förändras under perioden, från att till större delen ha varit negativ 1995, till att i lika 
hög grad vara positiv eller balanserad 1996-1999 för att därefter till större delen bli positiv, 
se figur 13. Knappt 70 procent av alla rapporter innehöll övervägande negativ kritik 1995 
mot 15 procent 2002. Drygt 30 procent av rapporterna innehöll övervägande positiv kritik 
1995 mot drygt 50 procent 2002. Det är den positiva och balanserade kritiken som ökar i 
takt med att granskningarna blir fler.  
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Figur 13. Beskrivning av hur granskningskritiken i de fyra kommunerna förändras under perioden 1995-2002. 
 
Även där kritiken är övervägande positiv redogörs det oftast för en del brister som bör 
åtgärdas. Exempel ur en nämndgranskningsrapport som innehåller positiv kritik är: 

 
”Vår bedömning är att nämndens ansvarsutövande sammantaget är tillfredsställande. 
Sedan föregående års revision anser vi att nämndens kontroll har utvecklats vad gäller 
såväl ledning/styrning som uppföljning/utvärdering. Omdömet baseras på att nämn-
den under granskningsperioden fastställt bland annat rapporteringsplan, utbildnings-
plan samt plan för intern kontroll. Vi har även noterat att en process har påbörjats 
rörande en fokusering på frågor som rör kvalitet, brukare och brukartillfredsställelse. 
För att ytterligare förbättra nämndens kontroll rekommenderar vi följande:  
• Att nämnden fortsätter arbetet med att utveckla metoder för att mäta verksam-

hetens kvalitet. Som stöd i detta arbete bör system och rutiner skapas för att 
regelbundet fånga upp brukarnas synpunkter. 

• Att nämnden fortsätter arbetet med att finna konkreta mål/nyckeltal för ekonomi, 
prestationer och kvalitet. Ambitionen bör även vara att finna mått som kan nyttjas 
för jämförelse med andra kommuner. 

• Att verksamhetsberättelsen utvecklas så till vida att nämnden på ett systematiskt 
sätt erhåller information om verksamheten nått de mål och syften som angivits i 
verksamhetsplanen. 

• Att det sker en årlig uppdatering av nämndens rapporterings-/uppföljningsplan. 
• Att nämnden – vid hotet av framtida negativa budgetavvikelser – även tillsänder 

kommunstyrelse/kommunfullmäktige en begäran om tilläggsanslag under inne-
varande budgetår.” 
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Kritiken vid granskning av nämnderna är i majoriteten av rapporterna positiv under de 
senare åren. Den negativa kritiken återfinns främst i andra granskningar. Exempel ur en 
internkontrollgranskning av Registrering, förvaring och återlämnande av värdehandlingar som inne-
håller negativ kritik är: 

 
”Efter genomförd granskning är vår bedömning att det finns förbättringsmöjligheter, 
framförallt i registrering, förteckning och bevakning av förändringar i värdehand-
lingarna, och vi rekommenderar kommunen att: 
• upprätta enhetliga rutiner för registrering, förvaring och återlämnande av värde-

handlingar. 
• centralt i kommunen förvara en samlad förteckning över samtliga värdehandlingar 

med uppgift om ansvarig handläggare och plats för förvaring. 
• upprätta en förteckning över enskilda bostadsrätter så att det går att följa för-

ändringar i innehav och värde.” 
 
Exempel ur en internkontrollgranskning av Kommundel A som innehåller negativ kritik är: 
 

”Sammanfattningsvis kan konstateras att det i vissa avseenden finns brister i efter-
levnaden av redovisningsreglementet/redovisningslagen och attestreglementet. Nedan 
redovisas några av de kommentarer som granskningen föranlett. 
• Det förekommer att verifikaten är ofullständiga. Beslutsattesten ansvarar för att 

verifikatet är fullständigt. Det åligger således beslutsattesterna att tillse att följe-
sedlar bifogas verifikatet i de fall detta är nödvändigt för att verifikatet skall vara 
komplett. 

• I granskningen har (4 stycken) leverantörsfakturor avseende representation på-
träffats. Kostnaden för denna representation uppgår sammanlagt till 4,2 tkr. Ingen 
av fakturorna innehåller uppgift om syfte med förrättningen. Inte heller finns 
namn på de personer som deltagit. Representationsredovisningen är således 
bristfällig jämfört med kommunens policybeslut angående representation och god 
redovisningssed. 

Redovisningen av handkassor är i vissa fall bristfällig, bland annat kan nämnas: 
• Att utbetalning skett utan att redovisning av kvitton finns som motsvarar det 

utbetalade beloppet. Det åligger kassaförvaltaren att upprätta ett fullständigt 
underlag och beslutsattestanten att verifiera att underlaget är fullständigt. 

• Att beslutsattestant och betalningsmottagare i vissa fall varit samma person. Av 
kommunens attestreglemente och av ekonomikontoret upprättade anvisningar för 
handkassor framgår att attestmoment ej får utföras av person som skall ta emot 
betalning från kommunen.” 

 
Exemplen är illustrationer, de är inte representativa eller framtagna på något speciellt sätt. 
 
Åtgärdsförslag 
Åtgärdsförslag förekommer i 92 procent av de undersökta rapporterna. I stort förekommer 
det åtgärdsförslag i de rapporter där det förekommer kritik. Under de första åren finns det 
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en tendens att endast ge åtgärdsförslag när kritiken är negativ. Men under de senare åren 
förekommer åtgärdsförslag i nästan alla rapporter, även där exempelvis nämndens ansvars-
utövande bedömts vara tillfredsställande. Åtgärdsförslagen åtgärdas emellertid inte alltid. I 
flera av internkontrollgranskningarna är åtgärdsförslagen de samma från ett år till ett annat, 
tydligast blir detta när nämnder, stiftelser och bolag börjar granskas årligen. Exempelvis 
kvarstår majoriteten av de åtgärdsförslag som lämnas vid internkontrollgranskning av 
personalnämnden i Stora Norra 1999 både vid granskningen 2000 och 2002. Detsamma 
gäller för internkontrollgranskning av socialnämnden i Stora Norra 1997 där flertalet av 
åtgärdsförslagen kvarstår vid granskningarna 1998, 2000, 2001 och 2002. Exempel på 
åtgärdsförslag som förekommer i flera nämndgranskningar och som inte åtgärdats innan 
nästa granskning kan vara: 
 

• ”Tydliggör och utveckla målen för nämndens styrning och verksamhet” 
• ”Klargör ansvarsgränser mellan personalnämnd, kommunstyrelse och facknämnder” 
• ”Förbättra uppföljning och rapportering av verksamheten och dess resultat” 
• ”Förbättra hantering av det rapporterade resultatet” 
• ”Utarbeta mål för brukartillfredsställelse” 
• ”Aktualisera, förtydliga, informera om och förankra olika måldokument ute i verksamheten” 

 
Ansvarsfrihet 
Revisorerna kan i revisionsberättelsen uttala kritik av mer eller mindre allvarligt slag. Enligt 
sedvänja används termen påpekande vid mindre allvarlig kritik. Vid något allvarligare kritik 
används termen erinran. Den allvarligaste kritiken betecknas som anmärkning. En revisions-
berättelse skall alltid, oavsett det sakliga innehållet i övrigt, innehålla huruvida ansvarsfrihet 
tillstyrks eller ej (SFS 1991:900). Vid en genomgång av alla revisionsberättelser framgår att 
kritik ibland riktas, men det är sällan som någon av dessa termer används. 

I alla kommuner har ansvarsfrihet tillstyrkts för alla år 1995-2002. En anmärkning har 
tilldelats två gånger. I Stora Norra har anmärkning riktas mot ett av de kommunala 
bolagens direktör i bilagan till revisionsberättelsen för 2001. I övrigt delas varken på-
pekanden, erinrar eller anmärkningar ut. I Stora Södra tillstyrks ansvarsfrihet alla år, men 
under flera år har kritik riktats mot vissa nämnders bristande styrning och kontroll över 
verksamheterna. Endast ett år har en anmärkning riktats. I revisionsberättelsen för år 2002 
riktas anmärkning mot två kommundelsnämnder för bristande styrning och uppföljning; 
nämnderna har inte tillräckligt aktivt, inom de givna ekonomiska ramarna, fullgjort 
fullmäktiges uppdrag. Exempel på kritik om bristande ekonomisk kontroll finner man i 
Lilla Södras revisionsberättelse för 1999: 

 
”Kommunens ekonomiska resultat har under en följd av år varit negativ och så även i 
år. Den oro som vi framfört i flera år kvarstår. För att uppnå lagstiftarens direkt 
uttalade krav på balans i ekonomin krävs kraftfulla åtgärder.” 
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Exempel på vanlig kritik om brister i internkontroll och ansvarsfördelning är den som 
riktas i Lilla Norras revisionsberättelse 1995:  

 
”Vi bedömer att nämnden behöver utveckla sin planering och uppföljning av såväl 
verksamhet som ekonomi. Vidare bedömer vi att nämndens ”inre arbete”, främst 
ansvars och arbetsfördelning mellan nämnd och arbetsutskott, behöver utvecklas.” 

 
Exempel på när ansvarsfrihet har beviljats, men då också kommunstyrelsen har fått 
kritik finner man i Stora Södras revisionsberättelse 2002: 
 

”Vi anser också att kommunstyrelsen brustit i sin rapportering till fullmäktige om hur 
verksamheten utvecklats och hur den ekonomiska ställningen är under året.” 
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Revisionens förändring i olika kommuner 
Antal granskningar 
Som framgår av figur 14 har utvecklingen i antal granskningar under perioden inte sett 
likadan ut i alla kommuner. I de två södra kommunerna framträder en minskning i rapport-
antal mellan 2001 och 2002 medan rapportantalet i Stora Norra fortsätter att öka kraftigt. 
En likhet som framgår är att rapportantalet minskar mellan 1997 och 1998 i Stora Södra 
och Lilla Norra. Gemensamt för alla kommuner är att antalet granskningar ökar från 1998 
till 2002 även om ökningen inte är konstant annat än i Stora Norra.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14. Antal granskningar per år i de olika kommunerna. (SN=Stora Norra, SS=Stora Södra, LS=Lilla 
Södra, LN=Lilla Norra). 
 
Sektorsområde 
Jämför man alla granskningar som gjorts 1995-2002 inom olika sektorsområden i de fyra 
kommunerna ser man att det finns klara skillnader, se figur 15. En skillnad är att de norra 
kommunerna granskar näringsliv i högre utsträckning än vad de södra kommunerna gör, 
framför allt Stora Södra granskar näringsliv i väldigt liten omfattning. En annan skillnad är 
att Lilla Norra granskar skolan i mindre utsträckning än övriga kommuner. Socialtjänst och 
miljö granskas i ungefär lika stor utsträckning i alla fyra kommuner. 
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Figur 15. Beskrivning av hur stor andel granskningar som görs inom olika sektorsområden. Procentuella 
jämförelser kan göras mellan kommunerna. Det totala antalet rapporter i varje kommun står under staplarna. 
 
Typ av granskning 
En jämförelse av vilka typer av granskning som utförts i de olika kommunerna visar att det 
också här finns skillnader, se figur 16. Största skillnaden är att det är mindre andel förvaltnings-
revisionsgranskningar i de två norra kommunerna. En annan skillnad är att det är större 
andel sammansatta granskningar och samtidigt mindre internkontrollgranskning och 
granskningsuppföljning i de två stora kommunerna vilket kan förklaras av att de samansatta 
granskningarna till övervägande del består av internkontroll och granskningsuppföljning 
vilket jämnar ut den skillnaden. Andelen förstudier och kartläggningar är liten och det är 
främst de två stora kommunerna som över huvud taget utfört sådana granskningar.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 16. Beskrivning av hur stor andel granskningar som görs av de olika typerna. Procentuella jämförelser kan 
göras mellan kommunerna. Det totala antalet rapporter i varje kommun står under staplarna. 
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Granskning av olika nivåer 
Jämför man vilka kommunala nivåer som de fyra kommunerna granskat ser man flera 
skillnader, se figur 17. Lilla Norra har granskat kommunstyrelsen i större utsträckning än 
övriga kommuner. Även Lilla Södra har granskat kommunstyrelsen i betydligt större 
utsträckning än de två stora kommunerna. De två södra kommunerna, framför allt Stora 
Södra har gjort större andel övergripande granskningar än övriga kommuner. Stora Norra 
och Lilla Norra har granskat bolag och stiftelser i större omfattning än de två södra kom-
munerna. Det senare kan till viss del förklaras av att Stora Södra vid två tillfällen 1997 och 
2002 har granskat alla bolag gemensamt i en revisionsrapport medan de norra kommunerna 
genomfört enskilda granskningar för alla bolag och stiftelser varje år, samt av att de norra 
kommunerna har fler kommunala bolag och stiftelser än de södra kommunerna. 

Lilla Norra och Stora Södra har förhållandevis liten andel granskning av sektors-
nämnder. I Stora Södra kan det delvis förklaras av att den kommunen har kommundels-
nämnder som granskats istället, eftersom viss verksamhet som i de andra kommunerna 
organisatoriskt ligger under sektorsnämnderna i Stora Södra ligger på de olika kommun-
delsnämnderna. 

Det är främst Stora Södra som utfört granskningar som klassificerats i kategorin annan. 
Det handlar exempelvis om granskning av gemensam landstings- och kommunal-
verksamhet eller granskning som jämfört en viss verksamhet i flera olika kommuner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 17. Beskrivning av hur stor andel granskningar som görs inom olika kommunala nivåer, i de fyra 
kommunerna. Procentuella jämförelser kan göras mellan kommunerna. Det totala antalet rapporter i varje 
kommun står under staplarna. 
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sorerna. Det är något vanligare att initiativtagare inte nämns i granskningsrapporterna från 
de små kommunerna.  
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Utförare 
Utförare i majoriteten av rapporterna är Komrev oavsett kommun. Inte i någon av kom-
munerna har någon annan revisionsbyrå än Komrev anlitats. Stora Norra särskiljer sig så till 
vida att kommunens revisionskontor utförde majoriteten av granskningarna fram till och 
med 1998 och övriga granskningar under dessa år utfördes av revisionskontoret i samarbete 
med Komrev. Från och med 1999 utför Komrev alla granskningar även i Stora Norra men 
de utförs fortfarande i samarbete med kommunens revisionskontor i ungefär hälften av 
fallen. Den person som deltar från kommunens revisionskontor är en och samma från och 
med 1999 och medverkar i ett stort antal granskningar varje år.  
  
Underlag/Granskningsmetod 
Metod och underlag redovisas i de flesta granskningar som ingått i studien. De få rapporter 
där det inte redovisats är främst utförda i de två södra kommunerna. Tittar man på vilka 
metoder som använts i de olika kommunerna framträder vissa skillnader, se figur 18, vilket 
tyder på att Komrev arbetar på olika sätt i olika delar av landet. I de två södra kommunerna 
används intervjuer något mer och dokumentanalys något mindre än i de norra kom-
munerna. De södra kommunerna använder sig av fler olika metoder, observation före-
kommer exempelvis inte alls i de norra kommunerna och registeranalys används i liten 
utsträckning.  
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Figur 18. Beskrivning av hur stor andel olika granskningsmetoder används i de fyra kommunerna.  
 
Kritik 
Kritiken skiljer sig också märkbart mellan olika kommuner, se figur 19. Den negativa 
kritiken dominerar i Stora Södra under hela perioden, även om den positiva kritiken ökar 
något från 2000. I Stora Norra däremot framförs väldigt lite negativ kritik under hela 
perioden, den positiva och balanserade kritiken ökar dessutom kraftigt från 1998 och 
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framåt i takt med att rapporterna blir fler. Även i Lilla Norra dominerar den positiva 
kritiken, och positiv och balanserade kritik ökar ytterligare efter 1998. I Lilla Södra riktas 
övervägande negativ kritik i högst en rapport varje år med undantag för år 2002. Från 2000 
ökar den positiva och balanserade kritiken.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Beskrivning av hur stor andel olika granskningskritik förekommer i de fyra kommunerna. 
 
Standardisering 
En tydlig tendens i revisionsrapporterna är att de blir mer standardiserade under senare år. 
Det framträder tydligast i internkontrollgranskningar av nämnder, bolag och stiftelser men 
märks även i andra typer av rapporter. Olika typer av rapporter följer olika standardiserade 
mallar. Exempelvis följer i flera fall internkontrollgranskning av nämnder och bolag från 
och med 2000 samma rapportstruktur med identisk innehållsförteckning och ofta med flera 
likalydande stycken som syfte, metod och underlag. Användningen av dokumentanalys som 
metod ökar under perioden samtidigt som användning av enkäter minskar. Även be 
skrivningen av underlaget standardiseras i vissa rapporter, på så sätt att underlaget beskrivs 
övergripande utan specificering. Det finns också en trend mot att vissa revisionsrapporter 
minskar i sidantal från och med 2000. Det är främst de årliga internkontrollgranskningarna 
som blir tunnare. Trots färre sidor så blir redovisningen från och med 2000 komplettare så 
till vida att beskrivning av metod, underlag, kritik och åtgärdsförslag ökar från att ha 
förekommit i cirka 90 procent av rapporterna till att förekomma i nästan alla rapporter.  

En standardisering framträder också beträffande tillvägagångssätt. Från 1998 och 
framåt hänvisas till speciella granskningsmodeller i de norra kommunerna. I enstaka fall 
har någon form av granskningsmodell använts även tidigare. Under 1998 och 1999 
används en så kallad basgranskningsmodell, som innebär att granska (a) hur nämnden leder 
och styr, (b) hur nämnden säkerställer att beslut, planer med mera genomförs och 
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tillämpas (uppföljning och rapportering) samt (c) hur nämnden tar del av och bedömer 
resultat och måluppfyllelse. Efter lagkravet 2000, har modellen utvecklats något och kallas 
nu en modell för granskning av ansvarsutövande, och används i majoriteten av förekommande 
nämndgranskningar. Dess innehåll är i stort detsamma som basgranskningsmodellen men 
med tilläget att nämndens kontroll av verksamhetens ekonomi, prestationer och kvalitet 
ska granskas samt att kommunstyrelsens ledning, samordning och uppsikt över alla 
verksamheter också ska granskas.9 I de två södra kommunerna används inte begreppet 
granskningsmodell men i nämndgranskningarna från år 2000 är upplägget standardiserat 
och liknar de norra kommunernas ”modeller”.10 Identiska frågeställningar förekommer i 
majoriteten av nämndgranskningarna i Stora Södra 2000 och ser ut som följer: 
 

• ”Har nämnden/styrelsen en systematisk struktur i sitt arbete för att uppfylla 
de mål och riktlinjer fullmäktige fastlagt för verksamheten/kommunen/ 
koncernen? Vilka beslut om tillämpning – riktlinjer, det vill säga lednings- och 
styrningsbeslut, har nämnden fattat?” 

• ”Hur säkerställer nämnden/styrelsen att fullmäktiges respektive de egna 
besluten tillämpas/genomförs? Vilka beslut om uppföljning och rapportering 
har nämnden fattat?” 

• ”Hur kontrollerar nämnden/styrelsen att mål och syften uppnås? Vilka aktiva 
åtgärder vidtas med anledning av den rapportering och information nämnden 
begär och erhåller.” 

 
 
 

                                                 
9 Vid bolagsgranskning i Stora Norra används en internkontrollmodell från och med år 2000. Den är i stora drag 
likadan som modellen för granskning av ansvarsutövande. Det som skiljer är att man i bolagsmodellen 
betonar det skriftliga material som krävs för att en revisor ska kunna pröva om kontrollen är tillräcklig. 
10 I Stora Södra används även en standardiserad granskningsmodell för kommundelsnämnderna.  
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SAMMANFATTANDE ANALYS 
I rapporten11 har samtliga 348 granskningsrapporter som revisorerna i fyra svenska 
kommuner avlämnat under perioden 1995-2002 studerats med avseende på revisionens 
förändring över tid och vad som granskas i kommunal revision.  

Under perioden har lagstiftningen som berör den kommunala revisionen stärkts. Från 
1999 är revisorerna skyldiga att också granska de kommunala företagen och från 2000 ska 
all verksamhet som bedrivs under nämnderna granskas årligen. Granskningsrapporterna 
utgör en värdefull källa för att få kunskap om revisionens förändring och innehåll. Men det 
bör samtidigt betonas att det finns begränsningar som gör att det inte går att dra alltför 
långtgående slutsatser om revisionens förändring och innehåll enbart utifrån gransknings-
rapporter. All förekommande granskning dokumenteras och redovisas inte i rapportform. 
Det finns också begränsningar i vad som kan utläsas i rapporterna. Bland annat återges inte 
granskningsprocesserna på ett uttömmande sätt. I en av kommunerna, Lilla Norra, har det 
inte gått att samla in alla rapporter vilket gör att jämförelser mellan Lilla Norra och övriga 
kommuner inte alltid blir helt rättvisande.  
 
Tendenser i kommunal revision  
Lagstiftningens genomslag 
Analysen av granskningsrapporter visar att den förändrade lagstiftningen har haft ett tydligt 
genomslag i de studerade kommunerna. Kommunerna granskas mer än tidigare och fram-
förallt granskas sektorsnämnder och kommunala bolag och stiftelser i högre utsträckning 
efter att den skärpta lagstiftningen införts. Men studien visar också att lagstiftningen inte 
slagit igenom helt. Det finns fortfarande vita fläckar i revisorernas kommungranskning och 
likaså vissa brister i revisionsrapporterna som tyder på att den kommunala revisionen inte 
fullt ut fungerar som det demokratiska kontrollinstrument det är tänkt att vara.  

Antalet granskningar som kommunala revisorer genomför ökar kraftigt under perioden. 
Störst ökning sker efter år 1998, se figur 1. Ökningen består till övervägande del av 
granskningar av nämnder, bolag och stiftelser vilket är helt i linje med lagändringarna 1999 
och 2000. Däremot granskas inte alla nämnder och bolag varje år enligt lagkravet, i varje 
fall dokumenteras inte granskningarna i särskilda rapporter. Nämnderna granskas i 
förhållandevis stor utsträckning även innan 1999. Kommunernas entreprenadverksamhet, 
som i genomsnitt svarar för drygt tio procent av kommunernas totala verksamhets-
kostnader (SCB, 2003), har granskats i liten omfattning i dessa fyra kommuner. Endast i 
åtta rapporter (2%) redovisas någon form av granskning av verksamhet som lagts ut på 
entreprenad. När det gäller granskning av entreprenader eller alternativa driftsformer inom 
skola och socialtjänsten är det värt att notera att bara en rapport handlar om detta. En 
kommundelsnämnd i Stora Södra har granskat insyn, styrning och kontroll av entre-
prenader på skol-, barnomsorgs- och äldreomsorgsområdet. 

                                                 
11 Delstudien ingår i ett större forskningsprojekt där kommungranskningens betydelse för lokal politik och 
demokrati studeras (Hanberger, Khakee, Nygren & Segerholm, 2004b). 
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Den typ av granskning som ökat mest efter 1998 är internkontrollgranskning, vilket också 
kan ses som en följd av kravet på årlig granskning.12 När granskningsuppdraget utökas, 
samtidigt som kommunerna fortsätter att avsätta förhållandevis lite resurser på kommunal 
revision13, har revisorerna i dessa fyra kommuner valt att koncentrera sina resurser på att 
granska att kommunernas internkontroll fungerar. Det innebär samtidigt att andelen 
förvaltningsrevisioner minskat och att granskningarna blivit mer standardiserade och 
mindre omfattande. En trend under perioden, som framförallt går att utläsa i de två norra 
kommunerna, är att majoriteten av internkontrollgranskningar av nämnder från 1999 och 
framåt är inriktad mot att granska hur nämnderna hanterar hela sin verksamhet och hur 
nämnderna kontrollerar förvaltningen generellt.  

Samtidigt som internkontrollgranskningarna förändrats mot mer övergripande 
granskning av nämndernas ledning och styrning så har granskningarna efterhand också 
börjat omfatta fler aspekter av internkontrollen. Granskning av system och rutiner och 
likaså styrning och kontroll är de aspekter som granskas mest frekvent.14 Efter 2001 ökar de 
granskningar som vi kallat sammansatta granskningar. Det beror på att många intern-
kontrollgranskningar därefter börjar innehålla granskningsuppföljning. Det är först mot 
slutet av perioden som kommunernas övergripande styrnings-, implementerings- och 
kontrollkedja granskas.15  
 
Sektorsgranskning  
Studien visar också att socialtjänsten och skolan granskas i ungefär samma omfattning, dvs. 
nio procent vardera. Kommunal näringslivspolicy (5%) och miljöpolicy (3%) granskas i 
mindre utsträckning. Skola och socialtjänst granskas allt mindre, medan näringslivs- och 
miljöpolicy granskas i samma omfattning under hela perioden. I förhållande till dessa fyra 
policyområdens storlek kan noteras att skola och socialtjänst granskas förhållandevis lite. 
Cirka 80% av kommunernas budget går till dessa båda policyområden. När det gäller miljö-
policyområdet är detta ett svåravgränsat område, bland annat för att kommunerna 
organiserar miljöfrågorna på olika sätt. I de fall miljöfrågorna har lagts under en gemensam 
byggnads- och miljönämnd kan de möjligen ha kommit i skymundan i analysen. Men inte 
heller byggnadsnämnden granskas i någon högre grad. Att näringslivspolitiken ändå 
granskas i förhållandevis stor utsträckning, sett i förhållande till policyområdets storlek, kan 
förklaras med att några av de näringslivsbolag som kommunerna bildat har granskats. 
Näringslivsbolagen har granskats just därför att de är bolag och granskningarna har ökat 
efter att kravet på obligatorisk bolagsgranskning införts.  

                                                 
12 Kravet på årlig granskning av all verksamhet har påverkat Lilla Södra mer än Stora Södra i flera avseenden. 
Antalet internkontrollgranskningar från och med 2000 ökar mer i Lilla Södra. Även innehållet i rapporterna i 
Lilla Södra förändras genom att antalet specifika motiveringar, åtgärdsförslag och synpunkter per rapport 
ökar, medan någon sådan förändring över tid inte är tydlig i Stora Södra. 
13 Kommunerna Stora och Lilla Södra redovisar kostnader för all kommunal verksamhet på mellan 30 till 
40 000 kronor per invånare 2001. I kontrast avsatte samma år Lilla Södra 38 kronor per invånare och Stora 
Södra 20 kronor per invånare på kommunal revision. Som jämförelse avsatte Linköping 12 kronor och 
Stockholm och Göteborg 32 kronor per invånare på kommunal revision (SOU 1998:71, bilaga 2).  
14 Jämför de fyra aspekter som undersökts i avsnittet ”Typ av granskning”.  
15 Syftet med granskningarna förändras från att 2000 vara att bedöma om nämndernas och kommunstyrelsens ansvars-
utövande är tillfredsställande till att 2001 och 2002 vara att kartlägga och bedöma om nämndens ledning och styrning, 
uppföljning och rapportering, samt värdering av resultat och måluppfyllelse har utvecklats sedan föregående år. 



 

 34

Att revisorerna i Stora och Lilla Norra har granskat bolag och stiftelser i större 
omfattning än kommunerna i de södra länen kan till viss del förklaras med att Stora Södra 
vid två tillfällen, 1997 och 2002, har granskat alla bolag gemensamt i en revisionsrapport. 
De norra kommunerna har däremot genomfört enskilda granskningar av sina bolag och 
stiftelser varje år. Dessutom har de norra kommunerna fler kommunala bolag och stiftelser 
än de södra kommunerna. 

All verksamhet som bedrivs under styrelser/nämnder och i bolag granskas långtifrån 
varje år och granskningarna handlar mer och mer om att granska och följa upp att intern-
kontrollen fungerar och att nämnderna/bolagen sköter verksamheterna på en övergripande 
nivå. Det innebär samtidigt att verksamheterna inte granskas i någon större omfattning. 
Följden blir att resultaten av vad kommunernas olika förvaltningar och verksamheter 
presterar och vilka effekterna blir inte granskas särskilt ofta. 
 
Positiv kritik tar över 
Studien visar att den kritik som revisorerna framför förändras märkbart under perioden. En 
majoritet av alla granskningar (knappt 70 procent) innehöll övervägande negativ kritik 
1995. Därefter har alltmer positiv eller balanserad (både positiv och negativ) kritik förts 
fram i granskningsrapporterna. Under 2002 innehöll bara en mindre del av rapporterna 
övervägande negativ kritik (knappt 15 procent). Omvänt innehöll drygt hälften av 
rapporterna övervägande positiv kritik 2002, mot cirka en tredjedel 1998. Det är med andra 
ord den positiva och balanserade kritiken som ökar i takt med att granskningarna blir fler. 
Även om kritiken är positiv i majoriteten av granskningarna 2002 innehåller rapporterna 
fortfarande åtgärdsförslag. Den kritik som revisorerna presenterar återkommer också år 
efter år i vissa kommuner, vilket tyder på att revisorernas inflytande är begränsat. En 
tolkning är att de granskade inte anser att revisorernas kritik är berättigad eller så har 
åtgärder för andra problem eller utmaningar prioriterats högre. Ytterligare en möjlighet är 
att problemen är av en sådan omfattning att de inte kan hanteras eller lösas utan att stora 
kostsamma förändringar måste göras. Endast i två revisionsberättelser framför revisorerna 
kritik i form av anmärkning. Revisorerna har inte något år föreslagit att kommunstyrelsen, 
nämnderna eller de kommunala företagen inte ska beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna är 
återhållsamma med att använda detta maktinstrument, trots t.ex. återkommande underskott 
i ekonomin i några kommuner. En förklaring kan vara att det saknas gemensamma rikt-
linjer för när maktinstrumentet ska användas, en annan att en sådan markering inte spelar 
någon roll eftersom det är fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet. Ytterligare en 
tolkning är att det kan handla om en form av självcensur, vilket skulle tyda på att det finns 
ett inbyggt problem med den svenska kommunala revisionsmodellen.  

Tillvägagångssättet, hur interaktivt granskarna har arbetat tillsammans med de granskade 
(om de använt ett dialog- eller samrådsinriktat tillvägagångssätt), tycks inte heller påverka 
vilken kritik som riktas.  

Värt att notera är att kritiken skiljer sig mycket mellan olika kommuner. Det visar sig att 
kritiken skiljer sig relativt mycket mellan de två stora kommunerna, men också mellan stora 
och små kommuner. I rapporterna i Stora Södra framförs mest kritik, betydligt mer än i 
Stora Norra. 
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Ett annat mönster är att kritiken är mildare i Lilla Norra än i Stora Norra. Det fram-
kommer när två rapporter som innehåller exakt samma brister och åtgärdspunkter jämförs. 
Kritiken formuleras mildare i Lilla Norra. Små kommuner som präglas av en ”alla-känner-
alla”-kultur kan tänkas påverka revisionens kritik. Starka personliga bindningar kan hindra 
revisorer och sakkunniga från att föra fram rättvis kritik. Det är också tänkbart att 
Komrev/revisorerna ställer hårdare krav på större, resursstarkare kommuner. Ett annat 
resultat är att i Stora Södra är den negativa kritiken störst under den första mandatperioden, 
en period då Socialdemokraterna inte har egen majoritet.16  Kommuner där ett parti har 
egen majoritet, vilket förekommer i flera fall, granskas inte hårdare än kommuner där flera 
partier ingår i majoriteten. I Lilla Södra har majoriteten behållit ordförandeskapet i 
revisionen och kommunen är också en kommun där förhållandevis lite negativ kritik fram-
förs. Politiska majoritetsförhållanden och tillvägagångssättet i granskningarna tycks inte 
påverka revisorskritiken nämnvärt, medan ordförandeskapet i revisionen och kommun-
storleken har haft viss betydelse för kritiken i dessa fyra kommuner.  

Det framstår närmast som en paradox att revisionen presenterar alltmer balanserad och 
positiv kritik samtidigt som kommunala affärer och maktmissbruk fortsätter att diskuteras i 
den offentliga debatten. Visserligen har det varit relativt tyst om kommunala affärer under 
senare år, vilket tyder på att kommunerna infört internkontrollsystem som krympt ut-
rymmet för fusk och maktmissbruk. Men det är inte säkert att bra internkontrollsystem helt 
eliminerat utrymmet för maktmissbruk.  

Intervjuer med beslutsfattare i dessa fyra kommuner (se Hanberger, Khakee, Nygren & 
Segerholm, 2004b) visar att kommunerna ofta anpassar sig till revisorernas krav och 
åtgärdar mycket av det som efterfrågas. Men som genomgången av granskningsrapporterna 
visar återkommer kritiken år efter år i flera kommuner. Det tyder på att beslutsfattare och 
revisorer har olika uppfattning om vad som har åtgärdats och/eller behöver åtgärdas.  

Revisionen har ägnat mycket resurser åt att granska internkontrollen och den över-
gripande styrnings-, implementerings- och kontrollkedjan och därmed medverkat till en 
bättre internkontroll. Det som denna studie har synliggjort är de vita fläckarna, det som 
revisionen inte har granskat i dessa kommuner. Granskning av internkontroll och över-
gripande rutiner ger en viss typ av insyn i politik och förvaltning, men ingen insyn i innehåll 
och kvalitet i verksamheterna. 

 
Brister i redovisning av underlag 
Som studien visar är underlaget bristfälligt redovisat i tre av fyra rapporter (slutsatsen är 
baserad på 30 rapporter som har specialgranskats). Det innebär att den som läser en 
rapport inte vet vilket underlag som granskningens slutsatser och kritik baseras på. I så 
mycket som en tredjedel av rapporterna framförs negativ kritik på ett underlag som är 
bristfälligt specificerat. Men det är lika problematiskt om underlaget är otillräckligt 
redovisat när positiv kritik framförs. Brister i redovisningen av underlag innebär inte nöd-
vändigtvis att underlaget i sig är tunt, men det är ändå bekymmersamt för slutsatsernas och 
kritikens trovärdighet. 

                                                 
16 Under mandatperioden 1994-1998 hade Socialdemokraterna egen majoritet i tre av kommunerna och under 
mandatperioden 1998-2002 hade endast Lilla Södra egen majoritet. 
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Det tillvägagångssätt som använts i granskningarna, det vill säga hur samrådsinriktad 
granskningen varit, redovisas i få rapporter (slutsatsen är baserad på 30 rapporter som har 
specialgranskats). Detta är också en upplysning till läsaren som kan ha betydelse för 
bedömningen av en granskningsrapports trovärdighet. Det finns dock olika sätt att se på 
och bedöma tillvägagångssättets betydelse. De granskade måste kunna känna igen sig i hur 
förhållandena framställs om de ska tycka att en granskning är trovärdig och kunna ta till sig 
kritiken (Hanberger, Khakee, Nygren & Segerholm, 2004a). Detta främjas bäst av ett 
interaktivt tillvägagångssätt och en samrådsinriktad granskning. Medborgare som inte är 
direkt delaktiga i ett policyarbete eller en verksamhet tycker sannolikt att trovärdigheten i 
en granskning är större om ett utfråge- eller kontrollinriktat tillvägagångssätt används, 
medan medborgare som själva är involverade i policyarbetet kan tänkas vara mer öppna för 
samrådsinriktade granskningar. I det senare fallet bedöms granskningens relevans och tro-
värdighet i förhållande till om det går att känna igen sig i beskrivningarna, dvs. på samma 
sätt som de granskade uttalat sig (ibid.). 
 
Standardisering  
En tydlig tendens i revisionsrapporterna är att de blir mer likformiga eller standardiserade 
under senare år. Detta framträder tydligast i internkontrollgranskningarna. Rapport-
strukturen återkommer med identisk innehållsförteckning och ofta med flera likalydande 
stycken som syfte, metod och underlag. Rapporterna blir också tunnare. En standardisering 
framträder också beträffande tillvägagångssätt. Från 1998 och framåt används speciella 
granskningsmodeller i de norra kommunerna. I de två södra kommunerna refereras inte till 
granskningsmodeller, men i nämndgranskningarna från år 2000 är upplägget standardiserat 
och liknar de norra kommunernas ”granskningsmodeller”.17 

I de två södra kommunerna granskas i flera fall samma objekt samma år av samma 
revisor. Exempelvis genomförs granskning av biblioteksverksamheten i båda kommunerna 
1995, granskning av anställdas bisysslor samt granskning av vård och omsorg av äldre i 
båda kommunerna 1999 och granskning av EU-projekt i båda kommunerna 2000. Samma 
mönster återfinns i de två norra kommunerna. Komrevs revisorer har ofta varit desamma i 
kommun Stora Södra och Lilla Södra respektive Stora Norra och Lilla Norra. Det tyder på 
att revisionsinsatserna ibland samplaneras, vilket i praktiken innebär en form av likriktning.  

Förändringar i lagstiftningen har sannolikt bidragit till att granskningarna blivit alltmer 
lika. Exempelvis har förtydligandet i lagstiftningen 2000 av nämndernas ansvar för intern-
kontrollen kommit att påverka utformningen av internkontrollgranskningar. Men det är 
inte de förtroendevalda revisorerna som främst ligger bakom hur lagstiftningen tolkas och 
tillämpas. I dessa fyra kommuner har Komrev haft en framträdande roll i standardiserings-
processen. Eftersom Komrev är den huvudsakliga utföraren av kommunal revision, också i 
landet i stort, får Komrevs granskningsmodeller, val av granskningsobjekt och val av 
inriktning i granskningarna ett mycket stort genomslag. Komrev kan även påverka vilka 
områden inom verksamheterna som ska granskas. Ofta utför samma person från Komrev 
granskningar i olika kommuner. Inte någonstans redovisas vem som skapat modellerna 
eller varför de skapats – de bara finns där. Att införa en speciell granskningsmodell innebär 
en form av standardisering. Men innebär standardiseringen att det som främst behöver 
                                                 
17 I Stora Södra används även en standardiserad granskningsmodell för kommundelsnämnderna.  
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granskas också granskas? För att bedöma detta krävs i sin tur någon form av måttstock eller 
bedömningsgrund. Det handlar då om att granska granskarna och deras kriterier och 
värderingsgrunder. Att granskningsmodellerna är normgivande råder det inget tvivel om. 
Men vilken granskning vill fullmäktiges ledamöter, revisorerna och medborgarna egentligen 
ha? Det finns en risk att standardiseringen och användningen av speciella gransknings-
modeller gör granskningarna förutsägbara och mer eller mindre rituella. 
 
Granskningarnas oberoende 
Revisionens oberoende är av stor betydelse för granskningarnas trovärdighet. I studien, 
som enbart baseras på granskningsrapporter, har endast en del av oberoendet kunnat 
studeras. Om revisionens ordförande kommer från oppositionen, om revisorerna själva tar 
initiativ till granskningarna, om de använder sakkunnigt biträde och om revisorerna inte 
avstår från att lämna negativ kritik kan det inom ramen för den svenska modellen tolkas 
som att revisorerna upprätthåller ett visst mått av oberoende.18 Mätt på detta sätt varierar 
oberoendet mellan kommunerna. I Lilla Södra är oberoendet något mindre än i övriga 
kommuner genom att ordförandeposten i revisionen har behållits av majoriteten och likaså 
är kritiken förhållandevis återhållsam (exempelvis har återkommande underskott i 
ekonomin inte lett till anmärkning).  

Revisorerna har tagit initiativ till de flesta granskningar. Att revisorerna står som 
initiativtagare kan tolkas som att de aktivt tagit ställning till att genomföra granskningarna, 
men inte att de är de egentliga initiativtagarna. Det kan mycket väl vara så att Komrev eller 
media ”inspirerat” revisorerna till att initiera en granskning.  
 
Revisionen som kommunaldemokratiskt kontrollinstrument  
Revisionen har inrättats för att fungera som ett kommunaldemokratiskt kontrollinstrument. 
Kontrollen görs på fullmäktiges uppdrag och ytterst för medborgarna. Revisorernas 
kontroll är riktad mot de ansvariga politikernas makt- och ansvarsutövande och handlar 
främst om ”beslutsförverkligande” (Hanberger, Khakee, Nygren & Segerholm, 2004a). Ett 
av syftena med revisionen är också att ge demokratisk legitimitet åt förvaltningen och de 
verksamheter som kommunen bedriver. Förutsättningarna för att en legitimering ska ske i 
en representativ demokrati är att de styrande politikernas vilja får genomslag i förvaltningen 
(jfr Lundin & Riberdahl, 1999; SOU 1999:76). Medborgarnas tilltro till demokratin och det 
politiska systemet beror till en del på hur revisionen sköter sitt uppdrag. En fungerande 
kommunal revision kan bidra till att stärka legitimiteten för den representativa demokratin 
och likaså förtroendet och legitimiteten för förvaltningen och den verksamhet som bedrivs 
i kommunal regi (jfr Larfors, 2000). Flera av de kommunskandaler som avslöjats under 
1990-talet, är exempel på när den kommunala revisionen inte har upptäckt oegentligheter 
eller slagit larm om dessa. När skandalerna väl varit ett faktum har medborgarna tappat en 
del förtroende för det politiska systemet. Först då har också kännedomen om revisionen 
nått ut till många medborgare.  
                                                 
18 För att bedöma om revisorernas granskningar är oberoende krävs olika metoder. I de intervjuer som vi 
gjort med granskare och granskade i dessa fyra kommuner framkommer att det förekommer mycket 
kontakter, både formella och informella, mellan de granskade och revisorerna. Båda parter framhåller att 
dessa kontakter är värdefulla och att de inte påverkar oberoendet. Samtidigt framkommer att politiska 
påtryckningar har förekommit, i synnerhet i en kommun under en tidigare mandatperiod. 
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Den här studien visar att granskningarna i allt högre utsträckning har orienterats mot att 
kontrollera att nämndernas internkontroll fungerar. Det är arbetssätt, rutiner och interna 
kontrollsystem, snarare än policyinnehållet och resultaten som granskas. (Man kan jämföra 
revisorernas internkontrollgranskningar med granskning av kvalitetsarbete och inte kvalitet 
i sig.)  

Språket i rapporterna är kortfattat och vänder sig i första hand till kommunala besluts-
fattare. Rapporterna är inte skrivna så att medborgarna ska förstå granskningen och 
sammanhanget. De folkvalda revisorerna kan beskrivas som fullmäktiges och med-
borgarnas vakthundar. De gånger de kritiserar ansvariga (skäller), vilket sker mindre idag än 
i mitten av 1990-talet, är om inte rutiner för styrning, beslutsgenomförande och upp-
följning fungerar. I en kommun riktar revisorerna skarpare kritik. 

Om revisionen också ska kunna fungera som ett demokratiskt kontrollverktyg som 
medborgarna kan använda i sitt eget ansvarsutkrävande är det viktigt att medborgarna vet 
att revision finns, att revisionsrapporterna är tillgängliga och begripliga. Våra intervjuer 
visar att kännedomen om revisionen är begränsade. Den här studien visar också på 
svårigheter och brister i tillgänglighet och begriplighet. Det kan vara besvärligt för 
kommunerna att ta fram efterfrågade rapporter.19 En viktig del i tillgängligheten är numera 
att medborgare ska kunna hitta information om revisionen och granskningsrapporter på 
kommunernas hemsida. I tre av de fyra undersökta kommunerna finns information om 
kommunrevisorerna, både om vilka personer som valts till revisor och en kort beskrivning 
av deras uppdrag och verksamhet. Däremot var det endast en kommun, Stora Södra, som 
lagt ut en lista över utförda granskningar, rapporterna gick även att ladda hem som pdf-
filer. I Stora Södra var även beskrivningen av det samlade revisionsuppdraget betydligt 
utförligare än i övriga kommuner. I Lilla Södra finns ingen information alls om revisionen 
på kommunens hemsida. Om revisionen ska kunna användas i medborgarnas eget ansvars-
utkrävande måste rapporterna också förstås av den vanlige medborgaren. Revisions-
rapporternas innehåll är i flera avseenden svårt att greppa för den vanlige medborgaren. 
Syftena är ofta generella och många gånger direkt tagna ur kommunallagen. Ur ett begrip-
lighetsperspektiv och för medborgarnas möjlighet att använda dessa när de ska utkräva 
ansvar för den förda politiken är detta negativt. Det blir svårt att förstå vad syftet med 
granskningen innebär i praktiken och varför just dessa granskningar är intressanta. Likaså 
får inte medborgaren insyn i förvaltningen genom internkontrollgranskningar och ingen 
samlad bild av hur makt och ansvar förvaltats under mandatperioden.20  
                                                 
19 Vår erfarenhet är att det inte är enkelt att beställa revisionsrapporter av kommunerna. En del av 
förklaringen är att vi beställde många rapporter. Bara en kommun kunde relativt enkelt ta fram rapporterna. 
Det var också svårt att få fram en heltäckande lista över alla revisionsrapporter eftersom en del arkiveras hos 
kommunstyrelsen och andra hos de olika nämnderna. Ordningen i kommunernas diarier var inte heller helt 
tillförlitligt, vissa rapporter var diarieförda flera gånger och andra verkade inte ha diarieförts överhuvudtaget 
eller under felaktigt namn och årtal. Detta visar på svårigheter som också medborgare och andra intressenter 
kommer att kunna stöta på om de på eget initiativ vill läsa rapporter. Insynen i den kommunala revisionen 
begränsas av att arkiveringen och diarieföringen av revisionsrapporterna inte följer något samlat mönster och 
att informationen om revisionens arbete ofta brister. 
20 I Stora Norra och Lilla Norra innehöll samtliga nämndgranskningsrapporter under 2000 beskrivningar av 
fullmäktiges, nämndernas och den kommunala revisionens roll. Att sätta revisionen i sitt sammanhang kan ses 
som positivt ur ett medborgarperspektiv, på det sättet blir rapporterna mer förståeliga för allmänheten. 
Beskrivningarna försvann emellertid 2001 och återkom inte under 2002. I de två södra kommunerna fanns 
ingen motsvarande beskrivning. 
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Revisorernas granskningar av den representativa demokratins funktionssätt har blivit 
alltmer systeminriktat. Att prioritera granskning av internkontrollen kan vara motiverat av 
resursskäl. Men att granskningar samtidigt standardiseras och blir mindre omfattande samt 
att förvaltningsrevisioner genomförs i mindre utsträckning aktualiserar frågan om 
revisorerna klarar att sköta hela sitt uppdrag. Genom att satsa stort på internkontroll-
granskning överlämnas samtidigt en del av granskningsansvaret till nämnderna själva.  

Denna studie ger inblick i vad som granskas i kommunal revision. Studien är explorativ 
och en begränsning är att endast fyra kommuners granskningsrapporter har studerats. Hur 
representativa dessa fyra är för landets kommuner kan vi inte veta. Att det finns liknande 
tendenser i de fyra kommunerna, men också tydliga skillnader mellan kommunerna är 
något man kan förvänta sig i landet som helhet. Rapporten kan trots vissa begränsningar 
användas som ett empiriskt underlag i diskussionen om, och i så fall hur, den kommunala 
revisionen bör utformas och reformeras. Frågan om hur en revision i medborgarnas tjänst 
bör utformas kan ta utgångspunkt i hur revisorerna ska bli bättre på att uppträda som full-
mäktiges ombud och/eller hur revisorerna ska bli bättre på att hjälpa medborgare att få 
insyn i politik och förvaltning.  
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BILAGOR 
Bilaga 1. Checklista för analys av granskningsrapporter/Klassifikation 
 
Bilaga 2. Internkontrollgranskningar i Stora och Lilla Södra under 
perioden 1995-2002 
 



 

 

 
Checklista revisionsrapporter; Kommun:                       År:             Titel:             
 

 
Typ av rapport 
 

Förstudie  Förvaltn. rev Redovisn. rev Intern kontroll Gransk. uppf. Sammansatt granskn. Övrig  

Omfattning 
 

Antal sidor: 
 

Initiativ Anges inte Folkvalda revisorer/ 
stadsrevisionen 

Kommunstyrelsen Den granskade 
verksamheten (objektet) 

Annan 

Utförare 
 

Anges inte Folkvalda revisorer/ 
stadsrevisionen 

Kommunens 
revisionskontor 

Komrev KPMG Annat bolag 

Granskningsområde/ 
granskningsobjekt 
 
 
Ange om: nämndernas 
arbete granskas  
 
Om förvaltningens arbete 
granskas  
 
Om de kommunala 
verksamheterna granskas 
 
Ange om alternativa 
driftsformer granskas 

Kommunstyrelsen Kommunöver-
gripande verksamhet 

Kommundelsnämnd Sektorsnämnd  
(ange nämnd) 

Näringslivsbolag 
motsv. 

Andra bolag/stiftelser Annan inkl. 
landstings-kommunal 

Metod/underlag 
 
 

Metod redovisas ej Använda metoder Underlag redovisas ej Specificera underlaget 

Granskningskritik 
 
 

Övervägande positiv Övervägande negativ Balanserad  Specificera kritiken Ansvarsfrihetsfrågan  
tas upp 

Åtgärdsförslag 
 
 

Förekommer inte Generella förslag Konkreta förslag Specificera förslagen 
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Bilaga 1 forts: Klassifikationsalternativ 

Antal granskningar 
De rapporter som är årsdaterade det aktuella året har räknats, förutom för år 2002 där även de 
rapporter som årsdaterats 2003 men specifikt granskat verksamheten under 2002 räknats.  

Sektorsområde 
Avser vilken sektor inom kommunen som granskats. Indelningen är som följer: 

• Socialtjänst 
• Skola 
• Miljö 
• Näringsliv (Näringslivsfrämjande verksamhet/näringslivskontor/näringslivsbolag) 
• Övrig 

Typ av granskning 
Avser vilken typ av granskning som gjorts. Indelningen och kriterierna för de olika typerna är 
som följer: 

• Förstudie/Kartläggning 
• Förvaltningsrevision (FR)  

o granskas genomförandet av fullmäktiges resp. nämndernas beslut 
(måluppfyllelsegranskning) 

o effektivitets-, kvalitets- och medelsförbrukningsgranskning 
• Redovisningsrevision (RR)  

o granskas om god redovisningssed tillämpas,  
o granskas om räkenskaperna är rättvisande,  
o granskas kommunens års- eller delårsredovisning 

• Intern kontroll (IK)21 [Klassas som: begränsad (berör en av pinnsatserna) eller omfattande (berör minst 
två av pinnsatserna)] 

o granskas om verksamhetens riskhantering är tillfredsställande,  
o granskas om kontrollen av egendomsskyddet är tillräckligt  
o granskas att system och rutiner är tillförlitliga och använts på avsett sätt  
o granskas om styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet, ekonomi och 

organisation är tillförlitligt 
• Granskningsuppföljning (GU)  

o granskas om revisionsrapporters rekommenderade åtgärder följts 
• Sammansatt granskning (SG)  

o om granskningen innehåller flera typer av granskning 

Kommunnivå som granskas 
Avser vilken del av kommunen som granskats. Indelningen är som följer: 

• Kommunstyrelsen (KS) Bland annat granskning av årsredovisning och delårsrapport 
• Kommunövergripande verksamhet (KÖ) 
• Kommundelsnämnd (KDN) 
• Sektorsnämnd (SN) 
• Kommunala bolag/stiftelser, inklusive näringslivsbolag (B/S) 
• Annan, inklusive gemensam landstings- och kommunalverksamhet (A) 

                                                 
21 Jämför Lindquist & Losman (2001:187) som beskriver internkontroll med delvis andra termer. 
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Omfattning  
Avser antal sidor i varje rapport, inklusive bilagor. Det genomsnittliga sidantalet per år har använts vid jäm-
förelser mellan kommuner och typ av granskningsrapport.  
Antalet sidor per granskningsrapport används som ett mått på omfattningen av enskilda gransk-
ningar. Sidantalet avspeglar inte nödvändigtvis omfattningen av granskningens innehåll, men bör 
ändå ge en bild av skillnader och likheter i rapportframställning, dels över tiden, och dels mellan 
olika typer av rapporter. Om inte annat ges en bild av hur omfångsrik rapporteringen av 
granskningarna varit. 

Initiativ 
Avser den som tagit initiativ till rapporten. Detta framgår oftast av inledningen i rapporterna. De 
initiativtagare som förekommer är: Förtroendevalda revisorer/stadsrevisionen, Kommunstyrelsen (KS), Det 
granskade objektet, Annan eller Anges ej. 

Utförare 
Avser den utförare som nämns i rapporten. De utförare som förekommer är: Komrev, Kommunens 
revisionskontor, Komrev tillsammans med Kommunens revisionskontor eller Anges ej. Måttet anger vilken/ 
vilka sakkunniga biträden som anlitats. 

Metod 
Avser vilka granskningsmetoder och vilket tillvägagångssätt som redovisas i rapporten 

• Metod redovisas/redovisas inte 
• Metoder: dokumentanalys, registeranalys, enkäter, intervjuer, övriga metoder 
• Tillvägagångssättet i granskningen specificeras som:  

o utfrågeinriktad, där granskaren är utfrågare och den granskade respondent 
o dialoginriktat, där samtalsklimatet mellan granskare och granskade framstår som öppet med 

inflytande för båda parter, exempelvis i form av möten 
o samrådsinriktad, granskaren diskuterar sin datainsamling med de granskade 

Underlag 
Avser underlaget som granskningen baseras på: 

• anges inte 
• anges (specificeras klart, specificeras inte klart) 

Kritik  
Avser vilken kritik som förs i rapporten. Kritiken har klassificerats i: 

• Övervägande negativ (-), balanserad (+/-) och övervägande positiv (+).  
• Kritikens innehåll: (problem/brister i genomförandet av beslut/program, redovisningen, intern kontroll, 

avsaknad av handlingsplaner/mål- och policydokument) 

Åtgärdsförslag 
Avser de åtgärdsförslag som förs i rapporten.  

• Förekommer, förekommer inte: ange om förslagen är generella eller verksamhetsnära 
• Förslagens innehåll: (förändra/förbättra organisation, redovisning, intern kontroll, rutiner, 

mål/policydokument etc.)  
 
 
Förkortningar: KS = kommunstyrelse, KF = kommunfullmäktige, KL = kommunallagen, KRL = kommunala redovisningslagen   
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ÅR GRANSKAT 

OBJEKT 
MOTIV SYFTE INNEHÅLL METOD UNDERLAG METOD

SÄTT 
KRITIK ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

1995 
IK 
Stora 
Södra 

Stadsservice Delvis 
gransknings-
uppföljning 

Säkerställa att 
kommunens tillgångar 
skyddas samt kontrollera 
rutiner o redovisning 

Omfattande, 
berör två pinnsatser: 
* egendomsskydd 
* system o rutiner 

* Stickprov Bra specificerat 
167 verifikationer, 
>10 % av totala antalet 

 Negativ 
* Följer inte kommunens 
attestreglemente 
* Följer inte redovisnings-
reglemente 
* Bristande rutiner 

* Följ i högre grad kommunens 
attestreglemente 
* Förbättra faktureringsrutiner 
* Snabbare insättning på konton 
* Uppdatera och sprid anvisning för 
handkassor 
* Färdigställ anvisning och rutin för 
privata medel 

1995 
IK 
Stora 
Södra 

Marknads-
anpassat 
internhyres-
system 

 Granska effekter av nya 
systemet på uthyrning o 
vad som händer med 
lediga lokaler 

Begränsad, 
berör en pinnsats: 
* styrning o kontroll 

* Dokument-
analys 
* Intervjuer 

Dåligt specificerat 
Intervjuer med ansvarig 
personal 
Dokument 

 Positiv 
* KS beslut har genomförts 

Finns ej 

1995 
IK 
Stora 
Södra 

Personal-
strategiska 
frågor 

Målstyrnings-
problematik 

Granska personal-
strategier i vid bemärkelse

Begränsad, 
berör en pinnsats: 
* styrning o kontroll 

* Dokument-
analys 
* Intervjuer 
* Enkät 

Bra specificerat 
Policy o styrdokument 
KS o nämndprotokoll 
Intervjuer med urval 
politiker och fackliga 
representanter. 
Enkät till slumpmässigt 
urval (160 personer inom 
tre förvaltningar)  

 Negativ 
* Den kommunövergripande 
styrningen är delvis otydlig 

* Tydliggörande av dokument, 
innehåll, funktion, redovisning 
* Diskutera framtagande av 
strategisk plan för kompetens-
utveckling 
* Inventera och diskutera 
kompetens 
* Allmänna utskottet ges ansvar för 
att följa upp den centrala personal-
politiken 
* Respektive nämnd planerar 
uppföljning o utvärdering 

1995 
IK 
Stora 
Södra 

Dubbla  
ekonomi-
system 

 Kartlägga integrations-
rutiner mellan ekonomi-
system, kontrollera veri-
fieringskedjor och om 
nuvarande metoder upp-
fyller krav i redovisnings-
reglemente och god redo-
visningssed, problem-
inventera rutiner för 
konsolideringsarbete 

Omfattande, 
berör tre pinnsatser: 
* riskhantering 
* egendomsskydd 
* system o rutiner 

* Stickprov 
* Intervjuer 

Dåligt specificerat  Negativ 
* Konsolidering 
mellan två ekonomisystem är i ett 
fall odetaljerat o inaktuellt 
* Integrationer saknas 

* Utveckla och sammanställ 
dokumentationer av 
ekonomisystemet enligt 
redovisningsreglemente. 

1995 
IK 
Stora 
Södra 

Uppdrags-
utbildning 

Nuvarande mål o 
riktlinjer är ej helt 
aktuella o kända 
hos de som berörs 
av uppdrags-
utbildning  

Belysa: organisation, 
ansvarsfördelning o 
arbetsformer, omfattning 
o inriktning, admini-
strativa rutiner, kalkyler/ 
offerter, avtal, budget o 
redovisning samt 
uppföljning o utvärdering 

Omfattande, 
berör fyra pinnsatser 
* riskhantering 
* egendomsskydd 
* system o rutiner 
* styrning o kontroll 

* Dokument-
analys 
* Intervjuer 

Dåligt specificerat 
Sex gymnasieskolor, varav 
en med Komvux 

 Negativ 
*Nämnden bör komplettera 
nuvarande riktlinjer 
* Reglera rätten att fatta beslut i 
delegationsordning  
* Samordna externa marknads-
föringsinsatser 
* Bristande ekonomisk 
redovisning 

Finns ej 
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1995 
IK 
Stora 
Södra 

Faktura-
hantering 
miljö-
förvaltningen 

 Granska rutiner för 
inkommande o utgående 
fakturor 

Begränsad, 
berör en pinnsats: 
* system o rutiner  

* Stickprov 
* Intervjuer 

(Bra) specificerat 
Stickprov på 100 fakturor 
Intervjuer  med personal 
inom miljöförvaltning o 
kommungrupp som 
hanterar fakturor 
 

 Negativ 
* Förbättra rutinen för 
leverantörsfakturor 
* Se över attestförteckning  
* Förbättra fakturering. system, 
aktualitet, dokumentation 

* Förbättra villkor mot leverantörer 
* Se över attestering 
* Förbättra dokumentering av egna 
fakturor 
* Förbättra avstämning mellan 
system för kundfakturor 

1995 
IK 
Stora 
Södra 

Ärende-
hantering 
kommunen 

Granska målet 
snabb expedi-
ering, uppföljning 
av att beslut 
verkställs o avvik-
elser rapporteras, 
återkoppling till 
granskning 1990 

Undersöka hur och när 
beslut i politiska för-
samlingar expedieras o 
verkställs 

Omfattande, 
berör två pinnsatser:
* system o rutiner 
* styrning o kontroll 

* Dokument-
analys 
* Intervjuer 
* Stickprov 

Dåligt specificerat 
Urval av beslut 
Intervjuer med 
befattningshavare inom 
berörda förvaltningar 
 

 Negativ 
* Ej kompletta diariekort och 
ärendeakter 
* Skriftliga rutiner saknas vid tre 
av de granskade förvaltningarna 
* Brister i De ADB-program som 
används 
* Brister i ärendehantering  

* Utarbeta kommungemensamma 
riktlinjer för registrering o förvaring 
av allmänna handlingar 
* Överväg anskaffande av kommun-
gemensamt ADB-system för 
registrering av allmänna handlingar  

1998 
IK 
Stora 
Södra 

Kommundel A  Bedöma om rutiner för 
redovisning o hantering 
av räkenskapsmaterial 
uppfyller kraven på 
tillräcklig internkontroll 
enligt redovisningslag, 
redovisningsreglemente o 
attestreglemente 

Omfattande, 
berör två pinnsatser:
* egendomsskydd 
* system o rutiner 

* Register-
analys 

Bra specificerat 
Registeranalys av samtliga 
leverantörsfakturor under 
1997 = 2894 stycken 
Verifikationsgranskning 
på ett urval av 
leverantörsfakturorna.    

 Negativ 
* Brister i efterlevnad av 
redovisningslag, reglemente och 
attestreglemente 
* Ofullständiga verifikat 
* Brister i representationsfakturor 
och i redovisning av handkassor 

* Genomför utbildning 
* Förvaltningsledningen bör ansvara 
för ökad kunskap om regler och 
anvisningar 

1998 
IK 
Stora 
Södra 

Kommundel 
B o C 

Pågående 
brottsutredning 

Utifrån ekonomisk 
redovisning undersöka 
om nämndernas intern-
kontroll fungerar tillfreds-
ställande 

Omfattande, 
berör fyra pinnsatser
* riskhantering 
* egendomsskydd 
* system o rutiner 
* styrning o kontroll 

* Register-
analys 

Bra specificerat 
Samtliga leverantörs-
fakturor under 96-97 
= 16 898 från kdnA och 
8 218 från kdnB 
Verifikationsgranskning 
på ett urval = 3 837 kdnA 
och 2 254 kdnB 

 Negativ 
* Stora brister i efterlevnad av 
redovisningslag, redovisnings-
reglemente, attestreglemente, 
policy o tillämpningsanvisningar 
* Brister i redovisning 

* Genomför utbildning om redo-
visningslag, attestreglemente och 
krav på kontroll. 
* Informera om kommunal policy 
* Utarbeta en attestinstruktion 
* Skapa rutiner för regelbunden 
uppföljning  

1998 
IK 
Stora 
Södra 

Kommundel 
D o E 

 Utröna vidtagna åtgärder 
för att nå resultatför-
bättringar o undersöka 
skillnader mellan de två 
kommundelarnas arbete 
med styrning, ledning o 
uppföljning   

Omfattande, 
berör fyra pinnsatser
* riskhantering 
* egendomsskydd 
* system o rutiner 
* styrning o kontroll 

* Dokument-
analys 
* Intervjuer 

Dåligt specificerat 
Intervjuer med politiker 
och tjänstemän 
Skriftliga dokument 

 Positiv 
* 9 orsaker till förbättrade 
ekonomiska årsresultat  

Finns ej 

1998 
IK 
Stora 
Södra 

Service o 
arbets-
marknads-
nämnden 

 Belysa nämndens o för-
valtningens övergripande 
ledning, styrning, upp-
följning o kontroll av 
verksamhet o lämna 
förslag till vidare-
utveckling  

Omfattande, 
berör två pinnsatser:
* system o rutiner 
* styrning o kontroll 

* Dokument-
analys 
* Intervjuer 

Dåligt specificerat 
Intervjuer med politiker 
från SAM-nämnden, 
förvaltningsledningen, 
enhetschefer och 
kommundirektör 
Mål + styrdokument och 
protokoll 

 Balanserad 
* Nämnd beslutar noggrant om 
regler för styrning 
* För många mål o styrdok. 
* Förvaltningsledningen styr o 
kontrollerar ambitiöst 
* Bättre rutiner kring styrdialog o 
samband i styrning 

* 7 förslag som berör nämnd 
* 3 förslag som berör 
förvaltningsledning 
* 6 förslag som berör förvaltningen 
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1998 
IK 
Stora 
Södra 

Tjänsteresor 
inom miljö-
nämnden 

 Kartlägga tjänsteresors 
omfattning o om 
kommunens regelverk o 
riktlinjer följs 
 

Begränsad, 
berör en pinnsats: 
* system o rutiner 

* Dokument-
analys 
* Intervjuer 
* Stickprov 
 

Dåligt specificerat 
Regelverk, redovisnings-
riktlinjer, attest-
förteckning 
Intervju med berörda 
handläggare 
Stickprovsgranskat 
verifikationer 
 

 Positiv 
* Hantering o rutiner är 
tillfredsställande  

* Förbättra rutiner o stärk 
internkontroll med fyra konkreta 
förslag 

1998 
IK 
Stora 
Södra 

Tjänsteresor 
inom 
kommundel F 

 Kartlägga tjänsteresors 
omfattning och om 
kommunens regelverk o 
riktlinjer följs 
 
 
 

Begränsad, 
berör en pinnsats: 
* system o rutiner 

* Dokument-
analys 
* Intervjuer 
* Stickprov 
 

Dåligt specificerat 
Regelverk, redovisnings-
riktlinjer, attest-
förteckning 
Intervjuer med berörd 
personal 
Stickprovsgranskning av 
verifikationer 

 Negativ 
* Hantering o rutiner kan 
utvecklas o förbättras  

* Begäran om kilometerersättning 
ska ske på avsedd blankett 
* Gör översyn av kontering av 
kostnadsslag/utgiftsslag 
* Ytterligare 3 konkreta förslag 

1998 
IK 
Stora 
Södra  

Uppvärmning 
av 
kommunens 
lokaler 

 Utröna hur kommunen 
arbetar för minskad 
uppvärmningskostnad, 
vilken statistik som finns, 
hur den används för 
planerat underhåll och 
investeringar, hur upp-
följning och rapport sker, 
hur samarbete med 
energibolag ser ut 

Begränsad, 
berör en pinnsats: 
* styrning o kontroll 

* Dokument-
analys 

Dåligt specificerat  Balanserad 
* Uppnått målsättning för 78 
objekt i statistikprogram 
*Finns bredd i vidtagna 
underhålls- o investeringsåtgärder

* Höj målsättning för 
energisparande i samarbetsavtalet 
* Konkretisera energiarbetet i 
handlingsplaner för varje objekt som 
komplement till skötsel o underhåll, 
* Förbättra uppföljning och 
utvärdering av underhålls- och 
investeringsåtgärder 

2002 
IK 
Stora 
Södra 

Verksamheten 
vid Service-
centralen 

 Granska vilka former av 
verksamhet enheten 
bedriver och om intern-
kontrollen är tillräcklig 

Omfattande, 
berör två pinnsatser:
* egendomsskydd 
* system o rutiner 

* Dokument-
analys 
* Register-
analys 

Dåligt specificerat 
Dokument 
Register 

Samråds-
inriktad 

Negativ 
* Förrådsinventering förekommer 
inte 
* Upphör med alla handkassor 

* Komplettera inventarieförteckning  
* Använd numrerade följesedlar 
istället för handkassor 
* Ändra rutiner för attest av 
leverantörsfakturor 

2002 
IK 
Stora 
Södra 

Stöd o service 
till funktions-
hindrade 

LSS är mer 
omfattande än 
omsorgslagen och 
kriterier för 
assistent för-
ändrade redan 
1996 

Granska att nämnd säkrar 
att det finns ändamåls-
enlig organisation och 
tillräcklig internkontroll 
för handläggning av och 
beslut om personlig 
assistent samt uppföljning 
av kostnader och intäkter 
i samband med assistent-
ersättning 

Omfattande, 
berör fyra pinnsatser
* riskhantering 
* egendomsskydd 
* system o rutiner 
* styrning o kontroll 

* Dokument-
analys 
* Intervjuer 

Bra specificerat 
Intervjuer med verksam-
hetschef, ekonom och 
handläggare inom LSS-
enheten samt med arbets-
ledare för insatsen per-
sonlig assistent (7 av 10). 
Dessutom intervjuer med 
föredragande vid social-
försäkringsnämnden. 
Styrdokument och rikt-
linjer samt ett antal 
personakter avseende in-
satsen personlig assistent. 

 Negativ 
* Särskilda mål o riktlinjer för  
handläggning av LSS saknas 
* Förvaltningen har inte upprättat 
riktlinjer  
* Kvalitetskontroll har inte gjorts 
på 1,5 år 
* Brister i dokumentation av 
handläggningsförfarande 
* 20 LSS-beslut o 17 domar ej 
verkställda 

* 7 förslag till nämnd om 
organisations rationella 
utformningar 
* Prioritera delegationsordning o 
riktlinjer för handläggning o 
bedömning 
* Verkställ beslut o domar 
* Upprätta system för uppföljning 
av kostnader o intäkter 
* Uppmuntra samverkan mellan 
aktörer 
* Skapa rutiner o riktlinjer för 
ansvar vid privat utförande 
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2002 
IK 
Stora 
Södra 

Registrering, 
förvaring o 
återlämnande 
av värdehand-
lingar 

 Granska tillförlitlighet och 
säkerhet i rutinerna för 
registrering, förvaring och 
återlämnande 

Omfattande, 
berör tre pinnsatser 
* riskhantering 
* egendomsskydd 
* system o rutiner 

* Inventering
* Dokument-
analys 
* Intervjuer 

Dåligt specificerat 
Dokument 
Fysisk inventering 

 Negativ 
* Förbättringsmöjligheter 
framförallt i registrering, 
förteckning o bevakning av 
förändringar i värdehandling 

* Upprätta enhetliga rutiner, central 
förvaring av samlad förteckning 
över alla värdehandlingar 
* Upprätta förteckning över enskilda 
bostadsrätter så man kan följa 
förändringar 

2002 
IK 
Stora 
Södra 

OT-gruppen 
mfl. verk-
samhetsdelar 
inom enheten 
för utredning 
och be-
handling 

Analys av 
väsentlighet och 
risk 

Granska om nämnd 
säkrar att det finns ända-
målsenlig organisation o 
tillräcklig internkontroll 
för uppföljning av verk-
samheten inom en enhet 
inom socialförvaltningen 

Omfattande, 
berör tre pinnsatser 
* riskhantering 
* system o rutiner 
* styrning o kontroll 

* Dokument-
analys 
* Intervjuer 

Bra specificerat 
Styrdokument, riktlinjer, 
verksamhetsbeskrivningar 
ansvarsförbindelser och 
intern dokumentation 
Intervjuer med biträdande 
förvaltningschef, enhets-
chef vid utrednings- och 
behandlingsenheten, 
biträdande enhetschef och 
ekonom 

 Positiv 
Hög kvalitet 

Finns ej 

2002 
IK 
Stora 
Södra 

Säkerhetsarbe
te o internt 
skydd 

Stigande premier 
o skador 

Utvärdera kommunens 
samordnade riskhantering 
angående internt skydd 
utifrån styrbarhet, dvs. 
ändamålsenlig 
organisation o tillräcklig 
internkontroll 
 

Omfattande, 
berör tre pinnsatser 
* riskhantering 
* system o rutiner 
* styrning o kontroll 

* Dokument-
analys 
* Intervjuer 

Bra specificerat 
Policy och riktlinjer,  
Organisation och ansvar 
Skadefinansiering, Skade-
utfall, Skadeförebyggande 
och skadebegränsande 
åtgärder, Uppföljning och 
samverkan 
Intervjuer med sju namn-
givna personer  

 Balanserad  
* Kommun kommit relativt långt 
med säkerhetschef, 
riskhanteringsgrupp o 
säkerhetspolicy o bred ansats med 
helhetssyn 
* Bör stärkas ytterligare i 
organisationen 
* Oklarhet organisation kring 
arbetet med risk- och 
krishantering 

* Förankra säkerhetsarbete på 
enhetsnivå 
* Utforma handlingsplaner utifrån 
säkerhetspolicy o riktlinjer 
* Former för uppföljning hänvisas 
till samordningsfunktionen 
* Stimulera samverkan o tydliggör 
gränsdragning mellan 
arbetsområden 
* Se över rutiner för skaderapporter 
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ÅR GRANSKAT 

OBJEKT 
MOTIV SYFTE INNEHÅLL METOD UNDERLAG METOD

SÄTT 
KRITIK ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

1998 
IK 
Lilla 
Södra 

Inter-
kommunala 
ersättningar 
gymnasie-
skolan 

 Kartlägga och bedöma 
kommunens rutiner för 
interkommunala ersätt-
ningar inom gymnasies-
kola, beskriva omfattning 
av ersättning, regler och 
tillämpning samt beskriva 
och bedöma beräknings-
modellen 

Omfattande, 
berör två pinnsatser
* riskhantering 
* system o rutiner 

* Dokument-
analys 
* Intervjuer 

Dåligt specificerat 
Intervjuer med berörd 
personal 
Genomgång av anvis-
ningar, beräknings-
underlag och ekonomiska 
rapporter 

 Positiv 
* Gemensamma o specifika 
kostnader fördelats okej 
* Rutinbeskrivningar saknas 
* Brister i rapportering av 
delegationer 
* Debitering och fakturering av 
elever fungerar 

* Gör ytterligare fördelning av 
övergripande gemensamma 
kostnader 
* Gör efterkalkyler för koll av 
självkostnadspris 
* Ta fram rutinbeskrivningar 

1998 
IK 
Lilla 
Södra 

Rutiner för 
diarieföring 

 Kontrollera kommunens 
rutiner för registrering av 
inkomna o upprättade all-
männa handlingar, rutiner 
avseende handlingar som 
antas omfattas av sekre-
tess, rutiner för utläm-
nande av handlingar samt 
om rutiner o lagar följs 

Begränsad, 
berör en pinnsats: 
* system o rutiner 

* Dokument-
analys 
* Intervjuer 
* Stickprov 

Dåligt specificerat 
Intervjuer med ansvarig 
personal 
Genomgång av respektive 
nämnds diarie 
Stickprovskontroll av 
registrering (genom-
förande + dokumenta-
tion) 

 Negativ 
* Policy om hantering av 
allmänna handlingar saknas 
* Det behövs skriftliga rutiner o 
utbildning 
* Rutinerna för behandling av 
sekretesshandlingar är ej 
tillfredsställande 

* 4 om ärendehantering (samla 
handläggningsrutiner, registrera på 
postlista, informera alla berörda, 
utse kommunsamordnare) 
* 3 om sekretess (registrering, notera 
hemlig, ange vilka som beslutar) 
* 2 om handläggningstider (ange 
avslut på diariekort, nämnd bör följa 
upp avslut)   

1998 
IK 
Lilla 
Södra 

Fastighets-
nämnden 

Kommunallagen 
kapitel 6  
paragraf 7 

Översiktligt belysa hur 
nämnd tillsammans med 
förvaltningsledning leder, 
styr o följer upp verk-
samhet man ansvarar för, 
även belysa om dessa har 
kunskap om verksamhets 
effektivitet o utbyter info 
i dessa frågor 

Omfattande, 
berör tre pinnsatser 
* riskhantering 
* egendomsskydd 
* styrning o kontroll 

* Dokument-
analys 
* Enkät 
(* Intervjuer)

Dåligt specificerat 
Enkät till nämnd och 
förvaltningsledning 
Dokument som för-
valtningschefen samlat in 

Dialog-
inriktad 

Positiv 
* Nämnd och förvaltningsledning 
nöjda med info om mål  

* Nämnd bör i större utsträckning 
informeras om organisations- o 
personalfrågor samt om 
säkerhetsaspekter   

2002 
IK 
Lilla 
Södra 

Verksamhets-
besök 
Gruppbostad 

Nämndens 
ansvarsutövande 
granskades året 
före 

Översiktligt bedöma hur 
omsorgsverksamhet 
uppfattat individ och 
familjeomsorgsnämndens 
ledning o styrning samt i 
vilken omfattning 
personalen är delaktig i 
verksamhetsprocesserna 

Omfattande, 
berör två pinnsatser
* system o rutiner 
* styrning o kontroll 

* Intervju 
 

Dåligt specificerat 
Intervjuer med 
omsorgschefen och 
personal på 
gruppbostaden 

Dialog-
inriktad 

Balanserad 
* Nämndmål ej så kända hos 
personal 
* Personal god kännedom om 
egen budget 
* Personal delaktig i löpande 
uppföljning av verksamhet o 
ekonomi 
* Bra dialog enhetschef/personal
* Brister i hantering privata medel

* Avsett tid så personal kan ta fram 
lokala arbetsplaner o diskutera 
politiska målen 
* Förbättra daglig rapportering 
mellan personal 
* Utred o avtala om personals 
uppdrag och ansvar i relation till 
gode männen 
* Förbättra uppföljning och kontroll 
av policies, regler och rutiner 

2002 
IK 
Lilla 
Södra 

Verksamhets-
besök 
Vårdhem 

Nämndens 
ansvarsutövande 
granskades året 
före 

Översiktligt bedöma hur 
vårdhem uppfattat vård o 
omsorgsnämndens 
ledning o styrning samt i 
vilken omfattning 
personalen är delaktig i 
verksamhetsprocesserna 
 

Omfattande, 
berör två pinnsatser
* system o rutiner 
* styrning o kontroll 

* Intervju 
*Dokument-
analys 

Dåligt specificerat 
Intervjuer med personal 
på Vårdhemmet 

Samråds-
inriktad 

Negativ 
 

* Upprätta verksamhetsplan o 
rutiner för uppföljning av den, 
dokumentera regler o riktlinjer 
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2002 
IK 
Lilla 
Södra 

Verksamhets-
besök 
Gatukontoret 

KS 
ansvarsutövande 
granskades året 
före 

Översiktligt bedöma hur 
gatukontoret uppfattat 
kommunstyrelsens 
ledning o styrning samt i 
vilken omfattning 
personalen är delaktig i 
verksamhetsprocesserna 

Omfattande, 
berör två pinnsatser
* system o rutiner 
* styrning o kontroll 

* Intervju Dåligt specificerat 
Intervjuer med personal 
på gatukontoret 

Dialog-
inriktad 

Balanserad 
* Verksamhetsmål är i stora delar 
kända på förvaltningen 
* Personalen kan vara mer 
delaktig i budgetprocessen 
* Gatukontoret har bra upp-
följning av ekonomi och 
verksamhet 
* Bra dialog mellan ledning – 
verkmästare – förmän – personal 
i alla led 
* Arbetet med den interna 
kontrollen kan utvecklas 

* Gör personalen mer delaktig i 
budgetprocessen 
* Utveckla arbetet med den interna 
kontrollen 

2002 
IK 
Lilla 
Södra 

Verksamhets-
besök 
Biblioteket 

Nämndens 
ansvarsutövande 
granskades året 
före 

Översiktligt bedöma hur 
biblioteket uppfattat 
kultur- o fritidsnämndens 
ledning o styrning samt i 
vilken omfattning 
personalen är delaktig i 
verksamhetsprocesserna 

Omfattande, 
berör två pinnsatser
* system o rutiner 
* styrning o kontroll 

* Intervju Dåligt specificerat 
Intervjuer med personal 
på biblioteket 

Dialog-
inriktad 

Negativ 
* Nämndens mål är kända av 
personalen men bör utvecklas 
och brytas ner på de olika verk-
samheterna 
* Bättre dialog mellan nämndens 
politiker och biblioteket kan 
eftersträvas 
* Behov av bättre internetupp-
koppling och kraftfullare datorer 
på filialerna 
* Problem med ventilationen på 
biblioteket 
* Arbetet med den interna 
kontrollen bör utvecklas 
* Personalen har god kännedom 
om hur budgeten är fördelad.  

* Utveckla och bryt ner nämndens 
mål på de olika verksamheterna 
* Utveckla dialogen mellan 
nämndens politiker och biblioteket 
* Förbättra internetuppkoppling och 
datorprestanda på filialerna 
* Utred problemen med 
ventilationen på biblioteket 
* Utveckla arbetet med den interna 
kontrollen. 

2002 
IK 
Lilla 
Södra 

Verksamhets-
besök 
Förskola och 
skola 

Nämndens 
ansvarsutövande 
granskades året 
före 

Översiktligt bedöma hur 
förskola o skola uppfattat 
barn- o utbildnings-
nämndens ledning o 
styrning samt i vilken 
omfattning personalen är 
delaktig i verksamhets-
processerna 

Omfattande, 
berör två pinnsatser
* system o rutiner 
* styrning o kontroll 

* Intervju Dåligt specificerat 
Intervjuer med personal 
vid förskolan och skolan 

Dialog-
inriktad 

Positiv 
* Nämndens mål och den lokala 
arbetsplanen är väl känd av 
personalen 
* Personalen på förskolan har god 
kännedom om sin egen budget 
men inte personalen på skolan 
* Personalen gör löpande 
uppföljningar och utvärderar sin 
verksamhet 
* Bra dialog mellan ”ledning – 
rektor – arbetslag – personal.   
* Skolorna har bra rutiner för 
dokumentation av styrande 
dokument, policys och riktlinjer 
samt för uppföljning och doku-
mentation  

* Flera av de brister och 
problemområden som kontinuerligt 
framförs till förvaltningsledning och 
nämnd bör åtgärdas.  
* Förbättra skolans personals 
kunskap om budgeten 
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2002 
IK 
Lilla 
Södra 

Bolag A  Granskning finns i ABL 
sedan 1999. Granskning 
av om verksamheten är: 
ändamålsenlig, 
ekonomiskt tillfreds-
ställande o internkontroll 
är tillräcklig 

Omfattande, 
berör två pinnsatser
* riskhantering 
* styrning o kontroll 

* Dokument-
analys 

Dåligt specificerat 
dokument 

 Negativ 
* Flera synpunkter har ej åtgärd-
ats trots upprepade påpekanden 
* Ingen delårsrapport upprättad 
* Ändamålet med företagets 
verksamhet måste fastställas 
enligt kommunallagen 
* Bolagets bolagsordning negativ
* Rutiner och regler måste ses 
över för att den interna kon-
trollen ska anses vara tillfreds-
ställande  
* Ägardirektiv som beslutas på 
bolagsstämman skall utgå från KF 
alternativt KS 

* Ändamålet med företagets 
verksamhet måste fastställas enligt 
kommunallagen 
* Bolagets bolagsordning måste ses 
över 
* Rutiner och regler måste ses över 
för att den interna kontrollen ska 
anses vara tillfredsställande  
* Ägardirektiv som beslutas på 
bolagsstämman skall utgå från KF 
alternativt KS 

2002 
IK 
Lilla 
Södra 

Strategisk 
personal-
försörjning 

Tillgodose 
kommande behov 
av personal och 
kompetens 

Granska hur kommunen 
arbetar med strategisk 
kompetens- o personal-
försörjning 

Begränsad 
berör en pinnsats 
* styrning o kontroll 

* Dokument-
analys 
* Intervjuer 

Dåligt specificerat 
Intervjuer med personal-
chef, central personal-
handläggare, kommun-
chef samt verksamhets-
företrädare för vuxen-
omsorgen. 
Styrdokument, andra 
dokument samt statistik  

 Balanserad 
* Det finns en medvetenhet om 
framtida behov av personal- och 
kompetensförsörjning, det finns 
beskrivning över nuvarande per-
sonalsituation och över framtida 
pensionsavgångar dock saknas in-
ventering och bedömning av 
framtida kompetens- och per-
sonalbehov i ett långsiktigt 
perspektiv 
* Det är en brist i tydliggörandet 
av ansvarsfördelning avseende 
den strategiska personal- och 
kompetensförsörjningen inom 
kommunen  
* Arbetet med personalför-
sörjningsmodellen har fått svag 
genomslagskraft och prioritet   

Förslag till KS: 
* Analysera kommunens behov av 
inventering och dokumentation vad 
avser långsiktig personal- och 
kompetensförsörjning 
* Tydliggör olika nivåers  ansvar för 
den långsiktiga personal- och 
kompetensförsörjningen 
* Återuppta arbetet med personal-
försörjningsmodellen (utveckla)  
* Analysera nämndernas behov av 
att erhålla stöd tex. avseende 
statistik, prognoser, kompetens  
Förslag till KS och nämnder 
* Utvärdera effekterna av vidtagna 
åtgärder i avseende att rekrytera och 
behålla personal 
* Analysera behov av ytterligare åt-
gärder för att öka rekryterings-
möjligheterna inför framtida behov  
* Analysera och identifiera vilka 
utbildningskrav som bör ställas i 
förhållande till verksamheternas 
uppdrag och förutsättningar 
Förslag till KS o vård- omsorgsnämnd 
* Analysera orsakerna till den höga 
personalomsättningen  bland chefer 
och handläggare inom 
vuxenomsorgen 
* Utveckla uppföljning av personal-
situation i årsredovisning o löpande 



Bilaga 2. Internkontrollgranskningar Lilla Södra, 1995, 1998, 2002 

  

 
2002 
IK 
Lilla 
Södra 

Kommunala 
upphand-
lingar 

Nya LOU, ökar 
möjligheten för 
leverantörer att 
klaga hos 
förvaltnings-
domstol 

Granska om upp-
handlingar sker enligt 
gällande rätt o om arbetet 
med upphandlingar 
genomförts på ända-
målsenligt sätt 
 

Omfattande, 
berör tre pinnsatser 
* riskhantering 
* system o rutiner 
* styrning o kontroll 

* Dokument-
analys 
* Intervjuer 

Dåligt specificerat 
Intervjuer med hand-
läggare, ekonomichef, för-
valtningschef på barn- 
och utbildningsför-
valtningen 
Styrdokument, rutiner 
och manualer. 
Dokumentation för nio 
upphandlingar  

 Negativ 
* Upphandlingsreglemente är 
inaktuellt och icke ändamålsenligt
* Organisationen är i stort ända-
målsenlig 
* Kommunen behöver en heltids-
handläggare för upphandlings- 
och inköpsverksamheten.  
* Riktlinjer för direktupphandling 
måste fastställas 
* Bristande rutiner för anbuds-
öppning 

* Utarbeta en ny upphandlingspolicy 
* Anställ en heltidshandläggare för 
upphandlings- och inköpsverk-
samheten.  
* Fastställ riktlinjer för direkt-
upphandling  
* Utbilda personal i lagen om 
offentlig upphandling och dess 
tillhörande praxis 
* Upprätta rutiner och manualer för: 
hantering av handlingar i samband 
med upphandling, dokumentation, 
sekretessprövning, intern kontroll, 
uppföljning och utvärdering. 
* Inför intern kontroll över upp-
handlingsverksamheten 
* Varje nämnd bör genomföra regel-
bundna uppföljningar av sina avtal 
* Kommunen bör genomföra 
regelbundna uppföljningar av 
täckningsgrad och köptrohet 
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