








 Bilaga 1 
 
 
 
GULLSPÅNGS KOMMUN 2021-03-22 
Revisorerna 
 
 
 
 
   Till Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 
 
Revisorernas redogörelse 2020 
 

För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning har vi granskat all verksamhet 
som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden och då prövat om: 

• verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

• räkenskaperna är rättvisande 

• den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

För fullgörandet av uppdraget och som underlag till planerad revisionsinriktning har en väsentlighets- 
och riskbedömning gjorts. Revisorerna har träffat kommunfullmäktiges presidium vid två tillfällen 
under året. Revisorerna har också under året sammanträffat med kommunstyrelsens presidium samt 
nämndernas presidier i den så kallade grundläggande granskningen. 

Revisorerna har löpande under året följt utvecklingen i kommunen och följt gemensamma nämnders, 
styrelsens och nämndernas arbete genom granskning av protokoll. 

Revisorerna har under året löpande tagit del av de granskningar som genomförs inom de 
gemensamma nämnderna på initiativ av revisionsgrupperna i Töreboda och Mariestads kommuner.  

 
Revisorernas iakttagelser från protokollsgranskning 
Revisorerna noterar särskilt det positiva att Vård- och omsorgsnämnden lyckats hålla borta Corona-
smittan från kommunens äldreboenden. 
 
 
Revisorernas bedömning av delårsrapport  
Syftet med granskningen har varit att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål 
som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.  

Syftet med granskningen är vidare att bedöma om kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet 
med kommunallagen, kommunal bokförings – och redovisningslag samt god redovisningssed i 
kommuner och regioner.   
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I vår bedömning av delårsrapporten har vi att uttala oss om resultatet i delårsrapporten inte är 
förenligt med de finansiella mål fullmäktige beslutat om. Resultatet av verksamhetsmålen i 
delårsrapporten är delvis förenliga med fullmäktiges mål för verksamheten. Vår bedömning är att 
inga av de finansiella målen uppnås.  

Grundläggande granskning 2020 

Kommunallagen (KL12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen skall granska all verksamhet. 
För att klara detta uppdrag arbetar revisorerna med en kombination av olika metoder och 
tillvägagångssätt för att granska verksamheten med syfte att bedöma om nämnder och styrelser har en 
tillfredsställande styrning och intern kontroll. 

Den grundläggande granskningen har 2020 dels bestått av frågor som skickats till Kommunstyrelsen 
och nämnder för besvarande och dels av en diskussion med kommunstyrelsens och nämndernas 
presidium med utgångspunkt i de frågor och svar som avgetts.  

Den grundläggande granskningen konstaterar följande: 

• Att barn-, utbildning – och kulturnämnden anser att det delvis eller fullt ut finns risker/hot 
mot full måluppfyllelse. Det framkommer att resurserna är knapphändiga samt att 
kommunikationen till nämnden är bristande. Gällande ekonomistyrning har nämnden vidtagit 
åtgärder för att få en budget i balans, men dessa har haft negativ påverkan på andra mål. Det 
anges också att redovisningar har varit felaktiga med siffror som ej går ihop och att 
förklaringar till vad för underlag som finns vid även omfattande belopp saknas.   

• Att kommunstyrelsen har tagit åtgärder för budget i balans och att budgeten är anpassad för 
att nå målen. De risker som anges mot att nå full måluppfyllelse är försämrad ekonomi med 
anledning av Covid-19 och väderförhållanden/naturkatastrofer. Gällande ekonomistyrning 
har det framkommit att åtgärder inte vidtagits för att besluta en balanserad budget.  

• Att målen i vård – och omsorgsnämnden är främst delvis mätbara och relevanta. Det anges 
att målen har arbetats om för att öka mätbarheten. Gällande intern kontroll råder det 
osäkerhet kring vilka kontroller som genomförts för att identifiera risker.  

 
Fördjupad revisionsgranskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och funktionaliteten i 
systemet för intern kontroll 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsens arbete utifrån sin uppsiktsplikt 
och struktur för intern kontroll är tillräcklig. Vår sammanfattande bedömning är att den inte är det. 

Efter genomförd granskning kan vi konstatera följande: 

• Att kommunstyrelsen inte tar ett tillräckligt ansvar vad gäller sin uppsiktsplikt utifrån den 
interna kontrollen i kommunen.  

• Att kommunstyrelsens arbete inte är tillräckligt för att säkerställa ett enhetligt arbete kring 
intern kontroll i Gullspångs kommun.  

• Att det inte finns ett arbete med risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen och de 
andra granskade nämnderna utifrån uppdrag givna av kommunstyrelsen eller i enlighet med 
reglementet. 

• Att kommunstyrelsen inte är tillräckligt ledande och stöttande i nämndernas 
internkontrollarbete. 
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• Att det inte finns tillräcklig kunskap om hur bakomliggande förvaltningsorganisation arbetar 

med intern kontroll och att kunskapen om intern kontroll inte är tillräcklig känd inom 
förvaltningen. 

• Att de förtroendevalda delvis är tillräckligt involverade i arbetet kring risk- och 
väsentlighetsanalyser samt intern kontroll.    

 
Granskning av årsredovisning 
Kommunens revisorer ska enligt KL 12 kap bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande (1 §).  

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

• Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i granskningen har det 
inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att årsbokslutet inte, i 
allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

• Kommunens resultat för året uppgår till 12,3 mnkr, vilket är 27,7 mnkr högre än samma period 
förra året. Det beror främst på erhållna extra tillskott av generella statsbidrag i samband med 
Corona-pandemin inklusive återbetalning av sjuklönekostnader. 

• Vår bedömning är att kommunen klarar balanskravet för helåret. 

• På totalnivå för hela kommunen visar årsredovisningen att kommunen år 2020 har kontroll på 
budget och har anpassat sig efter förändrade förutsättningar. Dock behöver kommunen, utifrån 
tidigare års budgetavvikelser samt icke uppnådda finansiella mål, fortsätta arbeta med 
budgetkontrollen och anpassa verksamheterna utifrån rådande ekonomiska förutsättningar.  

• Vi har granskat investeringsredovisningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter. 

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda finansiella målen inte har 
uppnåtts 2020. 

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen delvis men 
inte fullt ut är förenligt med vad fullmäktige har fastställt för 2020. 

Vi bedömer, beaktat ovan, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens 
resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed. 

 

 



Översiktlig 
granskning 

-Delårsrapport per 2020-08-31
Gullspångs Kommun
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Sammanfattning
Vi har av Gullspångs kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2020-08-31. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020.

Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten
De mest väsentliga slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

- Kommunens resultat för delåret uppgår till 17,9 mkr, vilket är 13,7 mkr högre än samma period förra året. Det beror främst på att 
generella statsbidrag har ökat mer än vad verksamhetens nettokostnader gjort.

- Kommunens prognos för helåret uppgår till 2,9 mkr, vilket är 0,3 mkr lägre än budget.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter 
som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning.
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Sammanfattning forts.
1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den 
ekonomiska förvaltningen.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. 
Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet.

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet av de finansiella målen inte är förenligt med vad fullmäktige fastställt.

Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet av verksamhetsmålen delvis är förenliga med vad fullmäktige fastställt och vi vill framhålla 
vikten av att verksamhetsmålen i förekommande fall tydligt är kopplade till god ekonomisk hushållning och mätbara med tydliga indikatorer 
för måluppfyllelse. 

Karlstad 2020-10-12

Andreas Magnusson Ida Hellberg
Auktoriserad revisor Revisor



2. Inledning
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av 
minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport 
som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god redo-
visningssed i kommuner och regioner

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till Kommunfullmäktige.

Inledning
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2.2 Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2020-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av
SKR och Skyrev. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att 
delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som 
vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade 
om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med 
utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra mest väsentliga iakttagelser från granskningen.

Inledning forts.
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2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
 Interna regelverk och instruktioner
 Fullmäktigebeslut

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som 
är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4 Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är faktagranskad av Anders Bernhall, Malin Bengtsson och Linnéa Jakobsson.

2.5 Metod

Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudie av relevanta dokument
 Intervjuer med berörda tjänstemän
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
 Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen

Inledning forts.



3. Resultat av 
granskningen
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3.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR 
preciserar i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad 
förvaltningsberättelse.

Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17.

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. 
Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet.

Resultat av granskningen
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3.2.1 Finansiella mål

I den av fullmäktige fastställda budgeten för 2020 finns fyra finansiella resultatmål. De fyra finansiella resultatmålen är:

1. Årets resultat ska vara 1% i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag

2. Investeringar ska i första hand långsiktigt finansieras med egna medel.

3. Amortering 2 mkr.

4. Soliditeten ska årligen förbättras.

Kommunen har gjort en avstämning i delårsrapporten. Enligt prognos kommer inget av de fyra finansiella resultatmål att uppnås vid årets 
slut. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet av de finansiella målen inte är förenligt med vad fullmäktige fastställt.

Resultat av granskningen forts.
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3.2.2 Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande och långsiktiga mål som beskriver vad kommunen ska uppnå. Nämnderna beslutar om 
nämndsmål för respektive fullmäktigemål. Nämndsmålen beskriver vad verksamheten ska uppnå och när det ska vara genomfört. 

I delårsrapporten presenterar kommunen en uppföljning av kommunfullmäktiges mål utifrån dessa nämndsmål som uppgår till 36 stycken. 
När det gäller måluppfyllelsen av dessa 36 nämndsmål framgår det av kommunens redogörelse att sju stycken har uppnåtts, 25 stycken har 
delvis uppnåtts och två stycken har inte uppnåtts. Två mål saknar mätning i delåret 2020. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet av verksamhetsmålen delvis är förenliga med vad fullmäktige fastställt och vi vill 
framhålla vikten av att verksamhetsmålen i förekommande fall tydligt är kopplade till god ekonomisk hushållning och mätbara med tydliga 
indikatorer för måluppfyllelse. 

3.3 Balanskravet

En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av de nya reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. 
Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter 
balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta om hur 
reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.

Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att kommunens
prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 2,9 mkr.

Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.

RUR uppgår till 5,9 mkr.

Resultat av granskningen forts.
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3.4 Analys av Resultaträkning 

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.

Kommunens resultat för delåret uppgår till 17,9 mkr, vilket är 13,7 mkr högre än samma period förra året. Det beror främst på att generella 
statsbidrag har ökat mer än vad verksamhetens nettokostnader gjort.

Kommunens årsprognos uppgår till 2,9 mkr, vilket understiger budgeterat årsresultat (3,2 mkr) med 0,3 mkr. 

Resultat av granskningen forts.

Budget Prognos
31-dec 2020 31 dec 2020

Verksamhetens nettokostnader -330 937 -337 062 -210 815 -211 284
Skatteintäkter och statsbidrag 333 759 340 859 230 065 215 474
Verksamhetens resultat 2 822 3 797 19 250 4 190
Finansnetto (inkl. pensionsförvaltning) 400 -900 -1 373 8
Resultat efter finansiella poster 3 222 2 897 17 877 4 198
Årets resultat 3 222 2 897 17 877 4 198
Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag, % 0,97% 0,85% 7,77% 1,95%

Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till skatteint. och bidrag, % -99,03% -99,15% -92,23% -98,05%

Kommunen

31-aug 2020 31-aug 2019
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3.5 Balansräkning 

Vi har översiktligt granskat dokumentationen av balansposterna i delårsbokslutet.
Kommunen har upprättat bokslutsbilagor till alla balansposter i delårsbokslutet.

Resultat av granskningen forts.

31-dec
2019

Balansomslutning 313 348 288 570 281 372
Redovisat eget kapital 107 117 108 885 89 240
Ansvarsförbindelse 145 452 147 248 145 201
Eget kapital inkl Pensionsförpliktelse -38 335 -38 363 -55 961

Redovisad soliditet 34,2% 37,7% 31,7%

Soliditet med hänsyn till ansvarsförbindelse -12,2% -13,3% -19,9%
Omsättningstillgångar 54 464 45 971 29 792
Avsättningar 37 811 39 020 37 048
Långfristiga skulder 108 672 81 724 78 123
Kortfristiga skulder 59 748 58 942 76 961

Balanslikviditet 91,2% 78,0% 38,7%

Kommunen
31-aug 

2020
31-aug 

2019



16© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

3.6 Sammanställd redovisning

Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka 
kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts föreligga när 
kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget 
har en ringa omsättning eller balansomslutning.

I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att de 
kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges måls för hela kommunkoncernen som ska bedömas.

Gullspångs kommun har valt att inte redovisa någon sammanställd redovisning då inga villkor för att presentera en sammanställd 
redovisning är uppfyllda.

3.7 Redovisningsprinciper

I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer 
eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring 
säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten 
av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket 
avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s rekommendationer. 

Resultat av granskningen forts.
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1 Sammanfattning 
KPMG har av Gullspång kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunstyrel-
sens uppsiktsplikt och funktionaliteten i systemet för intern kontroll. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020. Det övergripande syftet med granskningen har varit att 
bedöma om kommunstyrelsens arbete utifrån sin uppsiktsplikt och struktur för intern 
kontroll är tillräcklig. Vår sammanfattande bedömning är att den inte är det.  
Granskningen tyder på att intern kontroll är en integrerad del av det vardagliga arbetet 
inom de granskade nämndernas verksamhet och en del av det systematiska förbätt-
ringsarbetet framför allt inom utbildning, samt vård och omsorg i kommunen. Däremot 
bedömer vi att det saknas ett systematiskt internkontrollarbete till stöd för att säker-
ställa det politiska ansvaret för att minimera och hantera risker i kommunens verksam-
heter. Granskningen visar bland annat: 

• Att kommunstyrelsen inte tar ett tillräckligt ansvar vad gäller sin uppsiktsplikt 
utifrån den interna kontrollen i kommunen.  

• Att kommunstyrelsens arbete inte är tillräckligt för att säkerställa ett enhetligt 
arbete kring intern kontroll i Gullspångs kommun.  

• Att det inte finns ett arbete med risk- och väsentlighetsanalys för kom-
munstyrelsen och de andra granskade nämnderna utifrån uppdrag givna av 
kommunstyrelsen eller i enlighet med reglementet. 

• Att kommunstyrelsen inte är tillräckligt ledande och stöttande i nämndernas 
internkontrollarbete. 

• Att det inte finns tillräcklig kunskap om hur bakomliggande förvaltnings-
organisation arbetar med intern kontroll och att kunskapen om intern kontroll 
inte är tillräcklig känd inom förvaltningen. 

• Att de förtroendevalda delvis är tillräckligt involverade i arbetet kring risk- och 
väsentlighetsanalyser samt intern kontroll.    

Rekommendationer 
Med utgångspunkt från våra iakttagelser och bedömningar lämnar vi följande rekom-
mendationer: 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast ta fram och tillsammans med nämn-
derna genomföra en implementeringsplan för att säkerställa efterlevnaden av 
internkontrollreglementet i kommunens nämnder och verksamheter. 

• Kommunstyrelsen tillser att samtliga nämnder och verksamheter använder 
lönenämndens redovisning av 2019 års internkontroll och internkontrollplan för 
2020 som ”mallar” vid redovisningen av 2020 års internkontrollarbete, samt 
framtagande av 2021 års internkontrollplaner. Redovisningarna bör dock komp-
letteras med tydliga utvärderande slutsatser och eventuellt behov av vidare 
åtgärder för respektive kontrollmoment.    

• Kommunstyrelsen säkerställer en årlig skriftlig rapportering av internkon-
trollarbetet i de kommunala företagen.  
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• Kommunstyrelsen tillsammans med nämnderna säkerställer att: 
- samtliga förtroendevalda har tillräcklig kunskap för att vara delaktiga i arbetet 
med risk- och väsentlighetsanalyser samt ges möjlighet att aktivt delta i det.  
- kommun- och verksamhetschefer på motsvarande sätt säkerställer kunskap 
och delaktighet hos sina enhetschefer och medarbetare. 
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2 Bakgrund 
Revisionen granskar årligen den interna kontrollen i kommunstyrelsen och nämnder. 
Hösten 2019 genomförde revisionen en fördjupad granskning av kommunstyrelsens 
och övriga nämnders system för intern kontroll. Den samlade bedömningen i revisio-
nens riskanalys var att kommunstyrelsen har brustit i sina system för intern kontroll. 
Till grund för revisionens riskbedömning ligger den grundläggande granskning som ge-
nomfördes den 14 oktober 2019 med representanter från kommunstyrelsens presidium 
samt tjänstepersonsledningen inom förvaltningen. Där framkom att det inte finns någon 
systematik i kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, gemensamma nämnder, bolag 
och kommunalförbund. 
 
Vid den grundläggande granskningen angavs att det finns en ambition i kommunstyrel-
sen avseende uppföljning, men det har inte fungerat tillfredsställande och i enlighet 
med kommunstyrelsens behov. Följande risker kan kopplas till riskanalysen 2020: 

• Risk för att kommunstyrelsen inte tar tillräckligt ansvar för sin uppsiktsplikt och 
den interna kontrollen i kommunen. 

• Risk för ett icke enhetligt angrepps- och metodsätt vad det gäller väsentlighets- 
och riskplanering, utformande av internkontrollplaner och uppföljningen av dem. 

• Risk för att arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser inte är tillräckligt. 

• Risk för att kommunstyrelsens roll att leda och stötta nämnderna i internkontroll-
arbetet inte är tillräcklig. 

• Risk för att det saknas tillräcklig kunskap hur bakomliggande förvaltningsorgani-
sation arbetar med intern kontroll. 

• Risk för oklarhet om vilken kompetens som finns inom respektive förvaltning 
kring internkontrollfrågor. 

De förtroendevalda revisorerna har i sin riskanalys för 2020 bedömt att kommunstyrel-
sens uppsiktsplikt och internkontrollen i kommunen behöver följas upp i en fördjupad 
granskning. 

Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsens arbete utifrån sin 
uppsiktsplikt och struktur för intern kontroll är tillräcklig. 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har kommunstyrelsen det övergripan-
de ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll. I detta ligger ett ansvar för 
att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. Kommunstyrelsen 
har ansvaret för att reglementen och regler för internkontroll upprättas. Kommunstyrel-
sen ska löpande under året aktivt följa upp den interna kontrollen hos nämnder och sty-
relser. Kommunstyrelsen ska också i samarbete med dessa medverka till att utveckla 
internkontrollplanerna så att planerad granskning i allt väsentligt baseras på väl ge-
nomförda riskanalyser. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över samtliga nämnders verk-
samhet. Kommunstyrelsen har därmed ansvaret för den interna kontrollen på ett kom-
munövergripande plan, särskilt avseende uppfyllande av kommunfullmäktiges mål. 
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I frågeställningen ingår att bedöma hur kommunstyrelsen tar ansvar för den interna 
kontrollen och säkerställer att ett enhetligt angrepps- och metodsätt tillämpas vad det 
gäller nämndernas arbete med intern kontroll. 
Inom ramen för det övergripande syftet har följande revisionsfrågor besvarats eller be-
lysts: 

• Tar kommunstyrelsen ett tillräckligt ansvar vad gäller sin uppsiktsplikt utifrån den 
interna kontrollen i kommunen? 

• Är kommunstyrelsens arbete för att säkerställa ett enhetligt arbete kring intern 
kontroll i Gullspångs kommun tillräckligt? 

• Finns arbete med risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen och andra 
nämnder utifrån uppdrag givna av kommunstyrelsen? 

• Är kommunstyrelsen ledande och stöttande i nämndernas internkontrollarbete? 

• Finns det tillräcklig kunskap hur bakomliggande förvaltningsorganisation arbetar 
med intern kontroll och är kunskapen känd inom förvaltningen? 

• Är de förtroendevalda tillräckligt involverade i arbetet kring risk- och 
väsentlighetsanalyser samt intern kontroll? 

Avgränsning 
Granskningen har avsett den interna kontrollen under 2020. 

Revisionskriterier 
Vi har utgått från kommunallagens krav på tillräcklig intern kontroll, samt den s k Coso-
modellens formulering av syftet med intern kontroll: 

• Ändamålsenlig och effektiv verksamhet 
 

• Efterlevnad av lagar och förordningar 
 

• Tillförlitlig finansiell rapportering 

Ansvarig nämnd/styrelse 
Granskningen har avsett kommunstyrelsen och dess framtagna strukturer för övriga 
nämnder. 

Projektorganisation 
Granskningen har utförts av Anna Giotas Sandquist, verksamhetsrevisor, under led-
ning av Sara Linge, certifierad revisor. 

Metod och utgångspunkter 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier omfattande bland annat intern-
kontrollplaner och uppföljningar av intern kontroll, samt intervjuer med följande funktio-
ner: 
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• Kommunstyrelsens ordförande 

• Tillförordnad kommunchef/kanslichef 

• Verksamhetschef vård och omsorg 

• Verksamhetschef barn, utbildning och kultur  
Samtliga intervjuade har också fått möjlighet att lämna synpunkter på rapportens 
faktainnehåll. 
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3 Intern kontroll – en introduktion 
God intern kontroll är en viktig grund för att upprätthålla och stärka det allmänna förtro-
endet för politiskt styrda verksamheter. Samtidigt är inte intern kontroll ett entydigt be-
grepp, utan det saknas en definition som på ett enkelt och självklart sätt klargör vad in-
tern kontroll innebär i praktiken. Utgångspunkten är dock att god intern kontroll är vä-
sentlig för att säkerställa att kommunen med alla sina verksamheter bedriver en ända-
målsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.  Styrelser och nämnder ansvarar för den 
interna kontrollen enligt KL 6 kap 7 §. De ska se till att den interna kontrollen är tillräck-
lig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Om system och 
rutiner för den interna kontrollen är otillräckliga finns risk för att nämnderna inte uppnår 
målen. Intern kontroll kan därmed definieras som en process genom vilken kommun-
styrelse och nämnder, ledning och medarbetare skaffar sig rimlig säkerhet för att kom-
munens mål uppnås inom följande områden:  

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  

• Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 
Intern kontroll innefattar ansvar och befogenheter, organisation, rutiner, processer, 
redovisningssystem och administrativa rutiner. Men, i förarbetena till kommunallagen 
framgår också att intern kontroll inte ska begränsas till att enbart innefatta administra-
tiva delar såsom redovisning eller rutiner för attest och utanordning. Ytterst handlar 
intern kontroll om verksamhetens utförande och människorna i organisationen. Intern 
kontroll är inte bara en samling policydokument, regler och direktiv, utan rör männi-
skors agerande. Intern kontroll är också en fråga om ledarskap. 
Varje styrelse och nämnd behöver därför ta ställning till vilka konkreta behov av intern 
kontroll som finns i den egna verksamheten. En viktig del av den interna kontrollen är 
att ringa in, bedöma och förebygga möjliga risker. Den interna kontrollen behöver sam-
tidigt vara en integrerad del av det vardagliga arbetet. Intern kontroll bör därmed inte 
ses som en isolerad aktivitet utan som en del av det systematiska förbättringsarbetet.   
I alla verksamheter som kommunen ansvarar för finns risker för händelser, misstag 
eller fel som på olika sätt kan leda till oönskade konsekvenser i form av kvalitets- och/ 
eller effektivitetsbrister. Det finns inga verksamheter där misstag aldrig begås, där bris-
tande information aldrig förekommer, där bristande kunskaper aldrig är ett problem 
eller där det inte finns någon som helst risk för bedrägerier eller stölder. Ovarsam han-
tering av resurser, eller dåligt tillvaratagna resurser i kommunens verksamhet skadar 
inte bara den egna organisationen utan även allmänhetens tilltro till kommunens verk-
samheter, vilket ytterst påverkar förtroendet för de politiker som ansvarar för dem. 
Diskussionen om intern kontroll kan ibland framstå som teknisk och komplicerad och 
det kan vara svårt att tydligt klargöra innebörden av begreppet intern kontroll. Men i 
grunden handlar intern kontroll om att i rimlig grad säkerställa att risken för oönskade 
händelser, misstag eller fel är så liten som möjlig. 
Där internkontrollarbetet genomförs på ett systematiskt sätt är det ett verktyg för kom-
munens utvecklings- och kvalitetsarbete och ett sätt att styra mot de uppsatta målen. 
Intern kontroll handlar om att aktivt leda en verksamhet på ett riskmedvetet sätt, Det är 
en ständigt pågående process där förtroendevalda och ledning måste vara involverade 
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och där alla medarbetare i organisationen har en viktig funktion. Då krävs att arbetet 
med intern kontroll är: 
 en integrerad del av den dagliga verksamheten 
 integrerad med andra ledningsprocesser 
 sker i samverkan mellan förtroendevalda, chefer och övrig personal 
 alla har en roll och ett ansvar 
 baserad på kunskap om målen för verksamheterna och vad som styr mot dem 

3.1.1 COSO-modellen 
COSO-modellen1 är en av de mest erkända modellerna för intern kontroll. Modellen 
syftar till att definiera intern styrning och kontroll, samt vägleda utvärdering och utveck-
ling av organisationers interna kontrollsystem. Den består av fem komponenter: 
 Kontrollmiljön som är det sammanhang och omgivning som den interna 

kontrollen verkar i. Kontrollmiljön består av formella faktorer såsom lagar, 
regelverk och organisation, samt av informella faktorer såsom värdegrund, 
organisationskultur och ledningens sätt att leda.  

 Riskanalys syftar till att identifiera vilka risker som finns i verksamheten i 
förhållande till mål, lagar och regler. Det är en ständigt pågående process. 

 Kontrollaktiviteter är både inbyggda kontroller i det löpande arbetet samt 
särskilda uppföljande kontrollinsatser utifrån de risker som identifierats i 
verksamheten. De ska utvärderas och revideras löpande. 

 Information och kommunikation mellan medarbetare och ledning. Ledningen 
behöver information från medarbetare om verksamheten för att kunna styra. 
Medarbetare behöver information från ledningen om uppdrag, ansvar, 
förutsättningar med mera. 

 Tillsyn är den uppföljning och utvärdering som nämnder och styrelser gör för 
att säkerställa att systemet för den interna kontrollen fungerar. Tillsynen är en 
årlig process och föregås av en riskanalys. 

I tillsynen/uppföljningen av den interna kontrollen identifieras risker kopplade till verk-
samheten både av förvaltning/verksamhet och av de förtroendevalda. Riskerna kopplas 
till de processer och rutiner som finns på plats för att säkerställa att fel och brister inte 
uppstår och som i förlängningen verkar för måluppfyllelsen. Kontroller genomförs för att 
säkerställa att dessa processer och rutiner efterlevs och fungerar så som tänkt. Om av-
vikelser eller brister upptäcks i samband med uppföljningen ska de åtgärdas. Resultat 
och åtgärder återrapporteras till ansvarig nämnd och till styrelsen. 

  

 
1 Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
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4 Resultat av granskningen 
Gullspångs kommun har sedan 2014 ett reglemente för intern kontroll, vilket definierar 
och ger vägledning för arbetet i kommunen. Reglementet reviderades genom beslut i 
kommunfullmäktige i januari 2020 (dnr: KS 2019-00519), då mindre ändringar gjordes. 
Som tidigare omfattar dokumentet instruktioner för kommunens arbete med internkon-
troll. Det fastställer ansvaret för den interna kontrollen och på vilket sätt uppföljning av 
den ska ske. Vidare beskrivs hur arbetet med risk- och konsekvensanalyser ska 
genomföras i kommunen. 
Nedan besvaras revisionsfrågorna med utgångspunkt från reglementet, de granskade 
nämndernas internkontrollplaner för 2019 och 2020, samt de genomförda intervjuerna.  

4.1 Kommunstyrelsens ansvar vad gäller sin uppsiktsplikt utifrån 
den interna kontrollen i kommunen 
Kommunstyrelsen har enligt KL 6 kap 1 § och 3 § ansvar för att leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verk-
samheter. Denna uppsikt innebär rätt att lämna råd, ge anvisningar, göra påpekanden 
och om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om förändringar.    
Detta påpekas också i Gullspångs kommuns reglemente för intern kontroll. Där framgår 
även att kommunstyrelsen har ansvaret för att en kommunövergripande intern kontroll-
organisation med reglementen, regler och riktlinjer upprättas. I det ingår också ett över-
gripande ansvar för fortlöpande utveckling av den interna kontrollfunktionen i takt med 
ändrade förutsättningar i organisationen, vilket omfattar kontinuerlig revidering av reg-
lementet och dess tillhörande dokument.  
I enlighet med reglementet svarar kommunchefen för att varje år skriftligt rapportera till 
kommunstyrelsen och ge en samlad bedömning om hur den interna kontrollen funge-
rar. Allvarligare fel och brister mot den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till 
kommunstyrelsen. 

4.1.1 Iakttagelser 
En viktig del i uppsiktsplikten kopplat till den interna kontrollen i kommunen är att 
säkerställa att kommunens reglemente för intern kontroll efterlevs.  
 
Av granskningen framgår att kommunstyrelsen och kommunledningskontoret inte har 
vidtagit några åtgärder för att implementera reglementet och anvisningarna för intern 
kontroll i kommunens nämnder och verksamheter. Detta bekräftas i intervjuerna där 
flertalet inte upplever att tillräckligt har gjorts för att implementera reglementet. Av inter-
vjuerna framgår till exempel att varken kommunstyrelsen, nämnderna eller kommun-
ledningsgruppen gått igenom reglementet.  Alla intervjuade ser dock behov av åtgärder 
såsom att gå igenom reglementet och arbetet med internkontroll i kommunens led-
ningsgrupp, vid introduktionen av nya medarbetare och då särskilt chefer, samt på 
arbetsplatsträffar.    
 
I intervjuerna framkommer också behov av att förbättra kommunstyrelsens samordning 
och uppföljning av nämndernas internkontrollarbete. Bland annat beskrivs att kommun-
styrelsens struktur för internkontrollarbetet inte märks av i tillräcklig utsträckning och att 
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återkopplingen från nämnderna skulle behöva förbättras. Idag gör kommunstyrelsen 
och nämnderna på lite olika sätt och det finns en upplevelse av att arbetet inte samord-
nas.  
Ett exempel på det senare är att den skriftliga rapportering som kommunledningskonto-
ret gjorde för 2019 endast omfattar kommunstyrelsens internkontroll av den egna verk-
samheten och saknar den samlade bedömning av arbetet i kommunen som helhet, vil-
ket den enligt reglementet ska innehålla. 
 
Ett annat exempel rör nämndernas rapportering till kommunstyrelsen där uppföljningen 
av måluppfyllelse i ledningssystemet Stratsys uppges fungera väl, men inte rapporteri-
ngen utifrån de antagna internkontrollpunkterna. 
 
Granskningen visar också att de båda nämnderna saknar rutiner för att i enlighet med 
reglementet rapportera allvarligare fel och brister mot den interna kontrollen. För kom-
munstyrelsens egna verksamheter hänvisas till ordinarie incidentrapporteringsrutin, 
men också kommunledningskontoret saknar specifik rutin för rapportering kopplat 
internkontrollarbetet. Samtidigt ser flera intervjuade ett behov av det.   

4.1.2 Bedömning  
Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte tar ett tillräckligt ansvar vad gäller sin upp-
siktsplikt utifrån den interna kontrollen i kommunen.  
Kommunens reglemente med tillhörande anvisningar ger en grund för internkontroll-
arbetet i kommunens nämnder och verksamheter. Det är dock viktigt att kommunstyrel-
sen leder implementeringen av reglementet och säkerställer att det efterlevs av nämn-
derna och deras verksamheter. Hittills har kommunstyrelsen och kommunledningskon-
toret inte genomfört några åtgärder för att implementera reglementet samtidigt som de 
intervjuade ser behov av det. Mot denna bakgrund bedömer vi att det fortsatt finns risk 
för att kommunstyrelsen inte tar tillräckligt ansvar för sin uppsiktsplikt och den interna 
kontrollen i kommunen. Vi rekommenderar därför att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
snarast ta fram och tillsammans med nämnderna genomföra en implementeringsplan 
för att säkerställa efterlevnaden av internkontrollreglementet i kommunens nämnder 
och verksamheter.  

4.2 Kommunstyrelsens arbete för att säkerställa ett enhetligt arbete 
kring intern kontroll i kommunen 
Kommunens reglemente för intern kontroll ger en grund för ett enhetligt arbete i kom-
munen. Bland annat ska kommunstyrelsen senast i januari månad varje år anta en sär-
skild plan för granskning, intern kontrollplan, med ledning av beslutad budget. Planen 
(kontrollschemat) som upprättas ska innehålla följande delar.  
- Risk/kontrollområde  
- Kontrollmoment (minst fem stycken)  
- Ansvarig person  
- Kontrollmetod och frekvens  
- Rapportering till och när  
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- Riskbedömning för varje kontrollområde  
Enligt reglementet ansvarar också enhetschefer/budgetansvariga för internkontroll-
planer (kontrollscheman) för sitt område och funktion.  
Vidare ska kommunchef och verksamhetschefer, till kommunstyrelsen/nämnderna, i 
januari, även rapportera resultatet av föregående års kontroll. Också enhetschef ska 
upprätta kontrollrapport på uppdrag av verksamhetschef och underteckna denna 
(självkontroll). Kontrollrapporten ska innehålla följande delar:  
- Risk/kontrollområde  
- Kontrollmoment  
- Resultat av kontrollen  
- Underskrift av enhetschef  
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas kontrollrapporter utvärdera 
kommunens samlade system för internkontroll. I de fall förbättringar behöver genom-
föras, ska styrelsen initiera erforderliga förbättringsarbeten och följa upp desamma.  
Både internkontrollplanen och den årliga uppföljningsrapporten ska överlämnas till 
revisorerna.  
Styrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 
kommunala företagen.  

4.2.1 Iakttagelser 
De intervjuade menar att kommunstyrelsens arbete för att säkerställa ett enhetligt arbe-
te kring intern kontroll i kommunen inte är tillräckligt. Det uppges vara mycket upp till 
varje nämnd att ta ansvar och inte ett sammanhållet arbete. 
Grunden för ett enhetligt internkontrollarbete i kommunen är att kommunstyrelsen och 
nämnderna har beslutat om internkontrollplaner som svarar upp emot reglementets 
krav. Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden samt barn-, utbildnings- och 
kulturnämnden har internkontrollplanen för 2020, men den senare beslutade om sin 
plan först på sitt aprilsammanträde. Som framgår av tabellen nedan saknar dessa 
internkontrollplaner också flera av de delar som reglementet föreskriver.   
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Innehåll enligt 
kommunens 
reglemente 

Kommunstyrelsen Barn-, 
utbildning- och 
kulturnämnden 

Vård och 
omsorgs-
nämnden 

Risk/kontrollområde  
 

Nej Ja Ja 

Kontrollmoment Ja Ja Ja 

Ansvarig person Nej Ja Ja 

Kontrollmetod och 
frekvens 

Nej Ja Ja 

Rapportering till 
och när 

Nej Nej Ja 

Riskbedömning för 
varje kontroll-
område 

Nej Nej Nej 

Kommentar: Kommunstyrelsens 
internkontrollplan 
innehöll när den 
beslutades endast 
fyra kontrollpunk-
ter, samtidigt som 
planen endast 
lever upp till ett av 
reglementets sex 
innehållskrav. I 
april beslutade 
styrelsen dock om 
”efterlevnad av 
jämställdhetslag-
stiftningen” som ny 
kontrollpunkt och 
för denna framgår 
även riskvärde.  

Nämndens intern-
kontrollplan inne-
håller totalt 12 
kontrollpunkter, 
där flertalet är 
specifika för 
nämndens verk-
samhet. Planen 
saknar dock två 
av reglementets 
innehållskrav: 
rapportering, samt  
riskbedömning för 
respektive kon-
trollområde.  

Nämndens intern-
kontrollplan inne-
håller fem kon-
trollpunkter som 
alla tydligt utgår 
från nämndens 
kärnverksamhet. 
Med undantag för 
riskbedömning för 
respektive kon-
trollområde, sva-
rar planen upp 
emot reglemen-
tets innehållskrav.    

Internkontrollplaner (kontrollscheman) ska även tas fram av enhetschefer/ budgetan-
svariga för deras områden/ funktion. Granskningen visar dock att så inte skett inom 
kommunstyrelsens eller de granskade nämndernas verksamheter vare sig för 2019 
eller 2020.  
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När det gäller de granskade nämndernas återrapportering av 2019 års internkontroll-
arbete har vi endast kunnat ta del av kommunstyrelsens. Barn-, utbildning- och kultur-
nämnden hade inte någon internkontrollplan 2019 och vård- och omsorgsnämnden har 
ännu inte har behandlat 2019 års redovisning. Kommunledningskontorets uppföljning 
innehåller beskrivningar kopplat till respektive kontrollområde och utifrån det förslag till 
kontrollmoment för 2020, som kommunstyrelsen valde att komplettera med ytterligare 
en av de tidigare kontrollpunkterna. Uppföljningen togs också upp i intervjuerna och en 
synpunkt som framfördes var att alla nämnder bör göra likadant och rapportera som 
grund för förbättringar och justeringar. Av intervjuerna framkommer också att fokus i 
uppföljningen legat på information och att det saknats beslut om åtgärder och säker-
ställande av förbättringar.  
En annan sak som bidrar till ett enhetligt arbete med internkontroll är gemensamma 
kontrollmoment. I många kommuner ålägger kommunstyrelsen nämnder och bolags-
styrelser obligatoriska kontrollmoment. Kommunstyrelsen gör då en riskbedömning 
som omfattar kommunen som helhet, varpå respektive nämnd/bolagsstyrelse får i upp-
drag att göra en särskild bedömning av risken i den egna verksamheten och inkludera 
dessa moment i den egna kontrollplanen. Det rör ofta kontrollpunkter kopplat till styr- 
och lednings-, samt stödprocesser eller av annan generell relevans för de olika kom-
munala verksamheterna såsom de som återfinns i 2020 års kontrollplan för kommun-
styrelsen i Gullspång: uppföljning av genomförande av beslut och uppdrag, information 
till allmänheten, avtalstrohet, tankning och körjournaler samt efterlevnad av jämställd-
hetslagen. I Gullspång har det tidigare år förekommit sådana obligatoriska kontroll-
punkter för nämnderna såsom bisyssla och övertid, men inte för 2020.    
Styrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommu-
nala företagen och enligt intervju sker det genom att de helägda bolagen redovisar och 
informerar kommunstyrelsen om sitt arbete en gång per år. Vi har i granskningen haft 
fokus på Gullspångs kommuns helägda bolag Gullspångsbostäder AB och Skagerns 
Energi AB. Enligt uppgift från kommunledningskontoret har de dock inte gjort någon 
återrapportering av sin interna kontroll för 2018 och 2019 till kommunstyrelsen. Det 
finns heller inte någon skriftlig redovisning av arbetet för dessa år, varken i deras års-
redovisningar eller i form av särskilda rapporter.   
Både internkontrollplanen och den årliga uppföljningsrapporten ska överlämnas till 
revisorerna. Det har inte gjorts vare sig för 2019 eller 2020.  
Samtidigt finns goda exempel. Under granskningen har vi tagit del av lönenämndens 
internkontrollplan för 2020. Nämndens internkontrollplan för 2020 omfattar samtliga 
delar som den enligt reglementet ska innehålla samt ”vidtagna åtgärder”. Vidare ger 
redovisningen för 2019 en tydlig bild av vad som framkommit i internkontrollen för 
respektive kontrollmoment.      

4.2.2 Bedömning  
Vår bedömning är att kommunstyrelsens arbete inte är tillräckligt för att säkerställa ett 
enhetligt arbete kring intern kontroll i Gullspångs kommun.  
Granskningen visar att det enhetliga internkontrollarbete som reglementet föreskriver 
inte efterlevs, vilket bekräftas av de intervjuades bilder av arbetet. Bland annat finns 
tydliga brister när det gäller internkontrollplaner både på nämnd- och enhetsnivå. Till 
exempel hade inte barn-, utbildning- och kulturnämnden någon internkontrollplan för 
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2019 och årets plan beslutades av nämnden först i april. Vidare saknar enheterna inom 
kommunstyrelsen och de granskade nämnderna internkontrollplaner både i år och för 
2019. Ingen av de granskade internkontrollplanerna innehåller heller samtliga delar 
som enligt reglementet ska ingå i dem, där särskilt kommunstyrelsens plan sticker ut. 
Det saknas också återrapportering av internkontrollarbetet i kommunens helägda 
bolag. Slutligen har inte kommunens internkontrollplan och årliga uppföljningsrapport 
överlämnats till revisorerna vare sig för 2019 eller 2020.  
Samtidigt utgör lönenämndens internkontrollplan för 2020 och dess redovisning av 
2019 års internkontrollarbete goda exempel. Vi rekommenderar därför att kommun-
styrelsen tillser att samtliga nämnder och verksamheter använder dessa som vid redo-
visningen av 2020 års internkontrollarbete, samt framtagande av 2021 års internkon-
trollplaner. Redovisningen bör dock kompletteras med tydliga utvärderande slutsatser 
och eventuellt behov av vidare åtgärder för respektive kontrollmoment.    
Kommunstyrelsen bör också säkerställa en årlig skriftlig rapportering av internkontroll-
arbetet i de kommunala företagen. De bör i samband med överlämningen av verksam-
hetsberättelsen även redovisa en sammanställning över genomförd intern kontroll. 

4.3 Arbetet med risk- och väsentlighetsanalys för kommun-
styrelsen och nämnderna 
I enlighet med kommunens reglemente ska en risk- och konsekvensanalys genomfö-
ras. I reglementet beskrivs risk- och konsekvensanalysen som ett hjälpmedel för plane-
ring, prioritering och uppföljning i internkontrollarbetet. En väl genomförd analys tydlig-
gör vilka hot som finns som en följd av påverkbara eller opåverkbara risker och som 
kan inverka på organisationens möjligheter att nå sina mål.  
Riskbedömning handlar om att identifiera organisationens viktigaste processer. I analy-
sen ingår att identifiera potentiella risker eller felkällor, en bedömning av konsekvenser-
na samt i vilken grad man kan kontrollera riskerna. Risk- och väsentlighetsanalysen ut-
gör ett beslutsunderlag för rutinorienterade kontroller och upprättandet av interna kon-
trollplaner.  
I Gullspångs kommun ska enligt reglementet en matris användas för att analysera av 
sannolikhet och konsekvens inom skalan 1 – 9. Vidare uttrycks i reglementet att: ”Uti-
från hur olika processer/ funktioner/ verksamheter har bedömts och poängsatts i risk- 
och väsentlighetsanalysen tas det beslut på vilka aktiviteter som ska granskas. För de 
processer/ funktioner/ verksamheter som ska granskas/kontrolleras upprättas en 
internkontrollplan.”  

4.3.1 Iakttagelser 
Vi har under granskningen inte fått del av genomförda risk- och väsentlighetsanalyser 
för kommunstyrelsen och de granskade nämnderna, och vår bild är att sådana doku-
menterade analyser saknas. Vård- och omsorgsnämnden redovisar dock bedömd risk-
nivå i sin internkontrollplan. 
Sammanfattningsvis framkommer i intervjuerna att risk- och väsentlighetsanalyserna 
genomförts centralt inom kommunledningskontoret och de granskade verksamheterna 
med varierande delaktighet från övriga chefer och medarbetare. Kommunstyrelsen och 
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respektive nämnd har sedan fört en diskussion utifrån förvaltningens förslag, men har 
inte varit delaktiga i att identifiera tänkbara risker och själva analysen.  
I intervjuerna framkommer också att den matris för risk- och väsentlighetsanalys som 
finns i reglementet inte är känd och används av alla verksamheter.   

4.3.2 Bedömning  
Vår bedömning är att det inte finns ett arbete med risk- och väsentlighetsanalys för 
kommunstyrelsen och de andra granskade nämnderna utifrån uppdrag givna av kom-
munstyrelsen eller i enlighet med reglementet. Intern kontroll bygger på att både för-
valtning/verksamhet och de förtroendevalda identifierar risker kopplade till verksam-
heten. Delaktigheten i risk- och väsentlighetsanalysen från såväl förtroendevalda som 
verksamheten varierar och dokumentation av risk- och väsentlighetsanalyserna sak-
nas.    
Sammanfattningsvis är det viktigt att kommunstyrelsen tillsammans med nämnderna 
säkerställer att samtliga förtroendevalda har tillräcklig kunskap för att vara delaktiga i 
arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser samt ges möjlighet att aktiv delta i det. 
Eftersom samtliga förtroendevalda ytterst är ansvariga för nämndens interna kontroll, 
är det viktigt att säkerställa att både ordinarie ledamöter och ersättare involveras. På 
förvaltningsnivå är det viktigt att kommun- och verksamhetschefer på motsvarande sätt 
säkerställer kunskap och delaktighet hos sina enhetschefer och medarbetare.  

4.4 Kommunstyrelsens roll att leda och stödja nämndernas 
internkontrollarbete 
Kommunstyrelsen kan på olika sätt leda och stödja nämndernas internkontrollarbete, 
till exempel genom styrning och vägledning, utbildningsinsatser, metoder och verktyg, 
samordning och stöd.  
När det gäller styrning och vägledning ansvarar kommunstyrelsen, som redan 
nämnts, för att reglementen, regler och riktlinjer upprättas samt för fortlöpande utveck-
ling av den interna kontrollfunktionen. Beträffande utbildning sägs i reglementet att 
kunskap om intern kontroll innebär att utbildningsinsatser måste genomföras för 
såväl politiker som tjänstemän. Rörande metoder och verktyg framgår av reglemen-
tet att kommunens styr- och ledningssystem ska vara en del av ”klargörande av ansvar 
och rutiner”. Vidare finns i reglementet en mall för risk- och väsentlighetsanalys till stöd 
för nämndernas arbete. När det gäller samordning och stöd ingår det enligt kommu-
nallagen i kommunstyrelsens uppsiktsplikt bland annat rätt att ge råd och anvisningar.   

4.4.1 Iakttagelser 
Granskningen visar att kommunstyrelsen och kommunledningskontoret inte genomfört 
aktiva insatser för att leda och stötta nämndernas och verksamheternas internkontroll-
arbete. I intervjuerna framkommer att det saknas struktur för inlärning både för politiker 
och tjänstepersoner samtidigt som det finns brister när det gäller stöd. Det beskrivs att 
det finns stöd att få om man vänder sig till kommunledningskontoret, men det kräver att 
man själv efterfrågar vägledning. Uppföljning nämns som ett annat exempel på att 
kommunstyrelsen stödjer arbetet, men parallellt konstateras att uppföljningen brister 
vilket bland annat det faktum att barn-, utbildnings- och kulturnämnden 2019 saknade 
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internkontrollplan är ett uttryck för. Sammanfattningsvis uttrycker de intervjuade att det 
inte finns tillräcklig samordning och stöd till nämnder och verksamheter i internkontroll-
arbetet.  
Att förtroendevalda, chefer och medarbetare har tillräcklig kunskap om internkontroll är 
grundläggande för arbetet. Bland de intervjuade är bilden att denna kunskap varierar 
både mellan och inom nämnderna, samt bland chefer och medarbetare. Det finns för-
troendevalda med mycket god kunskap, medan andra sannolikt saknar kunskap både 
om sitt eget ansvar för kommunstyrelsens eller nämndens interna kontroll och om vad 
intern kontroll innebär. Motsvarande gäller enligt de intervjuade sannolikt för chefer och 
medarbetare. Samtidigt saknas utbildning om internkontroll i kommunen både för för-
troendevalda och tjänstepersoner. I början av varje ny mandatperiod erbjuds de förtro-
endevalda ett antal utbildningar i kommunen, men de har hittills inte tagit upp intern-
kontroll.  
När det gäller metoder och verktyg ser flera av de intervjuade kommunens styr- och 
ledningssystem Stratsys som ett bra stöd bland annat vid ordinarie rapportering av 
måluppfyllelse. Systemet skulle dock kunna vidareutvecklas som redskap för den in-
terna kontrollen bland annat när det gäller klargörande av ansvar och rutiner kopplat till 
arbetet. Vidare är, som tidigare konstaterats, inte den matris för risk- och väsentlig-
hetsanalys som finns i reglementet känd och använd av alla verksamheter. Den är där-
med inte det stöd för nämndernas arbete som den ska vara.  
Under intervjuerna framkom flera förslag för det fortsatta arbetet. Ett exempel är att in-
kludera utbildning om internkontroll i introduktionen för nya chefer och medarbetare, 
där särskilt cheferna behöver få en bra grund för att kunna leda arbetet i sina verksam-
heter. Internkontroll bör till exempel ingå i den nya introduktionsrutin som kommunens 
centrala HR-funktion håller på att ta fram.   
Det framkom också förslag på gemensam utbildning för förtroendevalda, chefer och 
nyckelfunktioner som ett led i framtagandet av nämndens internkontrollplan. Då skulle 
nämnden tillsammans med verksamhetschef, enhetschefer och berörda stödfunktioner 
såsom ekonomikontoret med utgångspunkt från internkontrollsreglementet kunna gå 
igenom nuvarande rutiner och arbetssätt som grund för framtagandet av nästa års in-
ternkontrollplan, inklusive risk- och väsentlighetsanalys. Ett syfte skulle vara att lägga 
grunden för en bra dialog mellan politiker och tjänstepersoner. Vidare lyftes behovet av 
att gemensamt närmare definiera internkontroll som grund för nämnderna att arbeta 
mer likartat. Ett förslag var att göra det i flera steg: först kommunchefens ledningsgrupp 
tillsammans med nämndordförandena, sedan respektive nämnd och därefter de olika 
ledningsgrupperna.    
När det gäller samordning menade flera intervjuade att kommunchefens ledningsgrupp 
bör ha en nyckelroll både för information och erfarenhetsutbyte kring internkontroll, 
men att den hittills inte behandlat frågan om internkontroll.  

4.4.2 Bedömning  
Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte är tillräckligt ledande och stöttande i 
nämndernas internkontrollarbete.  
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns behov för kommunstyrelsen och 
kommunledningskontoret att utveckla samordningen av arbetet i kommunen liksom 
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stödet till nämnderna och verksamheterna. Vidare bör kommunstyrelsen och respektive 
nämnd säkerställa att samtliga ledamöter och chefer i deras verksamheter har tillräcklig 
kunskap om intern kontroll. Internkontroll bör bland annat ingå i den nya introduktions-
rutin som kommunens centrala HR-funktion håller på att ta fram och varje nämnd bör 
tillse att nya förtroendevalda får motsvarande introduktion kopplat till sitt uppdrag. I det 
bör bland annat ingå att tydliggöra det egna ansvaret för internkontroll samt konkreta 
steg i arbetet såsom riskvärdering.  

4.5 Kunskap om förvaltningsorganisationens arbete med intern 
kontroll 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har nämnderna/styrelsen ansvaret för 
att det finns en god intern kontroll hos respektive verksamhet. Vidare har nämnderna 
ansvar för att fatta beslut om konkreta anvisningar för den interna kontrollen samt 
årligen följa upp resultatet. 
För att uppnå en god internkontroll ska verksamhetschef inom varje område och funk-
tion, utifrån de övergripande bestämmelserna för internkontroll, upprätta kontrollplaner 
och se till att kontrollrapporter lämnas in till respektive nämnd.  
Vidare ligger i verksamhetschefens ansvar att leda arbetet med att åstadkomma och 
upprätthålla en god intern kontroll. Verksamhetschef ansvarar bland annat för att 
kontrollplaner tas fram, vilka ska omfatta minst fem kontrollpunkter för verksamheten.  
De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är också skyldiga 
att se till att anställda i organisationen informeras om den interna kontrollens syfte och 
funktion. De ska också verka för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att de 
arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna kon-
trollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad.  
Också enhetschefer/budgetansvariga ansvarar för internkontrollplan för sitt område och 
funktion samt att kontrollrapport lämnas till respektive verksamhetschef. När det gäller 
tillämpningen framgår av reglementet att avsikten med den interna kontrollen är att 
eventuella tveksamheter eller direkta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. 
Syftet med den omedelbara rapporteringen är att man inom förvaltningen omgående 
ska kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som har upp-
märksammats. Alla brister som upptäcks i det interna kontrollarbetet ska dokumen-
teras. 

4.5.1 Iakttagelser 
Dokumentgranskningen och intervjuerna visar bland annat att:  

• Varken kommunstyrelsen eller de granskade nämnderna beslutat om konkreta 
anvisningar för den interna kontrollen. 

• Internkontrollplaner inte har upprättats på enhetsnivå vare sig 2019 eller 2020.  

• Att det med undantag för vård och omsorg råder osäkerhet om i vilken utsträck-
ning och på vilket sätt chefer på olika nivåer i organisationen ser till att medar-
betarna får information om den interna kontrollens syfte och funktion. Inom vård 
och omsorg görs det på arbetsplatsträffar efter att ledningsgruppen jobbat 
fram internkontrollplanen.  
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• Att det råder osäkerhet om huruvida det finns särskilda rutiner för att rapportera 
brister i den interna kontrollen till närmast överordnad eller inte. Däremot finns 
det rutiner för ordinarie avvikelsehantering inom de granskade verksamheterna.   

Samtidigt beskriver flera intervjuade hur löpande kontroll är en integrerad del av det 
vardagliga arbetet och ger en rad exempel på rutiner och arbetssätt för att rapportera, 
dokumentera och åtgärda risker och brister baserat på medarbetarnas profession och 
kunskap om verksamheten.  

4.5.2 Bedömning 
Vår bedömning är att det inte finns tillräcklig kunskap om hur bakomliggande förvalt-
ningsorganisation arbetar med intern kontroll och att kunskapen om intern kontroll inte 
är tillräcklig känd inom förvaltningen.  
Granskningen visar att viktiga delar i kommunens reglemente för intern kontroll inte 
efterlevs. Ett exempel är att internkontrollplaner inte tagits fram på enhetsnivå, vilket vi 
tar som intäkt både för att det på politisk och central förvaltningsnivå saknas tillräcklig 
kunskap om hur förvaltningsorganisationen arbetar med intern kontroll, och för att kun-
skapen om intern kontroll inte är tillräckligt känd inom förvaltningen.  
Samtidigt tyder granskningen på att intern kontroll är en integrerad del av det vardag-
liga arbetet inom de granskade verksamheterna och en del av det systematiska för-
bättringsarbetet framför allt inom utbildning, samt vård och omsorg i kommunen.  
Mot denna bakgrund rekommenderar vi att kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast 
ta fram och tillsammans med nämnderna genomföra en plan för att säkerställa efter-
levnaden av internkontrollreglementet i kommunens nämnder och verksamheter.  

4.6 De förtroendevaldas delaktighet i arbetet med risk- och 
väsentlighetsanalyser samt intern kontroll 
Intern kontroll handlar om att i rimlig grad minimera risken för oönskade händelser, 
misstag eller fel. Styrelser och nämnder behöver därför ta ställning till vilka konkreta 
behov av intern kontroll som finns i den egna verksamheten. En viktig del är att ringa 
in, bedöma och förebygga möjliga risker, vilka annars kan skada verksamheten och 
påverka medborgarna förtroende både för den och de politiker som ansvarar för den. 
Det är därmed viktigt att de förtroendevalda är involverade i arbetet både med att be-
döma risker och den interna kontrollen under året. 
I Gullspångs kommuns reglemente för intern kontroll framgår tydligt att de förtroende-
valda ”ska se till att de uppdrag som är fastställda i fullmäktige blir genomförda på det 
sätt som det är tänkt och att det sker med tillräcklig intern kontroll. Lagstiftning och 
andra riktlinjer som gäller för verksamheten ska följas.  

De förtroendevalda har alltså det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Det är viktigt att understryka att ansvaret är lika stort oavsett om man är 
fritidspolitiker eller heltidsanställd.” 

Vidare innehåller den årliga processen för intern kontroll enligt reglementet bland annat 
följande steg:  
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• Inventering av risker 
Tjänstemän gör en gång per år en inventering av risker. Inventeringen 
resulterar i en bruttolista.  

• Ett förslag till intern kontrollplan upprättas 
Där görs bland annat en riskbedömning utifrån en skala 1-9. Till riskbedöm-
ningen görs också en bedömning av hur stora konsekvenserna blir utifrån varje 
riskområde. Förslaget till kontrollplan upprättas av en arbetsgrupp med tjänste-
män.  

• Värdering av risker. 
Bruttolistan med risker levereras till ”de olika som beslutar vilka risker som ska 
prioriteras”. Politikerna bedömer varje risk, placerar den i en matris och väljer 
sedan ut de mest prioriterade riskerna.  

• Förslaget behandlas i nämnderna och delges kommunstyrelsen  

• Den löpande kontrollen genomförs ute i verksamheterna.  
Verksamhetscheferna är ansvariga.  

• Verksamhetscheferna återkopplar till nämnden minst en gång per år.  

4.6.1 Iakttagelser 
Enligt intervjuerna är kommunstyrelsen och de granskade nämnderna involverade i de 
olika steg av internkontrollarbetet som reglementet föreskriver. Samtidigt beskrivs både 
engagemanget för och kunskapen om intern kontroll variera både mellan och inom 
nämnderna – från stort till litet.  
Den faktiska delaktigheten skiljer sig också. I de två granskade nämnderna lämnar 
verksamhetscheferna ett förslag till kontrollplan till de förtroendevalda. Vård- och om-
sorgsnämndens förslag för 2020 innehöll en riskbedömning och nämnden gjorde där-
utöver inte någon egen riskbedömning utifrån matrisen. Barn-, utbildnings- och kultur-
nämndens förslag till internkontrollplan saknade dock, i likhet med den beslutade pla-
nen för 2020, riskbedömning. Också kommunstyrelsens förslag till internkontrollplan för 
2020 saknade en riskbedömning enligt ovan. Styrelsen beslutade att lägga till en in-
ternkontrollpunkt utöver förvaltningens förslag, men gjorde inte någon riskvärdering 
med stöd av matrisen.    
Som tidigare konstaterats finns det också faktiska skillnader i efterlevnaden av nämn-
dens interna kontroll, bland annat när det gäller att ha en internkontrollplan för året med 
ett innehåll i enlighet med reglementet.   

4.6.2 Bedömning 
Vår bedömning är att de förtroendevalda delvis är tillräckligt involverade i arbetet kring 
risk- och väsentlighetsanalyser samt intern kontroll.    
Granskningen visar att delaktigheten skiljer sig åt inom och mellan nämnderna, både 
vad gäller risk- och väsentlighetsanalys och arbetet med intern kontroll i enlighet med 
kommunens reglemente. Att internkontrollarbetet inte genomförs i enlighet med kom-
munens reglemente kan ytterst ses som ett uttryck för att de förtroendevalda som ytt-
erst är ansvariga för den interna kontrollen inte är tillräckligt involverade.    
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Mot denna bakgrund är det centralt att kommunstyrelsen tillsammans med övriga 
nämnder säkerställer att samtliga förtroendevalda inklusive ersättare har kännedom om 
sitt ansvar för intern kontroll, samt har tillräcklig kunskap för att fullt ut vara delaktiga i 
och kunna ta sitt ansvar för styrelsens/nämndens interna kontroll.   
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5 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 
Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsens 
arbete utifrån sin uppsiktsplikt och struktur för intern kontroll är tillräcklig. Vår samman-
fattande bedömning är att den inte är det.  
Granskningen tyder på att intern kontroll är en integrerad del av det vardagliga arbetet 
inom de granskade nämndernas verksamhet och en del av det systematiska förbätt-
ringsarbetet framför allt inom utbildning, samt vård och omsorg i kommunen. Däremot 
bedömer vi att det saknas ett systematiskt internkontrollarbete till stöd för att säker-
ställa det politiska ansvaret för att minimera och hantera risker i kommunens verksam-
heter. Granskningen visar bland annat: 

• Att kommunstyrelsen inte tar ett tillräckligt ansvar vad gäller sin uppsiktsplikt 
utifrån den interna kontrollen i kommunen.  

• Att kommunstyrelsens arbete inte är tillräckligt för att säkerställa ett enhetligt 
arbete kring intern kontroll i Gullspångs kommun.  

• Att det inte finns ett arbete med risk- och väsentlighetsanalys för kom-
munstyrelsen och de andra granskade nämnderna utifrån uppdrag givna av 
kommunstyrelsen eller i enlighet med reglementet. 

• Att kommunstyrelsen inte är tillräckligt ledande och stöttande i nämndernas 
internkontrollarbete. 

• Att det inte finns tillräcklig kunskap om hur bakomliggande förvaltnings-
organisation arbetar med intern kontroll och att kunskapen om intern kontroll 
inte är tillräcklig känd inom förvaltningen. 

• Att de förtroendevalda delvis är tillräckligt involverade i arbetet kring risk- och 
väsentlighetsanalyser samt intern kontroll.    

Med utgångspunkt från våra iakttagelser och bedömningar lämnar vi följande rekom-
mendationer. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast ta fram och tillsammans med nämn-
derna genomföra en implementeringsplan för att säkerställa efterlevnaden av 
internkontrollreglementet i kommunens nämnder och verksamheter. 

• Kommunstyrelsen tillser att samtliga nämnder och verksamheter använder 
lönenämndens redovisning av 2019 års internkontroll och internkontrollplan för 
2020 som ”mallar” vid redovisningen av 2020 års internkontrollarbete, samt 
framtagande av 2021 års internkontrollplaner. Redovisningarna bör dock komp-
letteras med tydliga utvärderande slutsatser och eventuellt behov av vidare 
åtgärder för respektive kontrollmoment.    

• Kommunstyrelsen säkerställer en årlig skriftlig rapportering av internkon-
trollarbetet i de kommunala företagen.  
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• Kommunstyrelsen tillsammans med nämnderna säkerställer att: 
- samtliga förtroendevalda har tillräcklig kunskap för att vara delaktiga i arbetet 
med risk- och väsentlighetsanalyser samt ges möjlighet att aktivt delta i det.  
- kommun- och verksamhetschefer på motsvarande sätt säkerställer kunskap 
och delaktighet hos sina enhetschefer och medarbetare. 
 
 

Datum som ovan 

KPMG AB   
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Certifierad revisor 
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Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gullspångs kommun 
har KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 
2020. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge 
revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om 
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. 
Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga 
felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i 
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
och god redovisningssed.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i 
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger 
oss anledning att anse att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad 
i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Resultat

Kommunens resultat för året uppgår till 12,3 mnkr, vilket är 27,7 mnkr 
högre än samma period förra året. Det beror främst på erhållna extra 
tillskott av generella statsbidrag i samband med Corona-pandemin 
inklusive återbetalning av sjuklönekostnader.

Vår bedömning är då att kommunen klarar balanskravet för helåret.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten 
ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för 
den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda 
finansiella målen inte har uppnåtts 2020.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda 
verksamhetsmålen delvis men inte fullt ut är förenligt med vad 
fullmäktige har fastställt för 2020.

Karlstad 2021-03-11

Andreas Magnusson
Auktoriserad revisor

Ida Hellberg
Revisor
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Bakgrund

1.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning 
har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i kommuner 
och regioner. Resultatet av vår granskning utgör underlag för 
revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), 
började gälla från och med 1 januari 2019.

1.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida 
årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande 
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier: 

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag 
(LKBR)

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

• Interna regelverk och instruktioner
• Fullmäktigebeslut

Vi har av Gullspångs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
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Bakgrund fortsättning
1.3 Metod och avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR och Skyrev. 
Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen 
eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

• Förvaltningsberättelse
• Resultaträkning
• Balansräkning
• Kassaflödesanalys
• Noter
• Drift- och investeringsredovisning
• Sammanställda räkenskaper

Granskningen har genomförts genom:

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
• Intervjuer med berörda tjänstepersoner
• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige 

beslutade målen
• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag
• Översiktlig analys av övriga poster
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse 

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, 
driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas 
som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.

Vi bedömer att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15. 

2.2 Redovisningsprinciper

Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen fortsättning
2.3 Balanskrav

En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som 
uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat enligt 
KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i 
LKBR och KL.

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 12,2 mnkr. Vid 
avstämning av balanskravet avgår avsättning av medel till resultatutjämningsreserv 5,5 mnkr varvid balanskravsresultatet uppgår till 6,7 mnkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

RUR uppgår till 11,4 mnkr

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms 
uppfyllt. 
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer
som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta 
fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi.

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

I vår granskning av fullmäktige fattade beslut avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning 
har vi inte funnit något avvikande. Vi noterar dock att måluppfyllelsen för de finansiella målen är låg och att måluppfyllelsegraden behöver 
förbättras samt att kommunen årligen bör ompröva de finansiella målen och bedöma dess lämplighet. 

Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning utvärderas för hela den kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi 
bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.1 Finansiella mål

De fyra finansiella målen är:

• Mål 1: Årets resultat ska vara 1 procent i förhållande till skatteintäkter 
och generella statsbidrag.
Utfall: 3,6%. Kommunen uppnår målet för året men kommunen gör sin 
bedömning utifrån en femårsperiod och då uppgår resultatmålen de 
senaste fem åren till 0,6 %. Vår bedömning är dock att målet uppnås.

• Mål 2: Investeringarna ska i första hand långsiktigt finansieras med 
egna medel.
Utfall: Nyupplåning har under året skett med 30 miljoner kronor och en 
självfinansieringsgrad på 85% innebär att målet inte har uppnåtts.

• Mål 3: Amortering 2 miljoner kronor.
Utfall: 1 miljon kronor har amorterats och i samband med nyupplåning 
har besluts fattats om att sluta amortera på lån i nuläget. Detta innebär 
att målet inte har uppnåtts.

• Mål 4: Soliditeten ska årligen förbättras.
Utfall: Soliditeten är oförändrad mot föregående år vilket innebär att 
målen inte har uppnåtts.

Resultatet enligt årsredovisningen är inte förenligt med de av fullmäktige 
fastställda finansiella målen eftersom enbart ett av de finansiella målen 
uppnås för 2020. 

2.4.2 Verksamhetsmål

I årsredovisningen presenterar kommunen en uppföljning av 
kommunfullmäktiges mål utifrån olika inriktningar. Dessa har sedan 
brutits ned till respektive verksamhet i så kallade leveransåtaganden. 
Inom de numera elva beställningarna finns det 45 stycken 
leveransåtaganden. 12 utav leveransåtagandena är uppnådda, 29 
stycken har kommit halvvägs eller bättre och inom tre områden har 
kommunen inte uppnått målet alls. Ett mål saknar mätning i 
årsredovisningen för 2020.

Vår sammanfattande bedömning är således att resultatet av de 
verksamhetsmässiga målen inte fullt ut är förenligt med vad fullmäktige 
beslutat för 2020.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5 Resultaträkning

Årets resultat uppgår till 12,3 mnkr vilket är 9,1 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 3,2 mnkr. Under 2020 erhöll kommunen extra 
tillskott av generella statsbidrag i samband med Coronapandemin om 12,9 miljoner kronor.  

På totalnivå för hela kommunen visar årsredovisningen att kommunen år 2020 har kontroll på budget och har anpassat sig efter förändrade 
förutsättningar. Dock behöver kommunen, utifrån tidigare års budgetavvikelser samt icke uppnådda finansiella mål, fortsätta arbeta med 
budgetkontrollen och anpassa verksamheterna utifrån rådande ekonomiska förutsättningar. 

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.
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2. Resultat av granskningen forts.

2.6 Balansräkning

Vi har granskat balansräkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.7 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats 
i enlighet med gällande rekommendation.

2.8 Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande 
verksamheten. Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och 
fullmäktiges budget.

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lagstiftning och 
rekommendationer.

2.9 Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget 
samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna 
stämmas av samt ska investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning 
till.

Vi har granskat investeringsredovisningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.10 Sammanställd redovisning
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de kommunala 
koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter. 

De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primär-kommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i 
årsredovisningens koncernstruktur: 

• Gullspångsbostäder AB 100%
• Skagerns energi AB 100%

Vi har inte funnit några avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räkenskaperna.
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GULLSPÅNGSBOSTÄDER 2021-03-22 
Lekmannarevisorerna 
 
 
 
 

Till  
Fullmäktige i Gullspångs kommun 
Organisationsnummer 212000-1637 
 
 

 
 
 
Granskningsrapport för år 2020 
 
Vi, av fullmäktige i Gullspångs kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Gullspångsbostäder AB:s 
verksamhet. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten 
bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 
och kommunens revisionsreglemente samt utifrån av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och prövning. 

Vi har granskat styrelseprotokoll och bolagets styrande dokument. Ingen fördjupad granskning av bolagets 
verksamhet har genomförts under året. Vi har vidare haft löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisor 
för att få ytterligare information om bolagets interna kontroll och skötsel. 

 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  
Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 
 
Gullspångs kommun 2021-03-22 

 

Underskrifter 

 

 

Karl-Johan Fägerlind     Solveig Skoglund  



 
 
 
 
SKAGERNS ENERGI 2021-03-22 
Lekmannarevisorerna 
 
 
 
 

Till  
Fullmäktige i Gullspångs kommun 
Organisationsnummer 212000-1637 
 
 

 
 
 
Granskningsrapport för år 2020 
 
Vi, av fullmäktige i Gullspångs kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Skagerns energi AB:s 
verksamhet. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten 
bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 
och kommunens revisionsreglemente samt utifrån av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och prövning. 

Vi har granskat styrelseprotokoll och bolagets styrande dokument. Ingen fördjupad granskning av bolagets 
verksamhet har genomförts under året.  

 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  
Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 
 
Gullspångs kommun 2021-03-22 

 

Underskrifter 

 

 

Karl-Johan Fägerlind     Solveig Skoglund  






