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Ämne: Granskningsmeddelande Intern kontroll 

I revisorernas planering för 2018 ingår en granskning av kommunens interna kontroll. Syftet med 
granskningen är att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig och ändamålsenlig. 
Kommunrevisionen granskade den interna kontrollen under 2016 och kommer således att följa 
upp vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den tidigare granskningen. 

Vi kommer därför att granska: 
•  Om det finns system och rutiner för en tillfredsställande intern kontroll? 
•  Om system och rutiner fungerar på ett ändamålsenligt sätt? 
•  Om kommunstyrelsen och nämnderna har en fungerande uppföljning och 
rapportering av den interna kontrollen? 
•  Om de interna kontrollplanerna är baserade på genomförd risk- och 
väsentlighetsanalys? 
•  Om fastställda mål för respektive verksamhet har inverkat på valen av 
kontrollområden i de interna kontrollplanerna? 
•  Om information och utbildning i intern kontroll har genomförts i tillräcklig 
omfattning och på ett effektivt sätt? Är resurserna tillräckliga? 
•  Vilka avvikelser har uppmärksammats i den interna kontrollen under 2017? 



  
Granskningen omfattar kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, fastighets- och 
servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och tillsynsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden samt överförmyndarnämnden. 
  
Revisorerna meddelar härmed att granskningen kommer att påbörjas per omgående och 
presenteras för revisorerna i juni 2018. 
  
Granskningen kommer att genomföras av Kristian Damlin på KPMG. 
  
Tacksam om ni så snart som möjligt kan meddela vem som är lämplig kontaktperson på 
respektive förvaltning samt dennes kontaktuppgifter. 
  
Önskar ni ytterligare information är ni välkommen att ta kontakt med undertecknad. 
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