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§ 19 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-02-10 

Dnr 2014/176 

Redovisning av intern kontroll 2014 för kommunstyrelsens 
förvaltning 

INLEDNING 
Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sa la 
kommun s ka nämnder och styrelse varje är anta en särskild plan för uppföljning av 
den interna kontrolle n. Denna syftar till att säkerställa att styrelse och nämnder 
upprätthäller en tillfre dsställande intern kontro ll. 

U n der 2014 har bland a nnat verkställighet av politiskt fattade beslut, köptrohet mot 
avta l, att protokoll inlämnats från de kommunala bolagen, fakturahantering och 
betalkortsanvändning kontrollerats i he la e lle r delar av kommunstyrelsens förvalt
ning. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/20/1, missiv 
Bilaga KS 2015/20/2, redovisning 

Kommunchef Je n ny Nolhage föredra r ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föres lär att kommu nstyrelsen beslutar 
ill godkänna genomförd intern kontroll för 2014 avseende kommu nstyrelsens 

förva ltning. 

BESLUT 
Ledningsutslwttet föreslär att kommunstyrelsen beslutar 

.au godkänna genomförd intern kontroll för 2014 avseende kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

9(14) 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

REDOVISNING AV INTERN KONTROLL 2014 FÖR KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

' Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala 
kommun ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av 
den interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelse och nämnder 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Det betyder att de ska med rimlig 
grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

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

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god 
intern kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 
inom respektive verksamhetsområde. 

Under 2014 har bland annat verkställighet av politiskt fattade beslut, köptrohet mot 
avtal, att protokoll inlämnats från de kommunala bolagen, fakturahantering, och 
betalkortsanvändning kontrollerats i hela eller delar av kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Förs lag till beslut 

att föres lå kommunstyrelsen att godkänna genomförd intern kontroll för 
2014 avseende kommunstyrelsens förva ltning. 

l (l) 
2015-02-05 

J EN NY NOLHAGE 



Rapport Intern kontrollplan-Kommunstyrelsens rörvattning 2014 

Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedöm ni ng Rapport Bokslut 2014 
(rutin/system) till 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 
Verkställ ighet av Att uppföljning sker Kontorschef för Avstämning en Löpande Kommunchef Möjlig/Kännbar Rutiner för detta kommer att 
politiskt fattade beslut att politiskt fattade Medborgarkontor gång per år vid uppföljning implementeras med stöd av 

beslut verkställs bokslut under året system 20 15. 
Inköp sker hos avtalade Kontroll av att Upphandlare En gång/år stickprov Förvaltnings- Möjlig/Kännbar *Ytterligare utbildning inom 
leverantörer inköpsavtalen följs chef SPEND-analys är bokad 

under maj 2015. Mårten 
Dignell kommer att delta. 
*Gällande internkontroll har 
avtalet för företagshälsovård 
granskats avseende KSF. 
Avtalstrohet är utsökt på 
slagen 74710, 74720 och 
74730. Previa, som är 
kontrakterad leverantör av 
Företagshälsovård, har 
erhållit 98 % av den summa, 
780 852,61 SEK, som 
kommunen köpt fi>retags-
hälsovård för under 2014. 
Ytterligare två leverantörer 
som ej är kontrakterade har 
identifierats, Mats Tejne samt 
Presivia personalkonsult AB, 
som står för resterande 2 % 
av summan. 

Protokoll ska inlämnas Kontrol lera att Registrator 2 ggr/år Sökning i Förvaltn ings- Minde sannolik/ Verkställt. 
från styrelsemöten i SHE, protokoll har Vid delårs- ärendehante- chef Kännbar Samtliga protokoll har 
Salabostäder, SIF AB inlämnats från bokslut och ringssystemet inlämnats och är diarieförda 
samt Sala Silvergruva styrelsemöten i SHE, årsbokslut samt arkiverade. 

Salabostäder, SIFAB 
samt Sala Silvergruva 

-



Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömni ng Rapport Bokslut 2014 
l (rutin/system) till 

Samhällsbyggnads- l 
l 

kontor 
Kontrollera att beslut är Följa upp överklagade Berörd 2 ggr/år Analys av Enhetschef Mö j Ii g/Kännbar Vid överprövning i av 15 
rättssäkert behandlade beslut handläggare beslut från bygg- och miljöärenden har 

överprövande det visat sig att 13 (87 %) 
instans varit riktiga och 2 återför-

visats ilir ytterligare hand-
läggning. 
Vid överprövning i av 17 
ärenden till ilirvaltnings-
rätten avseende flirdtjänst och 
riksflirdtjänst har det hittills 
visats sig att 7 varit riktiga, 3 
bifallits och 7 väntar på 
avgörande. 

Kontrollera att kunder får Livsmedelsinspek- Berörd 2 ggr/år Antal faktiska Enhetschef Möj lig/Kännbar Livsmedelsinspektörerna 
den livsmedelstillsyn tioner motsvarar de handläggare timmar hade planerat att hinna med 
som de har betalat för timmar som faktureras motsvarar 315 tillsynsbesök. Den 31 

kund beräknat antal december hade man gjort 301 
tillsynsbesök. Upphörda 
verksamheter har ej varit 
möjliga att kontrollera. 

Kontrollera att beslut om Stickprov Berörd 2 ggr/år stickprov Förvaltnings- Möj lig/Kännbar Vid överprövning i av 3 
skolskjuts är taget i handläggare samt där chef ärenden till förvaltnings-
enlighet med rikt linjer politiken tagit rätten avseende skolskjuts har 

egna beslut l visats sig vara riktigt och 2 
väntar på avgörande. 

Kontro llera att fördelning Stickprov Berörd 2 ggr/år Uppföljning Enhetschef Mö j l i g/Kännbar Tomtköreglema följs. 
av tomter i tomtkön sker handläggare av de som fått 
i enlighet med tilldelning 
tomtköregler 



Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport Bokslut 2014 
(rutin/system) till 
Tekniskt kontor 
A Att beslut expedieras V A-ingenjör l ggr/år från och Sammantaget Förvaltnings- Möj ligiförsumbar Vid kompletta 
Handläggningstiden för inom fyra veckor medjanuari för alla chef och ansökningshandlingar har 
inkommen ansökning/ 2014 ärenden enhetschef processen fungerat 
anmälan om anslutning 
till kommunalt V A. (Från 
ansökan ti ll lämnad 
arbetsorder till gata/park) 
Räddningstjänst 
Fakturahantering Samtliga inköp Beslutsattestant Löpande Granskning Räddningschef Mindre sannolik/ Uppfyllt 

kontrolleras att de med Lindrig 
pris och kvalitet 
motsvarar 
beställningarna 

Beta! kortsanvändning Samtliga transak- Beslutsattestant Löpande Granskning Räddningschef Mindre sannolik/ Uppfyllt 
tioners kvitton sparas i Lindrig 
akt till respektive kort 
och kontrolleras mot 
kontoutdragen från 
kortleverantören 

Automatlarmkontroll Genomförda Stf Räddnings- Kvartalsvis Uppföljning Räddningschef Mindre sannolik/ Uppfyllt 
kontroller chef av månads Lindrig 

och kvartals-
prov 

Handbrandsläckar- Genomförda Stf Räddnings- Q2&Q4 Uppföljning Räddningschef Mindre sannol ik/ Uppfyllt 
kontroll kontroller chef av årskontroll Lindrig 
Förebyggande- ti llsyner Myndighetst illsyn Stf Räddnings- Q3 Uppföljning Räddningschef Minde sannolik/ Uppfyllt 

enligt Lag om skydd chef av årst ill syner Kännbar 
mot olyckor samt Lag 
om brandfarliga och 
explosiva varor 

- -----



!!l sALA 
KOMMUN 

§6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-28 

Internkontroll bildnings- och lärandenämnden 2014 

INLEDNING 

Dnr 2015/86 

Vid bokslutet ska resultatet av internkontrollen för verksamhetsåret redovisas. 

Beredning 
Skrivelse 2015-01-21; Internkontroll bildnings- och lärandenämnden 2014. 
Bi laga l ; Internkon trollplan 
Bilaga 2; Inköpsrutiner 
Bilaga 3; Redovisning av internkontroll 2014 
Daniel Ahlin föredrar ärendet. 

BESLUT 
skolnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av internkontrollplanen för 2014 med nödvändiga 
justeringar samt 

att insända redovisningen ti ll kommunstyrelsen. 

Utdrag 
Kom m unstyreisen 

l "''"""""'''"" 
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BARN OCH UTBILDNING 

skolnämnden 

MISSIV 

Internkontroll bildnings- och lärandenämnden 2014 

INLEDNING 
Vid bokslutet skall resultatet av internkontrollen för verksamhetsåret redovisas. 

Ärendet 

l (l) 
2015·01· 21 

ÄRENDE 7 

DNR 2015/86 

DANIEL AHLIN 

DIREKT: 0224·74 72 07 

Internkontrollplanen för 2014 utgör bilaga 1. Resultatet redovisas i bilaga 2 och 3. 

Konsekvenserförlandsbygden 
Beslutet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för landsbygden, nu eller i 
framtiden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
skolnämnden föreslås besluta 

att godkänna redovisningen av internkontrollplanen för 2014 samt 

att insända redovisningen till kommunstyrelsen 



~~~b~ 
2015-01-21 

skolförvaltningen 
Daniel Ahlin 0224-74 72 07 

Internkontrollplan 2014 för Skolförvaltningen 

Process/Rutin Kontrollmoment Kontrollansvar 

Inköpsrutiner Att kontrollera att inköp Ekonom 
sker hos avtalade 
leverantörer 

Åtgärdsprogram, Att kontrollera att beslut SkoUuridisk 
beslut fattas och behandlas ansvang 

formellt korrekt om handläggare 
åtgärdsprogram eller inte 

Åtgärdsprogram, Att kontrollera att skoljuridisk 
innehåll åtgärdsprogram har korrekt ansvarig 

innehåll handläggare 

Frekvens Metod 

Stickprov Sökning i 
löpande Ftb:n alt 
under året ekonomisyste 

m et 
Vid Full revi sion 
lämpligt 
tillfälle 

stickprov Analys 

Ärende 7 
Bilaga l 

Rapportering Till 

Förvaltningschef 
samt till BLN i 
samband med 
bokslut 
Förvaltningschef 
som rapporterar till 
BLN i samband med 
bokslut 
Förvaltningschef 
samt ti ll BLN i 
samband med 
bokslut 

------

Riskbedömn ing 

Möjlig/allvarlig 

Möjlig/allvarlig 

Möjlig/a llvarlig 



~SALA 
~KOMMUN 

BARN OCH UTBILDNING 

Inköpsrutiner 
Årets internkontrollplan innehöll en granskningspunkt rörande inköpsrutiner: 

l. Att kontrollera att inköp sker hos avtalade leverantörer, två avtal 
kontrolleras och det är kontorsmateriel samt läromedel. 

KONTORSMATRIEL 
Beträffande kontorsmaterial för 2014 är köptroheten 45 procent vilket är en 
försämring mot föregående år då det var 49,6 procent. Total s umma för inköp var 
162 tkr. Leverantören vi har avtal med är Staples. 

LÄROMEDEL 
Beträffande läromedel har köptroheten ökat till96 procentjämfört me d 2013 då 
den var 87 procent. Total summa för inköp 2014 var l 202 tkr. Leverantör av 
läromedel är Läromedia. 

1 (1) 
2015-01-20 
ÄRENDE 7 

BILAGA2 
DNR 2015/86 

DANIEL AHLIN 



BARN OCH UTBILDNING 

Redovisning av internkontroll 2014, åtgärdsprogram 
Årets internkontrollplan innehöll två granskningspunkter rörande åtgärdsp rogra m: 

L Att kontrollera att beslut fa ttas och behandlas formellt korrekt om 
åtgärdsprogram e lle r inte 

2. Att kontrollera att åtgärdsprogra m ha r korrekt innehäll 

Resultate t är följ ande: 

KORREKTA BESLUT 

1 (1} 
2015-01-20 

ÄRENDE 7 

BILAGA 3 
DNR 2015/ 86 

JAKOB FJELLANDER 

SU ckprovsmetod ha r visat s ig lämplig att använda . En skola per rektor har gra nska ts 
genom a tt betygsöversikter har tagits fram. Några (e ll er om de var fä, alla) elever 
med betyget F har valts ut och åtgä rdsprogram har efterfrågats, eller om såda nt inte 
fa nns skulle skälen för detta redovisas. Totalt har bes luten för 35 elever granskats. 
Det är vå r bedömning att fem av de nio grundskolorna hanterar åtgä rdsprogram på 
ett accepta belt/gott sätt. 

En bidragande orsak till de t bristande resul tatet ä r att lagstiftningen ändrats under 
året för att minska lärarnas administrativa åliggande n. Detta ha r medfört e n viss 
osäkerhet om vad som krävs för formellt riktigt ha ndlande. 

KORREKT INNEHÅLL 
En granskning av de inlä mnade åtgä rdsprogra mmen, sexton stycken, visa r att de 
allra flesta, fjorton stycken, är välskrivna. En brist som förekommer är att en del 
åtgä rder som a nges inte ä r utvärderingsbara. 



l SALA 
KOMMUN 

VON§ 21 

Justerandes sign 

Bokslut 2014 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-02-05 

Föreligger förslag till bokslut och internkontrollplan 2014. 
Nämnden redovisar- 5 977 tkr. 

Dnr 2015/103 

Nämndens internkontrollplan 2014 omfattar sju processe r/ rutiner att kontroll eras 
under året. 

Beredning 
Bilaga VON 2015/11/1. Förslag till bokslut. 
Bilaga VON 2015/11/2. Internkontrollplan 2014. 

Ekonomihandläggare Sofia Eriksson, verksamhetscheferna Mauro Pliscovaz, 
Anneli L Sundin och Lena Nyström föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa bokslut för 2014 enligt förslag i bilaga, 
att godkänna redovisad internkontrollplan 2014 enligt förslag i bi laga, 
att föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfu llmäktige beslutar 
att inte överföra nämndens underskott för 2014. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa bokslut för 2014 enligt förslag i bilaga, 

att godkänna redovisad internkontrollplan 2014 enligt förslag i bilaga. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige beslutar 

att inte överföra nämndens underskott för 2014. 

Utdra9 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

5 (14) 



Internkontrollplan 2014 
Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2014 omfattar sju processer/rutiner 
att kontrollers under året. 

1. Personalförsörjning genom personalomsättningssiffror ska kontrolleras 1g/år. 
Siffror har tidigare under året inte kunnat tas ut. Systemet Qlickview har under 
hösten möjliggjort detta. Siffran 0,45% för period 140101-141231 fås genom den 
fördefinierade rapporten. 3 externa avgångar och 4 7 nyanställda från externt av 
703 totalt anställda inom Vård- och omsorg. 

2. Medicinskt färdigbehandlade följs varje månad och redovisas för nämnd. Totalt 
år 2014 blev kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade 2 mkr. 

3. Viten kontrolleras varje månad. Viten för 2 LSS stödfamilj kommer det beslut på 
samt 1 LSS kontaktperson, 10 tkr där vite utdömts och utbetalas i september. 

4. Placeringskostnad kontrolleras varje månad och redovisas för nämnd. 

5. Återsökning från Migrationsverket kontrolleras 1g/år. Kontroll av återsökningar 
är gjort i december samt översyn av fördelning av schablonersättningens 
fördelning mellan vård-/omsorg och skolan. 

6. EKO-frågor inköpskort kvittokontrolL 
Av 76 fakturor bedömdes ca 65% ha en ofu llständig kvittoredovisning då 
kvittounderlagen saknades, dess återfanns dock senare i pärm hos enhetschef. Ny 
rutin för hantering av kvitton har upprättas med instruktion att kvittounderlag 
ska sändas in till ekonomi för scanning till fakturan. 

7. Inköpskort avtalstrohet 
Jkea och Jca var de vanligaste inköpen utan avtal. 


