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Revisionsrapport- Intern kontroll vid Ö s by Naturbruksgymnasium 

PwC har fått i uppdrag av Sala kommuns revisorer att genomföra en granskning utifrån följande 
revisionsfråga: Är den interna kontrollen inom naturbruksprogrammet, inriktning skog och 
lantbruk tillräcklig? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande revisionena bedömning att det finns brister 
när det gäller intern kontroll av inventarier och den hantering i övrigt som vi granskat. 
Kommunstyrelsen och skolnämnden bör verka för att skriftliga riktlinjer och rutiner införs för 
förbättrad intern kontroll. Vår bedömning är att skolnämnden behöver förbättra riktlinjer ocb 
rutiner i följande avseenden: 

• Riktlinjer och rutiner för inköp, registreringar i anläggningsregister, inventering och 
utrangeringar behöver upprättas. Ett anläggningsregister finns men detta är inte komplett. 

• Uthyrning av inventarier inklusive debitering av hyra förefaller fungera i praktiken men 
även här behöver dokumenterade riktlinjer och rutiner upprättas. 

• Vid inköp av utrustning till utbildningarna avropas detta från centralt upphandlade 
ramavtal. Riktlinjer och rutiner för inköp av utrustning behöver dokumenteras skriftligt. 

• Rutinerna för försäljning av produkter förefaller fungera tillfredsställande i praktiken. 
Riktlinjer och rutiner för redovisning av försäljning av produkter bör utformas skriftligt. 
Rapporteringen till skolnämnd kan utvecklas för förbättrad intern kontroll. 

• Övergripande riktlinjer för APL ( arbetsplatsförlagt lärande) finns utformade av Skolverket. 
Lokalt utformade rutiner for APL behöver dokumenteras skriftligt. 

• Försäkringsansvaret bör klarläggas när det gäller personer som inte tillhör skolan och 
befinner sig på skolans område och bereds tillgång tillleasade fordon och utrustning. 

• Att skolnämnden ser över rutinerna inom samtliga gyronasieprogram som har APL och 
köp- och säljverksamhet i sin utbildning. 

Revisorerna öusl<ar svar på de synpunkter som framgår i rapporten senast 13 april 2015. 
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Granskning av intern kontro H vid Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium 

Sammanfattande revisionell 
bedömning 
PwC har fått i uppdrag av Sala kommuns förtroendevalda revisorer att genomföra 
en granskning utifrån följande revisionsfråga: Är den interna kontrollen inom na
turbruksprogrammet, inriktning skog och lantbruk tillräcklig? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande revisionellabedömning att det 
finns utrymme för förbättringar när det gäller intern kontroll av inventarier och den 
hantering i övrigt som vi granskat. Den sammanfattande bedömningen stöds av 
bedömningar som är gjorda utifrån granskningens kontrollmåL Kommunstyrelsen 
och skolnämnden bör verka för att skriftliga riktlinjer och rutiner införs för förbätt
rad intern kontroll. Vår bedömning är att skolnämnden och därmed Ösby Västman
lands Naturbruksgymnasium behöver förbättra riktlinjer och rutiner i följande av
seenden: 

• Den administrativa hanteringen av inventarier inklusive utrangering av 
inventarier; Riktlinjer och rutiner för inköp, registreringar i anläggningsre
gister, inventering och utrangeringar behöver upprättas. Ett anläggningsre
gister finns men detta är inte komplett. 

• Uthyrning av inventarier inklusive debitering av hyra; Detta verkar fun
gera i praktiken men även här behöver dokumenterade riktlinjer och rutiner 
upprättas. 

• Inköp av utrustning till utbildningarna; Ösby Västmanlands Naturbruks
gymnasium avropar från de centralt upphandlade ramavtal som finns i Sala 
kommun. Riktlinjer och rutiner för inköp av utrustning behöver dock doku
menteras skriftligt. 

• Redovisning av försäljning av produkter från de granskade programmen; 
Rutinerna för försäljning av produkter verkar fungera tillfredsställande i 
praktiken. Dokumentation från ekonomisystemet visar att försäljningarna 
redovisas på ett korrekt sätt. Riktlinjer och rutiner för redovisning av för
säljning av produkter bör utformas skriftligt. Rapporteringen till berörd 
nämnd, av försäljning och utfall, skulle kunna utvecklas för en förbättrad in
tern kontroll. 

• Val av värdar tillAPL ( arbetsplatsförlagt lärande) och elevarbeten; Över
gripande riktlinjer för APL finns utformade av Skolverket. Lokalt utformade 
rutiner för APL behöver dokumenteras skriftligt. 

• Ansvars- ochförsäkringsfrågor; Vår bedömning är att Sala kommun har 
försäkringar som täcker gymnasieskolans interna behov. Dock bör försäk
ringsansvaret klarläggas när det gäller personer som inte tillbör skolan, som 
befinner sig på skolans område och bereds tillgång till av skolan leasade for
don och utrustning. skriftliga riktlinjer och rutiner bör utformas när det gäl
ler försäkringar som avser gymnasieskolans behov inklusive eventuella för
säkringsbehov för externa besök av ovan nämnda slag. 
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Granskning av intern kontroll vid Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium 

1. Inledning 
1.1. 

Av kommunallagen framgår att nämnder och styrelse ska ha kontroll över sin verk
samhet. Detta innebär att nämnder och styrelse ska ha en ändamålsenlig styrning så 
att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att det finns sälera rutiner som 
förhindrar förlust för kommunen samt säkerställer att redovisningen är rättvisande. 

skolnämnden har ett övergripande ansvar för att den interna kontrollen vid Ösby 
Västmanlands Naturbruksgymnasium fungerar tillfredsställande. I delar av verk
samheten finns stora värden investerade i fordon, redskap och utrustning. Därtill 
kommer att tjänster utförs som elevarbeten. Det finns särskilda risker i dessa delar 
av verksamheten. 

Revisorerna i Sala kommun har i sin riskbedömning beslutat att genomföra en 
gransirning av skolnämndens interna kontroll beträffande rutiner för inriktningarna 
skog och lantbruk inom naturbruksprogrammet vid Ösby Västmanlands Natur
bruksgymnasium. 

1.2. Uppd1·ag 
PwC har fått i uppdrag av Sala kommuns förtroendevalda revisorer att genomföra 
en granskning utifrån följande revisionsfråga: 

Är den interna kontrollen inom naturbruksprogrammet, inriktning skog och lant
bruk tillräcklig? 

Kontrollfrågor: 

Finns det ändamålsenliga rutiner och riktlinjer för: 

• Kontroll av inventarier inklusive utrangering 

• Uthyrning av inventarier och debiteringsrutiner 

• Material som köps in till utbildningarna 

• Redovisning av försäljning av lantbrukets produkter (spannmål, gödsel med 
mera) 

• Val av kunder /värdar till arbetsplatsförlagt lärande (APL) och till elevarbe
ten 

• Ansvars- och försälcringsfrågor 

Revisionslcriterier: 

• Kommunallag (KL) 

• Lag om kommunal redovisning (Kr L) 
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Granskning av intern kontroll vid Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium 

• Relevanta slyTdokument i Sala kommun 

1.3. Avgränsning och tillvägagångssätt 
Gransimingen har avgränsats till att omfatta naturbruksprogrammet, inriktning 
skog och lantbruk, och begränsar sig till inventarier, utrustning och elevarbeten. 

Intervju har genomforts med rektor och ekonom vid Västmanlands Naturbruks
gymnasium organiserad under skolnämnden. Kontskter har även tagits med tjäns
temän centralt i kommunen avseende ekonomi- och upphandlingstråg or. Redovis
ningen i ekonomisystemet avseende försäljningar av varor har begärts in och grans
kats. Inventering har skett på plats av delar av inventariebeståndet. 

Genomgång har skett av relevanta slyTdokument i Sala kommun: 

• Riktlinjerför hantering av kapitalkostnader KS zoo8f87/3, kommunslyrel
sens sammanträdesprotokoll, Sala kommun. 

• Upphandlingspolicy för Sala kommun KF 2006/42. 

De intervjuade har givits möjlighet att sakgranska rapportens innehåll innan den 
fårdigställdes. 
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Granskning av intern kontroll vid Ösby Västmanlands Naturbmksgymnasium 

2. Granskningsresultat 

Kommunstyrelsens ansvar enligt kommunallagen är att leda och samordna förvalt
ningen av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över övriga nämnders 
verksamhet. (KL 6 kap 1 §) 

Nämndernas ansvar är att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har beslutat om, samt de föreskrifter som gäller för verk
samheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt attverk
samheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. (KL 6 kap 7 §) 

Kontroll av inventm·ie1· inklusi11e utrange
ring 

Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium har funnits i kommunal regi i 12 år, 
tidigare var skolan organiserad under Landstinget Västmanland. En del inventarier 
följde med från landstinget till kommunen, dessa inventarier återfinns inte i an
läggningsregistret i Sala kommun men en del av dessa inventarier finns i ett separat 
register som hålls på skolan. Registret innehåller framförallt anläggningstillgångar 
tillhörande inriktningen för lantbruk. I detta har följande registrerats: Typ av inven
tarium, fabrikat, kapacitet, inköpsår och planerat år för återanskaffning. Varken 
anskaffningspris, avskrivningsmetod, avskrivningstid, ackumulerade avskrivningar 
eller restvärde har registrerats. Inventarier som är inköpta finns bokförda i anlägg
ningsregistret i kommunen under avskrivningstiden, när avskrivningstiden är slut 
försvinner objektet ur registret. Enligt uppgift ska dock ett historiskt register finnas 
att tillgå för de fårdigavskrivna anläggningarna. Ekonomen på naturbruksgymnasiet 
har inte tillgång till anläggningsmodulen i redovisningssystemet och kan därför inte 
få fram bokfört värde eller inköpspris, dock finns möjlighet att se aktuell avskriv
ning och ränta. 

Enligt Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2006:2 P-4 a-h) ska ett anlägg
ningsregister innehålla följande information för varje enskild tillgång: 

a) anskaffningsvärde, 
b) anskaffningstid punkt, 
c) tillämpad avskrivningsmetod eller uppgift om att tillgången inte skrivs av, 
d) nyttjandeperiod, 
e) ackumulerade avskrivningar, 
f) ackumulerade nedskrivningar 
g) uppgift som gör det möjligt att utläsa det avskrivningsbara beloppet, 
h) uppgifter som gör det möjligt att identifiera tillgången 

Även Kommunal redovisnings lag, kapitel 6, reglerar benämning och hantering av 
anläggningstillgångar. Utöver detta finns ett antal Rekommendationer från RKR ex 
11.4 som behandlar detta. 
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Granskning av intern kontroB vid Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium 

Enligt uppgift sker upphandling avinventarier enligt kommunens upphandlingspo
licy. Naturbruksgymnasiet har en återanskaffningsplan för fordon och maskiner 
inom jordbruk och skogsbruk samt minibussar. Denna plan är dock inte uppdate
rad. Utrangering av inventarier av större värde sker genom att de är inbytesvaror 
vid nyinvesteringar eller att de läggs ut till försäljning. Kommunen har upphandlade 
samarbets- och hyresavtal för en del av fordonen, jordbruksmaskiner, engrepps
skördare och skotare. I övrigt avropar skolan från gällande ramavtal. 

En stickprovsinventering genomfördes inom ramen för denna granskning. 28 red
skap och 5 fordon (två skördetröskor och tre traktorer) inventerades på plats. 22 av 
redskapen och de 5 fordonen fanns noterade i skolans egen inventarieförteckning. 
Redskap som inventerades men som saknades i inventarieförteckningen var föl
jande: "Järnhäst" ( skogsredskap ), skylift, sopvals, vedkap, harv och ett potatisårder. 
Några av de i inventarielistan saknade inventarierna är av äldre modell. 

2.2.1. Revisioneli bedömning 
Vår bedömning är att skolnämnden och därmed Ösby Västmanlands Naturbruks
gymnasium saknar ändamålsenliga rutiner för den administrativa hanteringen av 
inventarier inklusive utrangering. Kommunstyrelsen och skolnämnden bör verka 
för att riktlinjer och rutiner för inköp, registreringar i anläggningsregister, invente
ring och utrangeringar införs och dokumenteras skriftligt. 

Uthyrning av inventarie1• och debiteringsru
tiner 

En större buss inldusive förare hyrs ut internt till kommunal verl<samhet i Sala. Mil
taxa för bussen och timtaxa för föraren debiteras. Uthyrning sker även av minibus
sar internt inom kommunen. Debitering sker via fastställd mil taxa. Naturbruks
gymnasiet utför faktureringen i anslutning till uthyrningstillfållet. Uthyrning av 
minibuss har genererat ca 33,3 tkr år 2014. Kunderna var Kultur och fritidskontor, 
skolförvaltning gymnasiet, förskola och grundskola samt Vård- och omsorgsför
valtningen. 

Vid arbetsplatsförlagt lärande (APL) använder eleverna vid behov skolans skotare. 
AP L-värdarna debiteras ingen hyra men står för bränsle och mindre reparationer 
under AP L-perioden. Skotaren körs endast av eleven. I övrigt hyr skolan inte ut in
ventarier. 

Det finns inga dokumenterade riktlinjer eller rutiner för uthyrning av inventarier 
eller för debiteringsrutiner vare sig centralt i kommunen eller i skolnämnden. Dock 
verkar detta fungera väl i praktiken. 

2.3.1. Revisioneli bedömning 
Vår bedömning är att skolnämnden och därmed Ösby Västmanlands Naturbrul<s
gymnasium har ändamålsenliga rutiner för uthyrning av inventarier inklusive debi
tering. Rutinerna kring uthyrningsverksamheten tycl<s fungera tillfredsställande i 
praktiken. Det saknas dock dokumenterade riktlinjer och rutiner, vilket rekommen
deras för en förbättrad intern kontroll. 
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Granskning av intern kontro U vid ÖsbyVästman1ands Naturbruksgymnasium 

Inköp av uh·ustning till ut-bildningarna 
Sala kommun har en databas för ramavtal där det framgår vilka leverantörer som 
upphandlats och som verksamheter ska avropa varor och tjänster av. Läromedel 
som böcker och datorprogram köps in löpande under året av skolan. Enligt uppgift 
från intervjuade tjänstemän följs de ramavtal som kommunen har. Elevdatorerna är 
upphandlade och har ett leasingavtaL Slcyddskläder till eleverna köps in till årskurs 
ett på höstterminen. Sl<yddsutrustning upphandlas genom en separat upphandling. 
Fakturorna redovisas i kommunens ekonomisystem. 

2-4-1. Revisioneli bedömning 
Vår bedömning är att skolnämnden och därmed Ösby Västmanlands N a turbruks
gymnasium har fungerande rutiner for inköp av utrustning till utbildningarna. In
köpen avropas från de centralt upphandlade ramavtalen. Det saknas dock doku
menterade riktlinjer och rutiner för inköpen, vilket bör finnas för att säkerställa en 
god intern kontroll. 

Redovisning av jö1·säljning av pz·odukte~· 
Naturbruksgymnasiet sålde spannmål till Lantmännen för ca 675 tkr år 2014. Mjölk 
säljs till Grådö mejeri, smågrisar säljs till Sean och slaktdjur säljs till Bertil Eriks
sons slakteri. Intäkter för mjölk uppgick till ca 5,5 mkr år 2014 och intäkter för slakt 
och kalvar var ca 508,3 tl<r år 2014. Försäljningarna redovisas via avräkning vid 
leverans eller var 14:e dag. Avräkningarna arkiveras i kommunarkivet och intäkter
na bokförs i ekonomisystemet. Interna intäkter från avverkningsuppdrag erhålls 
från Tekniska kontoret, totalt erhölls ca 1,7 mkr 2014. 

Skolan har även ett samarbetsavtal med SSH lantbruk i Salbohed avseende 
kviguppfödning. Kvigkalvar säljs dit och skolan återköper kalvfårdiga kvigor. Tjur
kalvar säljs till ett flertal olika köpare. Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium 
fakturerar köparna en gång per år och intäkterna redovisas i ekonomisystemet. 

Skolan skriver avtal med den köpare som erbjuder den mest fördelaktiga ekono
miska kompensationen. Exempelvis har skolan bytt till Grådö mejeri när det gäller 
leverans av mjölk, från att tidigare leverera till Arla. 

Stallgödseljflytgödsel säljs normalt inte, eftersom skolans areal är tillräckligt stor 
för att gödseln ska kunna spridas på de egna markerna. Ett undantag gjordes år 
2014 då en mindre kvantitet flytgödsel såldes till den närmaste grannen för 2 500 
kr. En trolig anledning till detta är att den egna arealen inte räckte till för spridning 
av den producerade gödseln, på grund av högt fosforinnehåll (enligt aktuell mark
kartering). 

Enligt Lena Rodlle, Senior forskare och Docent vid JTI (Institutet för jordbruks
och miljöteknik) torde kostnaderna för transport och spridning av stallgödsel minst 
uppgå till värdet av växtnäringsinnehållet i stallgödself flytgödsel, varför det inte 
fmns anledning (eller kan vara svårt) att ta betalt för denna produkt i obehandlad 
form. Det är inte tillåtet enligt gällande lagstiftning att deponera organiskt avfall. 
Överskott av stallgödsel som inte kan tas omhand inom de markområden som dis
poneras av djurhållaren, eller tas omhand av annan lantbrukare/markägare, måste 
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Granskning av intern kontroll vid Ösby Våstmanlands Naturbruksgymnasium 

transporteras till en kommunal avfallsanläggning eller jordtillverkare som har er
forderliga tillstånd. Dessa tar betalt för att ta emot gödseln eftersom de måste han
tera den vidare. Bland annat handlar det om att hygienisera gödseln. 

2.5.1. Revisionell bedömning 
Vår bedömning är att skolnämnden och därmed Ösby Västmanlands Naturbruks
gymnasium har ändamålsenliga rutiner för försäljning av produkter från de grans
kade programmen. Dokumentation från ekonomisystemet visar att försäljningarna 
redovisas på ett korrekt sätt. Riktlinjer och rutiner för redovisning av försäljning av 
produkter bör utformas skriftligt. Rapporteringen till berörd nämnd, av försäljning 
och utfall, skulle kunna utvecklas för en förbättrad intern kontroll. 

2.6. Val av värdm·till arbetsplatsförlagd utbild
ning och elevarbeten 

På naturbruksprogrammets inriktningar skog och lantbruk finns en AP L-ansvarig 
lärare per inriktning som är delaktiga när lämpliga AP L-värdar ska engageras till 
utbildningarna. En AP L-värd ska handleda och undervisa eleverna i moment som 
ingår i de olika kurserna. Kriterier som används för val av AP L-värd är bl. a. inrikt
ningen och storleken på företaget, så att eleverna får relevant träning. AP L
värdarna ska helst finnas inom länet. Skolan har också möjlighet att erbjuda APL 
utomlands genomNordplus-och Leonardoprogrammen. 

Från och med införandet av den nya gymnasieskolan, GY2011, förväntas branschre
presentanterna i de lokala programmen vara delaktiga vid val av AP L-värdar. 

AP L-värdar fyller i en omdömesblankett vid avslutad AP L-period och ersätts för sitt 
handledararbete med 15 kr per timme, maximalt 8 timmar per dag i högst 5 dagar 
per APL-vecka. 

2.6.1. Revisione/l bedömning 
Vår bedömning är att skolnämnden och därmed Ösby Västmanlands Naturbruks
gymnasium tillämpar ändamålsenliga riktlinjer och rutiner, för val av APL-värdar 
och kunder till elevarbeten, men att riktlinjer och rutiner bör dokumenteras skrift
ligt för de lokala förhållandena. De riktlinjer för APL som skolverket har utformat 
ska ligga till grund för och vara vägledande för de lokalt anpassade riktlinjerna och 
rutinerna. 

Ansvars- ochförsäkringsfrågor 
Sala kommun har försäkringar som omfattar alla verksamheter. De olika försäk
ringarna omfattar förmögenhetsbrottförsäkring, motorfordonsförsäkring, olycks
fallsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och egendomsförsäkring. 

Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium ger möjlighet för de företag som de har 
samarbetsavtal med beträffande leasing, att visa fordonet/utrustningen och möjlig
göra for potentiella kunder att provköra den leasade produkten. Det är, enligt den 
1jänsteman som vi kontaktat angående kommunens försäkringsskydd, tveksamt om 
de externa personerna täcks av kommunens försäkringar i händelse av olycl<sfall på 
skolans område. 

Februari 2015 
salakommun 
PwC 

8av1o 



Granskning av intern kontroll vid Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium 

2.71. Revisione/l bedömning 
Vår bedömning är att Sala kommun har försäkringar som täcker gymnasieskolans 
interna behov. Försäkringsansvaret är dock inte Idarlagt när det gäller personer som 
inte tillhör skolan, som befinner sig på skolans område och bereds tillgång till av 
skolan leasade fordon och utrustning. Enligt vår uppfattning bör riktlinjer och ruti
ner dokumenteras skriftligt när det gäller försäkringar som avser gymnasieskolans 
behov inldusive eventuella försäkringsbehov för externa besök av ovan nämnda 
slag. 
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