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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Jönköpings län genomfört en 

granskning av intern styrning och kontroll. Syftet med granskningen är att bedöma om nämnden för 

folkhälsa och sjukvård säkerställer en tillräcklig intern styrning och kontroll.  

Efter genomförd revision och genomgång av samtliga kontrollmoment gör vi den samlade revision-

ella bedömningen att nämnden för folkhälsa och sjukvård delvis säkerställer en tillräcklig intern 

styrning och kontroll. 

Denna bedömning gör vi utifrån följande ställningstaganden: 

 Det finns upprättade styrdokument och system för internkontrollarbetet.  

 Reglementet för intern styrning och kontroll bidrar till en tydlig organisering av arbetet. 

Dock framgår av reglementet att genomförd kontrollplan enbart ska redovisas en gång per 

år i anslutning till årsredovisningen.  

 Medarbetarenkäten och intervjuerna påvisar att det rådet en god och öppen organisations-

kultur inom regionen.  

 Intern kontroll definieras på olika sätt inom regionen. 

 Information avseende regionens struktur och arbete med intern styrning och kontroll ingår 

inte i regionens introduktionsprogram för nya medarbetare. 

 Risker för nämndens ansvarsområde har identifierats, värderats och hanterats genom att 

nämnderna har antagit en kontrollplan för 2018 och en kontrollplan för 2019.  

 Det finns ingen dokumentation av riskbedömningsarbetet. 

 Presidiets kännedom om riskbedömningsarbetet är bristande. 

 Kontroller enligt kontrollplanen sker vid ett specifikt tillfälle under året istället för upprepade 

tillfällen under året. 

 Det finns informationssystem för att sprida mål, riktlinjer, risker och avvikelser, däribland 

en utpräglad möteskultur, ett digitalt styr- och ledningssystem och ett intranät. 

 Klinikerna har kommit olika långt i sitt användande av regionens styr- och ledningssystem. 

 Nämnden följer löpande upp verksamhetens utveckling för att säkerställa att den bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktige beslutat.  

 Kontrollplanen för 2018 har följts upp och redovisats för nämnden. Utifrån uppföljning har 

nämnden vidtagit åtgärder vid identifierade brister.  

 Kontrollplanen för 2019 har inte följts upp i enlighet med nämndens anvisningar.  

 Internkontrollarbetet i sin helhet har inte utvärderats. 

Rekommendationer 

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi nämnden för folkhälsa och sjukvård att: 

 Säkerställa att arbetssättet för riskbedömningsarbetet dokumenteras för att minska risken 

att värdefulla rutiner går förlorade vid eventuella personal- och/eller verksamhetsföränd-

ringar. 

 Tillse att riskbedömningsarbetet dokumenteras och kommuniceras till nämnden för att öka 

spårbarheten mellan utvalda kontrollmoment och riskbedömningen, samt nämndens delak-

tighet i riskbedömningsarbetet. 

 Säkerställa att anställda och förtroendevalda har tillräcklig kunskap om ämnet. 

 Säkerställa att nämnden får uppföljning av genomförda kontrollmoment löpande under 

året.  

I övrigt anser vi att regionstyrelsen bör se över reglementet för intern kontroll avseende riskbe-

dömningsarbetet och uppföljningsrutinerna.  
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Syftet med den interna styrningen och kontrollen är att säkerställa att fullmäktiges mål uppnås. 

Intern styrning och kontroll är även ett ledningsverktyg för verksamheterna. Den interna styrningen 

och kontrollen ska i stor utsträckning vara integrerad i verksamhetens dagliga processer och ruti-

ner och beröra all personal. I den interna kontrollen ingår att:  

 Skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner.  

 Säkra rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten.  

 Säkerställa att lagar, policy, reglemente med mera tillämpas.  

 Skydda mot förluster och förstörelse av länets tillgångar.  

 Eliminera eller upptäcka allvarliga fel.  

I ansvaret för den interna styrningen och kontrollen ingår att värdera befintliga risker och vidta åt-

gärder för att förebygga och minimera att det inte önskvärda inträffar.  

Under i början av 2019 genomförde revisorerna en granskning av den interna kontrollen för region-

styrelsen, nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) samt nämnden för arbetsmarknad, nä-

ringsliv och attraktivitet (ANA). Granskningen av den interna kontrollen fortsätter med nämnden för 

folkhälsa och sjukvård. 

Utifrån ovanstående och sin risk- och väsentlighetsanalys har de förtroendevalda revisorerna funnit 

skäl att genomföra en granskning av nämnden för folkhälsa och sjukvårds interna styrning och 

kontroll. 

1.2. Syfte 

Granskningen syftar till att bedöma om nämnden för folkhälsa och sjukvård säkerställer en tillräck-

lig intern styrning och kontroll inom nämndens verksamheter. 

1.3. Avgränsning 

Granskningsobjektet är nämnden för folkhälsa och sjukvård. För att beskriva hela processen avser 

granskningen verksamhetsåret 2018 och 2019 vad gäller upprättade kontrollplaner, dock ej upp-

följning och återrapportering. 

1.4. Revisionskriterier 

 Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § 

 COSO-modellen 

 Budget med verksamhetsplan 2018 samt flerårsplan 2019-2020 

 Regionens riktlinjer för intern styrning och kontroll 

1.5. Metod 

COSO-ramverket är ett internationellt etablerat ramverk för utvärdering och utveckling av intern 

styrning och kontroll. Modellen definierar intern styrning och kontroll som en process där både den 

politiska ledningen, verksamhetens tjänstemän samt övrig personal samverkar. Modellen tar sin 

utgångspunkt i fem olika komponenter: 

 Kontrollmiljö 

 Riskhantering 

 Kontrollaktiviteter 

 Information 
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 Uppföljning/utvärdering 

Med utgångspunkt i COSO-modellens komponenter har ett antal kriterier för att verifiera god intern 

kontroll fastställts. Kriterierna omfattar ansvarsfördelning, mål, förekomst av policys och riktlinjer, 

kännedom om den interna kontrollens syfte hos de intervjuade, medarbetarundersökningar, kom-

petens, riskidentifiering och hantering, utformning av kontroller, systematik för uppföljning och åter-

rapportering.  

För komponenterna som helhet görs en sammanvägd bedömning. Den sammanvägda bedöm-

ningen sker enligt följande skala: tillräcklig, delvis tillräcklig och otillräcklig. Bedömningen baseras 

på granskningens utfall, det vill säga i vilken utsträckning de fastställda kriterierna har uppfyllts.  

Granskningen har genomförts på förvaltningsövergripande nivå samt med kontroll av praktisk til--

lämpning inom tre verksamhetsområden. Granskningen har omfattat intervjuer, dokumentstudier 

(se aktförteckning) och protokollgranskning. Intervju har genomförts med följande: 

 Presidiet för nämnden för folkhälsa och sjukvård 

 Controller med ansvar för intern kontroll 

 Sektionschef folkhälsa, ekonomiavdelningen, regionledningskontoret 

 Chefscontroller, ekonomiavdelningen, regionledningskontoret 

 Tandvårdsdirektör, folktandvården 

 Ekonomichef, folktandvården 

 Direktör, vårdcentralerna Bra liv 

 Sjukvårdsdirektör, medicinsk vård 

Totalt har tio personer intervjuats.  

Ett utkast av rapporten har skickats ut för sakgranskning till de intervjuade.  
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 Intern styrning och kontroll 
enligt COSO-modellen 

COSO-modellen är ett internationellt etablerat ramverk för utvärdering och utveckling av intern 

styrning och kontroll1. I COSO-modellen definieras intern kontroll på följande sätt: 

 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process, där såväl den politiska som den pro-

fessionella ledningen samt övrig personal samverkar, vilken utformas för att med rimlig grad av 

säkerhet kunna uppnå följande mål:  

 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  

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

 

Enligt COSO-modellen omfattar intern styrning och kontroll komponenterna Kontrollmiljö, Riskbe-

dömning, Kontrollmoment, Information & Kommunikation samt Uppföljning & Utvärdering.  
 

Figur 3: COSO-modellen och dess fem komponenter 

 

Nedan beskrivs COSO-modellens komponenter: 

 
1. Kontrollmiljö är den omgiv-

ning som den interna styrningen 

och kontrollen verkar i och påver-

kas av. Detta kan vara riktlinjer, 

policys, organisationskulturen och 

ledningens styrning. Kontrollmiljön 

kan sägas vara fundamentet för den 

interna kontrollen.  

 

2. Riskbedömning2 handlar om 

hur risker för verksamheten identi-

fieras, värderas och hanteras. Det 

kan t.ex. handla om omvärldsrisker, 

finansiella risker, legala risker samt 

verksamhetsrisker. 

 

 

 

3. Kontrollmoment är de 

aktiviteter som utarbetas för 

att fel ska upptäckas, åtgär-

das och även förebyggas.  

 

                                                      
1 COSO står för Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 
2  I granskningen används begreppen riskbedömning, riskanalys samt väsentlighets- och riskanalys som synonymer. 
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4. Information & Kommuni-

kation handlar om hur mål, poli-

cys, riktlinjer, risker, avvikelser och 

åtgärder kommuniceras i organisat-

ionen. 

5. Uppföljning & Utvärdering 

handlar om hur organisationen 

följer upp beslutade mål och åtgär-

der samt hur den interna kontrollen 

utvärderas och utvecklas. 

 

Det ska understrykas att intern kontroll inte är ett självändamål utan en del av verksamhets- och 

ekonomistyrningen. Den interna kontrollen är på så sätt ett viktigt instrument för att verksamhetens 

mål och uppdrag ska kunna uppnås. Verksamhetsuppföljning, utvärdering och planeringen utgör 

därav även en del i arbetet att bedriva en ändamålsenlig styrning som lämnar förutsättningar för att 

nå en tillräcklig intern kontroll.  

 

I det praktiska arbetet med intern kontroll är det viktigt att det finns en tydlig koppling mellan mål 

och de olika COSO-komponenterna. Förhållandet mellan kontrollmiljön, målen och de olika COSO-

komponenterna kan schematiskt illustreras på följande sätt: 

 
Figur 4: Illustration över hur förhållandet mellan kontrollmiljö, mål/uppdrag och de olika COSO-komponenterna bör se ut 

 
 

En grundläggande del för att arbetet med den interna kontrollen ska fungera är att det finns tydliga 

styrsignaler, exempelvis genom dokumenterade rutiner och riktlinjer.  
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 Granskningsresultat 
I detta avsnitt redovisas de iakttagelser och bedömningar som gjorts utifrån respektive kontrollmo-

ment som ingår i COSO-modellen.  

3.1. Kontrollmiljö 

Kontrollmiljö är den omgivning som den interna styrningen och kontrollen verkar i och påverkas av. 
Detta kan vara riktlinjer, policys, organisationskulturen och ledningens styrning. Kontrollmiljön kan sägas 
vara fundamentet för den interna kontrollen. 

3.1.1. Iakttagelser 

Den 31 augusti 2016 antog regionfullmäktige ett reglemente för intern styrning och kontroll3. Reg-

lementet syftar till att säkerställa att regionen upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Det 

vill säga att regionen med rimlig grad av insats säkerställer att verksamheten är ändamålsenlig och 

kostnadseffektiv. I reglementet fastslås att regionstyrelsen har det yttersta ansvaret att tillse att det 

finns en god intern kontroll och att det finns ett internt kontrollsystem som utvecklas utifrån region-

ens kontrollbehov. Reglementet reglerar även nämndernas, regiondirektörens, verksamhetsområ-

desdirektörernas och verksamhetschefernas roller- och ansvar. Det reglerar däremot inte de reg-

ionägda bolagen.  

I intervju uppger samtliga respondenter att reglementet skapar en bra struktur för regionens arbete 

med intern styrning och kontroll. Som exempel nämns att det är tydligt vad som förväntas av 

nämnden och de olika funktionerna inom förvaltningen. Vidare framkommer att regionens organi-

sationskultur bidrar till att skapa goda förutsättningar att bedriva en tillfredställande intern styrning 

och kontroll. Kulturen beskrivs bland annat som öppen och verksamheten som mottaglig för ut-

veckling. Det beskrivs också att samarbetet mellan de olika verksamhetsområdena fungerar på ett 

bra sätt och att ledarskapet är närvarande, vilket bekräftas av resultatet i medarbetarenkäten4 

2016. Av resultatet framgår bland annat att förtroendet för närmsta chef generellt sett är högre i 

regionen än i andra landsting och regioner. Däremot konstateras att det finns stora skillnader mel-

lan olika verksamheter och att det finns förbättringspotential för hela regionen vad gäller förtroende 

för högre ledning. Enligt uppgift genomförs för närvarande årets medarbetarenkät. Resultatet 

kommer att presenteras i början av 2020. 

Vidare framgår av reglementet för intern styrning och kontroll att arbetet bedrivs utifrån två inrikt-

ningar: 

 Inriktning 1 innehåller moment som kontrollerar att verksamheten håller en hög kvalitet och 

produktivitet i förhållande till jämförbara organisationer i omvärlden, samt att de tjänster 

som produceras uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige och styrelse/nämnder 

angivit i budget/verksamhetsplan i form av verksamhetsmål och ekonomiska ramar. Detta 

sker bland annat via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning.  

 Inriktning 2 innehåller moment som bland annat kontrollerar att organisationen har ända-

målsenliga och väldokumenterade system och rutiner, samt följsamhet till lagar, riktlinjer 

och policys. De moment som genomförs inom inriktning 2 ska även säkerställa att allvar-

liga fel upptäcks och elimineras, samt skydda regionens tillgångar mot förstörelse och för-

                                                      
3 Reglemente för intern styrning och kontroll, antaget av regionfullmäktige 2016-08-31. 
4 Svarsfrekvensen i medarbetarenkäten 2016 var 81,4 % vilket motsvarar 7353 av 9029 möjliga svar. Medarbetarenkäten 
omfattade samtliga medarbetare.  
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luster. Detta sker genom att regionen årligen upprättar en kontrollplan innehållande olika 

riskområden och kontrollmoment.  

Strukturen och arbetssättet för den första inriktningen är enligt de intervjuade implementerad se-

dan många år och har utvecklats över tid. Att regionen har en samlad förvaltning som stöttar reg-

ionstyrelsen och samtliga nämnder uppges vara en av de bidragande faktorerna till att det finns en 

samsyn kring regionens arbete med intern styrning och kontroll enligt den första inriktningen. I 

intervjuer beskrivs att arbetet sker löpande under året på ett systematiskt sätt. Som exempel 

nämns att varje verksamhetsområde levererar månatlig information till nämnden utifrån förutbe-

stämda parametrar/mätetal i de så kallade månadsrapporterna. Detta bekräftas av vår granskning 

av nämndens mötesprotokoll.  

I intervju påtalas att mätetalen som beslutas på regionövergripande nivå är utformade på ett över-

gripande sätt vilket innebär att det förekommer mätetal som inte är anpassade efter den specifika 

verksamheten som ska följas upp, exempelvis antalet årsarbetare och tillgänglighet inom 60 dagar.  

Vad gäller den andra inriktningen av internkontrollarbetet framkommer att arbetssättet inte är lika 

förankrat bland vissa av respondenterna. Som exempel framkommer att presidiets kunskap om 

riskbedömningsarbetet som ligger till grund för den framtagna kontrollplanen är begränsad. Det 

framkommer även att intern kontroll definieras på olika sätt på förvaltningsövergripande nivå (inom 

regionledningskontoret) och inom verksamhetsområdena. Som tidigare nämnt uppger dock samt-

liga respondenter att de har god kännedom om reglementet för intern kontroll och att reglementet 

bidrar till en tydlig struktur för arbetet med intern styrning och kontroll.  

Vad gäller uppföljning av den andra inriktningen framgår av reglementet att en rapport av genom-

förd kontrollplan ska redovisas i anslutning till årsredovisningen. Rapporten ska innehålla omfatt-

ning av utförd uppföljning, utfallet, och eventuella vidtagna åtgärder. Rapporten ska också vid be-

hov innehålla förslag på åtgärder för förbättring av rutiner.  

Vidare framkommer i intervju att det har genomförts utbildnings- och informationsinsatser inom 

området för förtroendevalda och tjänstemän under året. Nämnden för folkhälsa och sjukvård fick ta 

del av en intern insats den 22 januari 2019 och en extern insats från SKL den 9 april 2019. Tjäns-

temännen beskriver att de informeras årligen av ansvarig controller i samband med framtagandet 

av regionens övergripande internkontrollplan, samt i samband med uppföljning till nämnden. Reg-

ionens arbete med intern styrning och kontroll ingår däremot inte regionens introduktionsprogram 

för nya medarbetare. På ekonomiavdelningen blir det dock naturligt att arbetet presenteras ef-

tersom ansvarig tjänsteman tillhör avdelningen.  

3.1.2. Bedömning 

Granskningen visar att det finns upprättade styrdokument och system för internkontrollarbetet. Vi 

konstaterar att reglementet för intern styrning och kontroll bidrar till en tydlig organisering av arbe-

tet. Vi anser också att medarbetarenkäten och intervjuerna påvisar att det rådet en god och öppen 

organisationskultur inom regionen. Tillsammans bedömer vi att detta enligt COSO-modellen bidrar 

till att skapa tydliga styrsignaler och en god en kontrollmiljö. Vi noterar dock att uppföljningen av 

genomförd kontrollplan enbart ska redovisas en gång per år i samband med årsredovisningen, 

vilket vi anser är en påtaglig brist. För att nämnden ska kunna ha en tillräcklig intern kontroll krävs 

löpande uppföljning.   

Granskning visar även att det har genomförts informations- och utbildningsinsatser för både förtro-

endevalda och tjänstemän under 2019. Trots detta framkommer att presidiets kännedom om risk-

bedömningsarbetet är bristande och att intern kontroll definieras på olika sätt inom regionen, vilket 
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vi anser är en brist. Det framkommer också att information avseende regionens struktur och arbete 

med intern styrning och kontroll inte ingår i regionens introduktionsprogram för nya medarbetare. 

Vi bedömer kontrollmomentet som delvis uppfyllt. 

3.2. Riskbedömning 

Riskbedömning handlar om hur risker för verksamheten identifieras, värderas och hanteras. Det kan till 
exempel handla om omvärldsrisker, finansiella risker, legala risker samt verksamhetsrisker. 

3.2.1. Iakttagelser 

Av reglementet för intern styrning och kontroll framkommer att den interna kontrollen ska utgå från 

en riskanalys. Riskanalysen ska enligt reglementet bestå av bedömningar av hur sannolikt det är 

att brister eller fel i verksamheten leder till väsentliga risker för regionen. Vid bedömningen ska 

ekonomiska faktorer och vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten vägas in. Identifie-

rade områden med allvarliga konsekvenser och stor sannolikhet ska sedan ha högst prioritet i ar-

betet med den interna kontrollen. 

I intervjuer framhålls att det finns en tydlig systematik för hur arbetet med riskbedömning ska gå till 

inför framtagandet av den regionövergripande kontrollplanen. Arbetet leds av regionledningskon-

torets controller, som till sin hjälp har ett nätverk bestående av tjänstemän från samtliga verksam-

hetsområden. I nätverket bollas idéer kring kontrollmoment till den regionövergripande kontrollpla-

nen. Enligt uppgift5 finns det även möjlighet för de som inte ingår i nätverket att inkomma med för-

slag till nästa års kontrollplan. Förslagen kan skickas in via intranätets sida för intern kontroll eller 

via mail till ansvarig controller. Det uppges att några förslag per år brukar inkomma via dessa ka-

naler. Det förs även en diskussion med regiondirektören, ekonomidirektören samt HR-direktören 

om vilka kontrollmoment som ska ingå i den regionövergripande kontrollplanen. 

Enligt uppgift från ansvarig controller sammanställs samtliga förslag till kontrollmoment i en så 

kallad bruttolista som sedan diskuteras i nätverket. Vid nätverkets höstmöte genomförs avvägning-

ar utifrån en matris som visar förhållandet mellan risk och konsekvens. I intervju framkommer att 

det inte sker någon poängsättning i förhållande till matrisen utan den används som riktmärke för att 

hitta relevanta kontrollmoment. Förutom bedömningen av risk och konsekvens sker en bedömning 

av förvaltningens möjlighet att rent praktiskt genomföra kontrollmoment för de olika förslagen. Vi-

dare beskrivs att de kontrollmoment som väljs ut är breda i sin inriktning eftersom de ska omfatta 

flera av regionens verksamhetsområden. Det genomförs även en avstämning mot tidigare års kon-

trollplaner för att säkerställa att kontrollmomenten över tid får en spridning så att de täcker in olika 

typer av risker och verksamheter. 

När arbetet i nätverket har färdigställts skickas ett förslag av kontrollplan vidare till ekonomidirektö-

ren och därefter till regiondirektören. Efter eventuella revideringar går kontrollplanen upp som en-

skilt ärenden till regionstyrelsen och nämnderna, vilket bekräftas av mötesprotokollen.  

Ovanstående rutin för riskbedömningsarbetet på regionövergripande nivå finns inte dokumenterad. 

I samband med denna granskning har ansvarig controller dock skrivit ned en beskrivning av ar-

betsgången vid riskbedömning och framtagandet av förslag till kontrollmoment. Det framkommer 

även att det inte förs några mötesanteckningar under nätverkets möten. Det upprättas inte heller 

någon annan typ av dokumentation över själva riskbedömningen där kontrollmomenten väljs ut. 

I intervju med nämndens presidium framkommer att nämnden inte tar del av bruttolistan samt att 

deras kunskap om riskbedömningsarbetet är begränsad. Det bekräftas av presidiet att riskbedöm-

ningsarbetet inför framtagandet av nämndens kontrollplan enbart genomförs på tjänstemannanivå. 

                                                      
5 Uppgifterna kommer från det dokument som tagits fram av ansvarig samordnande tjänsteman i samband med denna 
granskning. Dokument beskriver arbetsgången vid riskanalys och framtagande av förslag till kontrollmoment. 
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I intervju med verksamhetsdirektörerna framkommer att respektive ledningsgrupp årligen ser över 

verksamhetens utmaningar inför kommande år i samband med framtagandet av verksamhetspla-

nen. Utifrån diskussionerna anges prioriterade områden för året, såsom införandet av nytt journal-

system, ekonomi i balans eller kompetensutveckling. I intervju med sjukvårdsdirektören för medi-

cinsk vård framkommer att verksamheten inför 2017 och 2019 genomfört en specifik riskbedöm-

ning för verksamhetsområdet. Detta resulterade i att kompletterande kontrollmoment upprättades i 

förhållande till nämndens kontrollplan. Rutinerna för arbetet finns inte dokumenterad.   

3.2.2. Bedömning 

Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska den interna kontrollen föregås av en riskana-

lys, det framgår dock inte av reglementet hur riskanalysen ska dokumenteras vilket vi anser är en 

brist. Vi har under granskningen fått beskrivet hur riskbedömningen inför framtagandet av kontroll-

planerna går till då det inte finns någon dokumentation över tillvägagångssättet att tillgå. Vi anser 

att det är en påtaglig brist att det inte finns någon dokumentation eftersom det leder till att det sak-

nas en spårbarhet mellan utvalda kontrollmoment och riskbedömningen. Enligt COSO-modellen är 

det grundläggande att det finns tydliga styrsignaler i form av exempelvis dokumenterade riktlinjer 

och rutiner. Dessa iakttagelser och bedömningar gjordes även i föregående granskning av region-

styrelsens interna styrning och kontroll som genomfördes i mars 20196. 

Vidare visar granskningen att presidiets kunskap om riskbedömningsarbetet är begränsad och att 

nämnden inte får ta del av bruttolistan som leder fram till kontrollplanen. Vi kan dock konstatera att 

risker för nämndens ansvarsområde har identifierats, värderats och hanterats genom att nämnder-

na har antagit en kontrollplan för 2018 och en kontrollplan för 2019.  

Vi bedömer kontrollmomentet som ej uppfyllt.  

 

3.3. Kontrollmoment 

Kontrollmoment är de aktiviteter som utarbetas för att fel ska upptäckas, åtgärdas och även förebyggas. 

3.3.1. Iakttagelser 

Av reglementet för intern styrning och kontroll framkommer att regionstyrelsen årligen ska fastställa 

en intern kontrollplan som innehåller regionövergripande kontrollmoment. Det fastslås att huvudde-

len av kontrollmomenten ska utformas på ett sätt som gör att de berör alla eller flertalet av region-

ens olika verksamhetsområden. Enligt reglementet ska den regionövergripande internkontrollpla-

nen innehålla följande: 

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp 

 Vilka delar av verksamheten som berörs 

 Anvisningar för genomförandet 

 När rapportering ska ske 

 Genomförd riskbedömning 

Vidare framgår av reglementet att nämndernas kontrollplaner ska innehålla de av regionstyrelsen 

fastställda regionövergripande kontrollmomenten, att planen för året ska antas senast i januari 

innevarande år och att nämnderna vid behov även ska besluta om egna kontrollmoment. Däremot 

är det inte fastställt i reglementet att det ska framgå vilken funktion som har huvudansvaret för att 

säkerställa att kontrollmomenten genomförs. I intervju framkommer att det är underförstått att det 

är ansvarig controller som innehar detta ansvar. I övrigt anges att även tjänstemän inom de en-

skilda verksamhetsområdena inkluderas vid genomförandet av kontrollerna vid behov. 

                                                      
6 Revisionsrapport, Granskning av intern styrning och kontroll, 20190318 
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Vår genomgång av nämndens kontrollplan för 2018 och 2019 visar att utformningen av planerna 

följer de anvisningar som framgår av reglementet för intern styrning och kontroll. Av kontrollplaner-

na framgår exempelvis syftet med kontrollmomenten och vilka verksamhetsområden som är be-

rörda. Vidare framgår vilken metod som ska användas vid kontrollerna, men inte hur många kon-

troller/stickprov som ska genomföras. Det framgår heller inte om kontrollerna ska genomföras vid 

ett och samma tillfälle eller vid olika tillfällen under året. I intervju uppges att kontrollerna ofta ge-

nomförs vid ett tillfälle inför det beslutade rapporteringstillfället till regiondirektören.  

Vidare saknas i vissa fall en förklaring till vilken typ av risk som ligger till grund för kontrollmoment 

och den väsentlighets- och riskbedömning som anges, exempelvis risk för ekonomisk skada eller 

risk för förtroendeskada. I vissa fall anges dock skydd mot förluster. 

Vår genomgång visar också att nämnden antog två egna kontrollmoment utöver de regionövergri-

pande i kontrollplanen 2018, men inte kontrollplanen 2019. I intervju beskrivs att nämnden inför 

innevarande år ansåg att den övergripande kontrollplanen var tillräckligt omfattande. Den region-

övergripande kontrollplanen 2019 innefattar två kontrollmoment7 som är riktade specifikt mot 

nämndens verksamhetsområden och fyra kontrollmoment8 som är riktade mot samtliga verksam-

hetsområden. Vidare visar vår granskning av nämndens mötesprotokoll att nämnden antog kon-

trollplanen för 2018 och kontrollplanen för 2019 i enlighet med reglementet.  

Som tidigare nämnts i avsnitt 3.2.1 genomför verksamhetsområdet medicinsk vård en egen riska-

nalys och tar fram kontrollmoment som kompletterar nämndens kontrollplan. För 2019 har led-

ningsgruppen för medicinsk vård valt ut följande kontrollmoment: 

 Leverantörsfakturor (utbildning/konferenser), granskning av fakturor avseende fakturor 

som avser utbildning/konferenser. 

 Leverantörsfakturor (personalsammankomster), kontroll av fakturor som avser personal-

sammankomster med inriktning på beslutsattesten, alkohol och allmän granskning av fak-

turorna. 

 Avtal, följsamhet till Regionens delegationsordning samt medicinsk vårds rutin avseende 

avtal. 

 Anläggningar (registrerade i anläggningsregistret), följsamhet till Regionens rutin avseende 

anläggningar. Avser bland annat utrangeringar. 

Vidare framhålls i samtliga intervjuer att det sker löpande kontroller inom ramen för det dagliga 

arbetet inom regionens verksamheter utifrån de rutiner som finns. Exempelvis avvikelserapporte-

ring i Synergi. De löpande kontrollerna omnämns inte i reglementet för intern styrning och kontroll. 

3.3.2. Bedömning 

Granskningen visar att nämnden har antagit en kontrollplan för 2018 och en kontrollplan för 2019 

för att hantera de risker som har identifierats i verksamheten i enlighet med reglementet för intern 

styrning och kontroll. Inför 2019 valde nämnden anta den regionövergripande kontrollplanen utan 

att besluta om egna kontrollmoment. Granskningen visar även att kontroller sker vid ett specifikt 

tillfälle under året istället för upprepade kontroller löpande under året, vilket vi anser är en brist.  

Vi noterar även att kontrollplanen för verksamhetsområdet medicinsk vård 2019 främst rör risker 

kopplat till administrativa rutiner. Vi anser att kontrollplanen saknar risker kopplat till verksamhet-

ens förmåga att kunna genomföra sitt uppdrag.  

Kontrollmålet bedömer kontrollmomentet som delvis uppfyllt. 

                                                      
7 Kontrollmoment 3: köpt riks- och regionsjukvård, samt kontrollmoment 7: debiteringar inom folktandvården.  
8 Kontrollmoment 2: regionens konstverk, kontrollmoment 4: bisyssla, kontrollmoment 5: avgångssamtal, samt kontrollmo-
ment 8: förmånsbeskattning.  
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3.4. Information och kommunikation 

Information och kommunikation handlar om hur mål, policys, riktlinjer, risker, avvikelser och åtgärder 
kommuniceras i organisationen. 

3.4.1. Iakttagelser 

Som styr- och ledningssystem används Stratsys. Systemet är enligt uppgift från de intervjuade 

implementerat inom samtliga verksamhetsområden, men i olika utsträckning. Tanken är att syste-

met ska implementeras till och med kliniknivå/områdesnivå9. Beslut om tidpunkt och takt för infö-

randet av Stratsys beslutas i respektive verksamhetsområde. I intervjuer nämns att Stratsys främ-

jar systematiken inom förvaltningen, tydliggör ansvarsfördelningen och förenklar uppföljningen. Ett 

exempel är att nämndens verksamhetsplan och verksamhetsplanen för varje enskilt verksamhets-

område förs in i Stratsys efter antagande. I systemet struktureras planen utifrån följande rubriksätt-

ning: perspektiv, strategiska mål, framgångsfaktorer, uppdrag/mål, mätetal och aktiviteter.  

Vidare beskrivs i intervjuerna att regionen har en utpräglad möteskultur. Som exempel nämns att 

det genomförs regelbundna möten på olika nivåer inom regionen. Däribland stabsmöte, lednings-

gruppsmöte och arbetsplatsträffar på verksamhetsnivå, samt MPG-forum10 och regionalt lednings-

gruppsmöte på förvaltningsövergripande nivå. Det beskrivs också att regionen har en smal midja. 

Det vill säga att all information från och till nämnden går via regionledningen. Detta uppges bidra till 

en tydlig och transparent kommunikationsväg mellan nämnd och förvaltning.   

Vad gäller regionens styrdokument framkommer att dessa finns tillgängliga för samtliga medarbe-

tare på intranätet. Bland annat finns tidigare beslutade kontrollplaner, månadsrapporter och aktuell 

information som rör regionens medarbetare tillgänglig. På intranätet finns även möjlighet att skicka 

in frågor och kommentarer till ansvarig tjänsteman angående intern kontroll. Informationen som 

finns på intranätet beskrivs i stort som användbar, men det förekommer dokument som inte längre 

är aktuella. Det beskrivs också att intranätets sökfunktion inte fungerar på ett ändamålsenligt sätt. I 

intervjuerna framhålls att det pågår ett arbete med att se över intranätets struktur. När översynen 

ska vara klar är dock inte fastställt. Vidare framkommer i intervju att det inte är fastställt hur ofta 

regionens styrdokument ska ses över. 

3.4.2. Bedömning 

Granskningen visar att det finns informationssystem för att sprida mål, riktlinjer, risker och avvikel-

ser, däribland en utpräglad möteskultur, ett digitalt styr- och ledningssystem och ett intranät. In-

formation rörande arbetet med intern styrning och kontroll kommuniceras således på olika sätt. 

Trots att det framkommer att intranätets sökfunktion inte är ändamålsenlig. 

Vi bedömer kontrollmomentet som bedöms som uppfyllt. 

 

 

 

                                                      
9 Klinik kan exempelvis vara medicinklinik inom verksamhetsområdet Medicinsk vård. Område kan exempelvis vara område 
måltid i verksamhetsområdet Verksamhetsstöd och service.  
10 Medicinsk programgrupp 
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3.5. Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning och utvärdering handlar om hur organisationen följer upp beslutade mål och åtgärder 
samt hur den interna kontrollen utvärderas och utvecklas. 

3.5.1. Iakttagelser 

Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska regiondirektören årligen redovisa till region-

styrelsen och nämnderna hur den interna kontrollen fungerar i samband med årsredovisningen. 

Rapporteringen ska omfatta utförd uppföljning, utfallet och om eventuella åtgärder har vidtagits. 

Har brister identifierats ska det även rapporteras om förslag på åtgärder eller förbättring av rutiner. 

Reglementet anger även att verksamhetsområdesdirektörer är skyldiga att löpande rapportera till 

regiondirektören om fel eller brister upptäcks i den interna kontrollen. Vidare framgår att verksam-

hetschefer ansvarar för att de åtgärder som beslutas i intern kontrollen ska verkställas. 

Inriktning 1 

I intervjuer framkommer att systematiken i samband med månadsuppföljningar, delårsredovisning 

och årsrapportering har ökat sedan regionen började använda Stratsys som styr- och ledningssy-

stem. Uppföljningarna beskrivs som tydligare och berör både de ekonomiska målen och verksam-

hetsmålen. Som nämnts i avsnitt 3.4.1 är det uttalat att systemet ska användas på klinik-

nivå/områdesnivå. Beslut om tidpunkt och takt för införandet av Stratsys beslutas i respektive verk-

samhetsområde. Det uppges att vissa kliniker har kommit längre än andra i implementeringen av 

systemet.   

Vår granskning av nämndens mötesprotokoll visar att nämnden fått ta del av månadsrapporterna11, 

delårsrapporterna och årsredovisningen i enlighet med reglementet för intern styrning och kontroll. 

Granskningen visar även att nämnden vidtagit åtgärder vid identifierade brister i verksamheten. 

Nämnden har bland annat fattat begärt in extra analyser och åtgärdsplaner från de verksamhets-

områden som inte har tillräcklig måluppfyllelse.  

Inriktning 2 

Vår granskning av nämndens mötesprotokoll visar att kontrollplanen för 2018 följdes upp i enlighet 

med reglementet, det vill säga att uppföljningen redovisades i samband med årsredovisningen. På 

mötet beslutade nämnden att ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på hur verk-

samheten ska arbeta vidare med de åtgärder som nämns i rapporten avseende bemanningsföre-

tag. Nämnden ansåg att kontrollmomentet inte behövde kvarstå i kontrollplanen för 2019.  

I intervjuer framkommer att regionledningen har uppmärksammat att vidtagande av åtgärder enligt 

identifierade brister efter genomförd kontrollplan är ett utvecklingsområde. Som exempel nämns att 

flera av de beslutade åtgärderna efter 2017 års interna kontroll inte påbörjats eller slutförts. Detta 

bekräftas av uppföljningen av 2018 års regionövergripande kontrollplan där uppföljning av beslu-

tade åtgärder var ett kontrollmoment.  

Av nämndens kontrollplan 2019 framgår att varje genomfört kontrollmoment ska redovisas efter 

hand till regiondirektören enligt beslutade rapporteringstillfällen som framgår av kontrollplanen. 

Vidare framgår av kontrollplanen att en delredovisning av genomförda kontrollmoment ska presen-

teras till nämnder och styrelse efter första halvåret. Vid vår granskning av nämndes mötesprotokoll 

återfinns inte någon delredovisning av genomförda kontrollmoment. 

 

 

                                                      
11 Månadsrapporterna innehåller en uppföljning av alla systemmätetalen inom regionens balanced scorecard-perspektiv. 
Innehållet handlar till övervägande del om ekonomi med bland annat information om regionens totala resultat och bud-
getavvikelse per nämnd, men även andra frågor såsom HR-frågor. 
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Uppföljning och utvärdering av internkontrollarbetet 

Vad gäller utveckling och utvärdering av arbetet med intern kontroll framkommer att det inte sker 

någon systematisk utvärdering av arbetet. Ansvarig controller och tillförordnad regiondirektör tillika 

ekonomidirektör uppges dock ha påbörjat ett utvecklingsarbete efter den tidigare granskningen av 

regionstyrelsen interna kontroll12. Som exempel nämns att rutinerna för riskbedömningsarbetet ska 

dokumenteras.  

3.5.2. Bedömning 

Utifrån granskningen kan vi konstatera att nämnden löpande följer upp verksamhetens utveckling 

för att säkerställa att den bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktige beslutat 

i enlighet med kommunallagen (2017:725). Granskningen visar bland annat att det sker kontinuer-

liga uppföljningar löpande under året i form av månadsrapporter, delårsrapporter och årsrapport.  

Granskningen visar även att kontrollplanen för 2018 har följts upp och redovisats för nämnden. 

Utifrån uppföljningen har nämnden vidtagit åtgärder vid identifierade brister, bland annat rörande 

bemanning. Nämnden har däremot inte följt upp kontrollplanen 2019 i enlighet med de uppfölj-

ningsrutiner som fastställdes i samband med att kontrollplanen antogs. Att nämnden enbart får ta 

del av uppföljning av genomförda kontrollmoment en gång per år anser vi är en påtaglig brist. Lö-

pande uppföljning krävs för att nämnden ska kunna säkerställa en tillräcklig intern kontroll.  

Vidare kan vi konstatera att internkontrollarbetet i sin helhet inte har utvärderats. Enligt uppgift har 

en process för detta initierats. Vi noterar även att de granskade verksamheterna har kommit olika 

långt i sitt användande av regionens styr- och ledningssystem Stratsys.  

Vi bedömer kontrollmomentet som delvis uppfyllt.  

 

  

                                                      
12 12 Revisionsrapport, Granskning av intern styrning och kontroll, 20190318 
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 Revisionell bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Jönköpings län genomfört en 

granskning av intern styrning och kontroll. Syftet med granskningen är att bedöma om nämnden för 

folkhälsa och sjukvård säkerställer en tillräcklig intern styrning och kontroll.  

Efter genomförd revision och genomgång av samtliga kontrollmoment gör vi den samlade revision-

ella bedömningen att nämnden för folkhälsa och sjukvård delvis säkerställer en tillräcklig intern 

styrning och kontroll. 

Nedan följer en sammanställning över de iakttagelser och bedömningar som framgår i sin helhet i 

rapporten: 

Kontrollmoment Kommentar  

Kontrollmiljö Delvis uppfyllt 

Det finns upprättade styrdokument och 

system för internkontrollarbetet. Presi-

diets kännedom om riskbedömningsar-

betet är bristande och intern kontroll 

definieras på olika sätt inom regionen.  

Riskbedömning Ej uppfyllt 

Riskbedömningsarbetet dokumenteras 

inte vilket leder till att det inte finns nå-

gon spårbarhet mellan utvalda kon-

trollmoment och riskbedömningen. 

Presidiets kännedom om arbetet är 

bristande.  
 

Kontrollmoment Delvis uppfyllt 

Nämnden har antagit kontrollplan för 

2018 och för 2019. Kontroller genom-

förs vid ett specifikt tillfälle under året 

istället för vid upprepade tillfällen.  

 

Information och kommunikation Uppfyllt 

Det finns informationssystem för att 

sprida mål, riktlinjer, risker och avvikel-

ser. däribland en utpräglad möteskul-

tur, ett digitalt styr- och ledningssystem 

och ett intranät.  

Uppföljning och utvärdering Delvis uppfyllt 

Nämnden följer löpande upp verksam-

hetens utveckling för att säkerställa att 

den bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som regionfullmäktige beslutat. 

Kontrollplanen 2019 har inte följt upp i 

enlighet med nämndens anvisningar.  
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4.1. Rekommendationer 

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi nämnden för folkhälsa och sjukvård att: 

 Säkerställa att arbetssättet för riskbedömningsarbetet dokumenteras för att minska risken 

att värdefulla rutiner går förlorade vid eventuella personal- och/eller verksamhetsföränd-

ringar. 

 Tillse att riskbedömningsarbetet dokumenteras och kommuniceras till nämnden för att öka 

spårbarheten mellan utvalda kontrollmoment och riskbedömningen, samt nämndens delak-

tighet i riskbedömningsarbetet. 

 Säkerställa att anställda och förtroendevalda har tillräcklig kunskap om ämnet. 

 Säkerställa att nämnden får uppföljning av genomförda kontrollmoment löpande under 

året.  

I övrigt anser vi att regionstyrelsen bör se över reglementet för intern kontroll avseende riskbe-

dömningsarbetet och uppföljningsrutinerna.  
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