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Inledning

Revisionsplanen löper inte per kalenderår utan omfattar minst ett år med start efter det att
myndighetens riskanalys redovisats i januari/februari i samband med inlämnandet av
Årsredovisningen. Skälet till detta är att internrevisionens riskanalys även bör omfatta
myndighetens riskanalys samt enheternas arbete med verksamhetsplanering.
Internrevisionens uppdrag regleras i internrevisionsförordningen (2006:1228) om
internrevision vid förvaltningsmyndigheter under regeringen. Förordningen reglerar
internrevisionens uppdrag, organisation, arbete och rapportering.
De myndigheter som är ålagda att tillämpa internrevisionsförordningen ska även
tillämpa förordningen om intern styrning och kontroll (2007:606) som trädde i kraft
den l januari 2008. Länsstyrelsen i Skåne län är en sådan myndighet.
Internrevisionen vid Länsstyrelsen utgår från senast tagna beslut om riktlinjer1 för
internrevisionen. I riktlinjerna framgår bl.a. internrevisionens syfte, organisation,
genomförande, befogenhet och ansvar samt rapportering.
Riktlinjerna behandlar också själva revisionsplanen, som i sin tur ska föregås av en
riskanalys. Revisionsplanen ska också innefatta en plan för internrevisionens
rådgivande verksamhet och kompetensutveckling.
Internrevisionen utgår från en helhetssyn på intern styrning och kontroll och kan
definieras enligt COSO-modellen (Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) som en process där myndighetsledning och övrig personal
samverkar för att med rimlig grad av säkerhet kunna säkerställa att följande mål för
intern styrning och kontroll nås:
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 Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten,
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och andra regelverk, samt
 Tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering av verksamheten
2

Syftet med revisionsplan och riskanalys

Revisionsplanen utgör grunden för internrevisionens gransknings- och
rådgivningsinsatser vid Länsstyrelsen i Skåne och syftar till att skapa förutsättningar
för ett tillvaratagande av internrevisionens resurser på bästa sätt. Som framgår av
riktlinjerna ska även tid avsättas för egna och oförutsedda gransknings- och
rådgivningsinsatser. Revisionsplanen omfattar tiden 1 mars 2018 - 28 februari 2019
för att korrespondera mot arbetet med årsredovisningen och enheternas arbete med
verksamhetsplanering.
Landshövdingen ska besluta om en revisionsplan för internrevisionen samt åtgärder
med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer.
Innehållet i denna revisionsplan har föregåtts av en diskussion mellan landshövdingen
och internrevisionen. Som underlag för den diskussionen finns: Internrevisionens
riskanalys, riskanalysens underlag samt tänkbara granskningsinsatser (Riskanalys
2018, Dnr 105-4571-2018).
3

Avgränsning av internrevisionens uppdrag

Följande områden undantas från särskilda granskningsinsatser.
 Årsredovisning och återrapportering i samband med årsredovisning som
granskas av Riksrevisionen.
 Stöd och projekt m.m. som granskas av Jordbruksverket och EU.
Tidigare år har även stöd inom bostads- och energiområdet som granskas av
Boverket varit undantagna från särskilda granskningsinsatser men på grund av
förändrat regelverk följs även detta område upp av myndigheterna själva. Ovan
angivna avgränsning utesluter emellertid inte att internrevisionen följer och vid
behov själv initierar granskningar inom dessa områden om det av något särskilt skäl
skulle vara nödvändigt.
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Planerade granskningsinsatser

4.1 Stödet till kärnverksamheterna och kärnverksamheternas
förväntningar på stödverksamheterna

Under de senaste åren har det, bland annat som en följd av tidigare
internrevisionsrapporter, skett organisatoriska förändringar inom verksamhetsstödet
vilket kan utgöra en risk ifall organisationen uppfattas som otydlig. Ett fungerande
stöd till verksamheterna är en förutsättning för att korrekta beslutsunderlag och
därmed väl underbyggda beslut ska kunna fattas. Även förväntningarna från
kärnverksamheterna kan utgöra en risk då dessa inte alltid stämmer överens med det
arbete som bedrivs inom stödverksamheterna. Inte sedan 2011 har någon
utvärdering gjorts av det interna stödet på myndigheten. Internrevisionen finner det
lämpligt att under 2018 ta fram en sådan och presentera för länsledning,
ledningsgrupp och stora chefsgruppen. Det har inte heller gjorts någon
undersökning kring hur stödverksamheterna upplever sin roll gentemot
verksamheterna.
 Hur upplever verksamheten det interna stödet och vilket bemötande får man?
 Hur upplever de interna stödfunktionerna att de efterfrågas och blir bemötta?
Det finns däven anledning att ställa frågorna:
 Finns det otydligheter kring rutiner och övrig hantering gällande det
administrativa stödet?
 Har det byggts rutiner och verksamhet som säkrar den interna styrningen
och kontrollen?

4.2

Effekter på grund av försenat EU-stödsystem SJV

Eftersom handläggarsystemet som Statens Jordbruksverk ska tillhandahålla inte är i
drift påverkar detta verksamheten negativt genom merarbeten samt manuell
hantering av information. Den upplevda arbetsmiljön anses ha försämrats för
berörda handläggare på grund av detta. Dessa fortsatta förseningar och bristande
funktionalitet i IT-stödet för jordbrukarstöden har satt press på berörda
medarbetare, vilket har lett till att arbetsuppgifter har tvingats skjutas fram till
2018, vilket kan få konsekvenser för resursbehovet kommande år. Ärendebalansen
för sökande från 2016 är fortfarande hög och arbetssituationen för medarbetarna
upplevs, enligt avdelningen, som stressande. Även framtagandet av statistik har
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påverkats på ett icke fördelaktigt sätt med manuella kompletteringar som i sig kan
påverka kvaliteten i redovisningarna.
Även kontrollverksamheten drabbas av den bristande IT-funktionaliteten som hela
tiden tvingas arbeta med egna lösningar. Enligt avdelningen så har effektiviteten
sjunkit drastiskt, jämfört med hur arbetet kunde utföras 2014.
Det finns därför anledning att ställa frågorna:
 Finns det otydligheter kring rutiner och övrig hantering med anledning av
det försenade handläggarsystemet?
 Har det byggts rutiner och verksamhet som säkrar den interna styrningen
och kontrollen?

4.3

Kulturskillnad Malmö-Kristianstad?

Länsstyrelsen Skåne har två större kontor för sin verksamhet, ett i Malmö och ett i
Kristianstad. Avstånden mellan kontoren och historiken med två län kan förklara att
det riskerar att skapas en kulturskillnad som kan medföra en minskad förståelse för
Länsstyrelsens uppdrag som helhet. Kan det finnas det fog för en sådan beskrivning?
Det finns därför anledning att ställa frågorna:
 Finns det otydligheter kring rutiner och övrig hantering beroende på om
verksamheten finns i Malmö eller Kristianstad?
 Har det byggts rutiner och verksamhet som säkrar den interna styrningen
och kontrollen?
4.4

Styr- och policydokument som inte följs upp.

Länsstyrelsen Skåne har många olika styr- och policydokument samt flera rutiner för
olika delar av verksamheten. Ju fler dokument att hålla reda på desto svårare att ha
full kontroll över alla delar samt att följa upp rutinerna. Detta i sig kan utgöra en
risk.
På länsstyrelsens intranät publiceras policys och andra styrande dokument som är
väsentliga för ledning, styrning och uppföljning av verksamheten. För att få bra
överblick för medarbetarna krävs en samlad sida vilket inte finns idag. Vissa av
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dokumenten som publiceras kan ifrågasättas om de verkligen är gällande. Att leda,
styra och följa upp verksamhet med hjälp av olika typer av styrdokument är effektivt
under förutsättning att processen är tydlig vad avser presentation av dokumenten,
vem som beslutar om olika dokument, dokumentens handlingstyp, ansvar för
innehållet i dokumenten, uppdateringar etc.
Eventuella brister i processen gör att medarbetarna inte kan känns sig säkra på att ett
styrdokument är gällande vilket kan leda till en ineffektiv verksamhet och i värsta fall
beslut som strider mot såväl lagar som interna krav.
Det finns därför anledning att ställa frågorna:
 Finns det otydligheter kring rutiner och övrig hantering gällande
myndighetens styr- och policydokument?
 Har det byggts rutiner och verksamhet som säkrar den interna styrningen
och kontrollen?

4.5

Statliga stöd till bostadssektorn – rättssäker process?

(Rådgivande samgranskning med de 6 Länsstyrelserna som har
internrevision)
Sedan hösten 2016 har länsstyrelsen åter fått uppgiften att administrera ett antal
statliga stöd till bostadssektorn. Länsstyrelserna hade tidigare en ganska omfattande
och stabil verksamhet inom detta område med räntebidragen som bas och ett antal
stöd med kortare eller längre livslängd. Räntebidragens utfasning påbörjades 2007
och under perioden 2011-2016 (okt) har antalet hanterade stöd varit marginellt.
Detta gjorde att många länsstyrelser i princip avvecklat sin verksamhet på området.
Idag ser det alltså annorlunda ut och länsstyrelserna har nu nya stöd med mycket
medel avsatta och med förväntan från uppdragsgivaren på snabb, korrekt och
likvärdig hantering. Stöden är en viktig del av bostads- och energipolitiken.
Tidigare fanns en utvecklad modell där, förutom intern revision, även Boverket
genomförde revision av vår verksamhet. Varje länsstyrelse fick besök av Boverket
vart annat eller vart tredje år och en noggrann revisionsrapport lämnades därefter
till länsledningen. Numera är Boverket förhindrade att göra detta, bland annat på
grund av att de är överprövande myndighet. Därmed är det än mer angeläget att
länsstyrelserna själva ser till att ha viss egenrevision. Det är ofta stora belopp som
länsstyrelserna beslutar om och regelverken kring de olika stöden är detaljerade och
ganska krävande att hantera. Detta gör att det är angeläget att se till så att det
tillämpas bra och korrekta rutiner på våra myndigheter.
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Sedan tidigare har Stockholms län erfarenhet av visst ”lycksökeri” (ekonomisk
brottslighet), särskilt i inledningsfasen av nya stöd. Det finns särskild anledning att
ha med sådana avvikelser i beaktandet av vilka rutiner som är lämpliga och rimliga.
Detta gör att internrevisionen ser det som angeläget att granska om myndigheten
tillämpar bra och korrekta rutiner inom detta område.
Revisionsfrågan lyder:
Har länsstyrelsen en rättssäker och effektiv process vid hanteringen av bostadsstöd?

4.6

Uppföljning av granskningar och beslut av landshövdingen

Till följd av internrevisionens rapporter med rekommendationer fattade
landshövdingen år 2017 en rad beslut om åtgärder med anledning av
internrevisionens rapporter med rekommendationer. Uppföljningen innebär en
kontroll av om landshövdingens beslut genomförts på en övergripande nivå.
 Beslut (Dnr 106-4742-17 2017-02-27) med anledning av Internrevisionens
granskning av följsamheten till myndighetens projektprocess, i rapporten
Projekt i process (Dnr 105-35768-2016)
 Beslut (Dnr 106-7512-2017, 2017-04-04) med anledning av
Internrevisionens granskning av effekterna av att överföra arbetsuppgifter till
Statens servicecenter, i rapporten Ansvar på entreprenad? (Dnr 105-55082017)
 Beslut (Dnr 106-25093-2017, 2017-09-21) med anledning av
Internrevisionens granskning av samhällsskydd- och beredskapsfrågor i
rapporten Förberedd i en föränderlig omvärld (Dnr 105-17477-2017)
 Beslut (Dnr 106-32787-2017, 2017-12-08) med anledning av
Internrevisionens granskningsrapport Introduktion av nyanställda (Dnr 10531015-2017)
4.7

Egna och oförutsedda granskningsinsatser

Internrevisionen gör iakttagelser genom löpande omvärldsbevakning. Iakttagelserna
föranleder internrevisionen att ställa frågor till chefer och andra anställda. Dessa
granskningsinsatser leder inte sällan till att organisationen själv uppmärksammar
dessa och andra brister samt sedan rättar till dessa. Det händer också att
internrevisionen finner att en djupare granskning behöver göras för att få underlag
för rekommendationer till ledningen. När en sådan fördjupad granskning inleds
underrättas ledningen och beslut tas om granskningen bör föranleda en ändring av
revisionsplanen.
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Mot bakgrund av den vikt vissa ärendetyper har för myndighetens olika berörda kan
det eventuellt finnas skäl att göra några uppföljande insatser för olika
tillsynsverksamheter.
5

Planerade rådgivningsinsatser

Internrevisionen ska utgöra ledningens stöd för intern styrning och kontroll samt
vara rådgivande på detta område. Detta innebär att internrevisorn bör avsätta tid för
att delta med ett flexibelt arbetssätt. Internrevisionen bör avsätta tid för rådgivande
insatser inom planperioden för:
 Ny dataskyddsförordning. Råd inför implementeringen av denna.
 Råd och stöd till länsöverdirektör och verksamhetscontroller vid fortsatt
utveckling av myndighetens rutiner avseende förordningen om intern
styrning och kontroll.
 Internrevisionen kan vara adjungerad till myndighetens säkerhetsgrupp och i
övrigt följa myndighetens säkerhetsarbete.
 Övriga oförutsedda rådgivande insatser.

6

Kompetens- och kvalitetsutveckling

Internrevisionen har tagit fram och dokumenterat revisionsprocessen samt även ett
program för kvalitetssäkring (Dnr 105-16923-16).
I syfte att orientera sig om verksamheten samt fånga upp eventuella problem ska
internrevisionen delta i möten och kompetensutvecklingsinsatser för chefer samt i
den mån det anses finnas behov även delta i andra interna möten etc.
Länsstyrelserna som omfattas av internrevisionsförordningen har ingått ett
samverkansavtal (2013-03-30). Syftet med avtalet är att sprida kunskap och
erfarenheter samt öka effektiviteten inom länsstyrelsernas internrevision.
Internrevisionen ska delta i denna samverkan.
I de fall det finns några kompetens- eller resursbegränsningar för kommande
granskningar kan det bli nödvändigt att överväga externa konsultinsatser. Vad gäller
de föreslagna granskningarna i revisionsplanen bedöms detta ej behövas.
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Framtagande av årsrapport, riskanalys, revisionsplan m.m.

I revisionsplanen bör tid avsättas för framtagande av årsrapport, riskanalys och
revisionsplan och översyn av riktlinjer etc. Vidare bör tid avsättas for
dokumentation och administration. I revisionsplanen ska tid även avsättas for intern
och extern omvärldsbevakning genom att t.ex. ta del av beslut, mötesprotokoll,
planer och utredningar, göra intervjuer och annat som ligger till grund för
riskanalysen.
8

Tid- och resursplan

Nedan angivna uppgifter gällande antal dagar per insats, genomförandeperiod samt
färdigställandedatum kan komma att revideras löpande under året utan att planen
revideras. Endast betydande förändringar föranleder reviderad revisionsplan,
exempelvis om en granskningsinsats bedöms behöva slopas.
Nr

Insats

4.1

Stödet till verksamheterna

4.2

Dagar

Dagar, totalt

Genomförande

Klart

30

Mars-September

September

Effekter avseende försenat
system SJV

25

Maj-November

November

4.3

Finns det någon
kulturskillnad mellan Malmö
och Kristianstad?

25

Maj-November

November

4.4

Styr- och policydokument
som inte följs upp

25

Sep- Feb.

Februari-18

4.5

Gemensam rådgivande
granskning övriga Lst.
Statliga stöd till
bostadssektorn, rättssäker
process?

15

April-Jan

Januari-18

4.6

Uppföljning av LH-beslut

5

Dec-Jan

Januari-18

4.7

Egna granskningar

25

Löpande

Löpande
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Nr

Insats

5

Planerad rådgivning

6

Genomförande

Klart

21

Löpande

Löpande

Kompetens- och
kvalitetsutv, nätverk
och övrigt

20

Löpande

Löpande

7

Allmän planering samt
upprättande av riskanalys,
revisionsplan, årsrapport,
bedömning ISK m.m.

20

Löpande

Löpande

4-7

Totalt 2018-03 -- 2019-02

9

Dagar

Dagar, totalt

211

Rapportering

Rapportering av granskningsinsatser, iakttagelser och slutsatser sker löpande till
landshövdingen. Före avlämnandet av en granskningsrapport ges berörda parter
möjlighet att lämna synpunkter på det sakliga innehållet i rapporten.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad landshövding Anneli Hulthén. I den
slutliga handläggningen deltog även länsöverdirektör Ola Melin samt
internrevisionschef Anders Ask som föredragande.

Anneli Hulthén
Anders Ask

Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

