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Hantering och intern kontroll av vissa ärenden 

I egenskap av förtroendevalda revisorer i Lapplands kommunalförbund har 
vi granskat hanteringen av intern kontroll av vissa ärenden. I granskningen 
har vi biträtts av sakkunniga från PwC.  

Vår sammantagna bedömning är att direktionen och gymnasienämnden har 

hanterat aktuella ärenden på ett till övervägande del ändamålsenligt sätt, 

samt att den interna kontrollen i förhållande till de områden som ärendena 

berör till övervägande del är tillräcklig. Vad gäller den generella hanteringen 

av allmänna handlingar bedömer vi dock att den varken är ändamålsenlig 

eller innebär en i sammanhanget tillräcklig intern kontroll. 

Vi baserar bedömningen på följande iakttagelser:  

• Inkomna frågeställningarna har inte registrerats/diarieförts i 
tillräcklig utsträckning. Förbundet saknar system och rutiner som 
säkerställer en korrekt hantering av allmänna handlingar, och vad 
gäller de aktuella frågeställningarna/handlingarna anser vi att de ej är 
ordnade på ett sådant sätt att de lever upp till de krav på 
registrering/diarieföring som gäller för ett kommunalförbund med 
den verksamhet som LKF bedriver.  

• Vad gäller beredning och utredning är vår bedömning utifrån 
granskningens intervjuer att detta skett i tillräcklig grad, dock med 
undantag för vad som nämnts ovan vad gäller hur 
frågeställningarna/ärendena hålls ordnade.  

• Det finns i begränsad utsträckning tillfredsställande styrdokument, 
riktlinjer och rutiner avseende ärendehanteringen.  

• Till övervägande del genomförs kontinuerliga kontroller i tillräcklig 
utsträckning vilka beaktas i den interna styr- och kontrollprocessen. 

• Det har till övervägande del vidtagits tillräckliga åtgärder utifrån de 
brister som konstaterats och beslut har fattats i de ärenden där det 
varit aktuellt/motiverat. Förbundet har hanterat de brister som 
framkommit och initierat förändrade arbetssätt, rutiner och policies 
samt utveckling av kunskap och kompetens inom de olika områdena.  
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• Avslutningsvis ser vi en stor brist och en påtaglig risk kopplat till 
förbundets avsaknad av system för en ändamålsenlig hantering av 
allmänna handlingar. Då det saknas ett tillförlitligt system som 
säkerställer ordning, bevakning och återsökning av ärenden finns en 
generell risk att vidare hantering och åtgärder utifrån ex-vis inkomna 
och besvarade handlingar uteblir. Därmed ser vi att den interna 
kontrollen i detta sammanhang inte är tillräcklig. 

I syfte att utveckla verksamheten lämnar vi följande rekommendationer:  

- Säkerställ en ändamålsenlig handläggning och hantering av allmänna 

handlingar inklusive upprättande av riktlinjer och dokumenterade 

rutiner. Ett införande av IT-baserat diariesystem bör i detta 

sammanhang övervägas.  

- Fortsatt arbete för att levandegöra den interna kontrollen, inklusive 

regelbundna riskanalyser som grund för prioriteringar av 

kontrollområden och vidtagande av aktiva åtgärder där brister 

uppmärksammas. 

I övrigt hänvisar vi till iakttagelser och bedömningar i den bilagda rapporten. 

Vi emotser direktionens och gymnasienämndens svar på vår granskning 
senast 2019-06-01. 

 

För Lapplands kommunalförbunds revisorer 
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