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Organisation Ydre kommun 
Kommunstyrelsen har hela ansvaret för den kommunala verksamheten, med undantag för vissa delar 
inom myndighetsnämnden för byggnation och miljö samt myndighetsnämnden för socialtjänst och skola. 
Utöver detta utgörs organisationen av två kommunala bolag. Ett helägt, Ydrebostäder AB samt ett delägt, 
SMÅNET AB. Därutöver finns en samverkan med andra kommuner kring IT-drift och utveckling av IT 
verksamheten genom kommunalförbundet ITSAM.  

1 Revisorernas uppdrag 
Revisorernas uppdrag definieras i kommunallagens (KL) 12 kapitel. Där fastställs            att revisorerna årligen 
ska granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. God sed lyfter fram och 
förtydligar revisorernas uppdrag – ansvarsprövningen – och dess innebörd, samt revisionsprocessen, det 
vill säga revisionsarbetets innehåll. 

Begreppen årligen granska all verksamhet, betyder att revisorerna för varje nämnd och styrelse varje år 
ska granska, pröva och bedöm om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är 
tillräcklig. 

Att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt  tillfredsställande sätt 
innebär att: 

• Verksamhetens resultat lever upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer  samt gällande 
lagstiftning och andra föreskrifter som gäller för verksamheten såsom förbundsordning, 

• Verksamheten klarar att genomföra sitt uppdrag med tillgängliga resurser. 

• Styrelsen och nämnder har en styrning och uppföljning mot mål och beslut. 

• Verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning utifrån fullmäktiges beslut.  

Att räkenskaperna är rättvisande innebär att: 

• Redovisningen ger en rättvisande bild av resultat och ekonomisk ställning. 

• Årsredovisning och delårsrapport är upprättad enligt med lagstiftning och god redovisningssed.  

• Resultaten i årsredovisning och i delårsrapport överensstämmer med Fullmäktiges mål och beslut. 

 

Att den interna kontrollen är tillräcklig innebär att: 

Styrelsen och nämnder inom sina områden ska se till att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 
riktlinjer och föreskrifter. Det innebär att det finns systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, 
processer och rutiner, som på en rimlig nivå säkerställer att: 

• Verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv. 

• Informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, 
tillförlitlig och tillräcklig.  
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• De regler och riktlinjer som finns för verksamheten följs. 

Revisorerna ska utifrån en egen riskbedömning granska den verksamhet som bedrivs av styrelse och 
nämnder. Riskanalysen mynnar ut i en revisionsplan. I revisionsplanen beskrivs de granskningar som ska 
ligga till grund för bedömningar och uttalanden i revisionsberättelsen och granskningsrapporter. Nedan 
visas en illustration av den årliga granskningen enligt god revisionssed. 

 

Pelarna är Styrelsen och olika nämnder. Den grundläggande granskningen genomförs av 

Styrelser och nämnder och ligger som en bottenplatta. Granskningen av delårsrapport och 

årsredovisning berör alla, både styrelser och nämnder. De fördjupade granskningarna är oftast 

inriktade på en viss verksamhet inom en nämnd men kan också spänna över alla nämnder. 

2 Resurser 
Ydres kommunfullmäktige utser förtroendevalda till revisorer i kommunen och lekmannarevisorer i  
kommunala bolag. Kommun- och lekmannarevisionen i Ydre disponerar fem förtroendevalda revisorer 
och en yrkesrevisor från Kommunrevisionen Höglandet, vilket är ett gemensamt revisionskontor som 
bildats genom ett samarbete mellan Aneby, Eksjö och Ydre kommuner samt Höglandsförbundet. 
Därutöver utgörs resurserna av upphandlade konsulter.  

3 Revisionsprocessen 
Den årliga revisionsprocessen börjar med en revisionsplanering som består av informationsinsamling (Ex 
omvärldsanalys), riskanalys och upprättande av den årliga revisionsplanen. Därefter genomförs de i 
revisionsplanen fastställda revisionsinsatserna. Revisionsprocessen avslutas med att årets alla 
granskningar analyseras och bedöms. Då prövar revisorerna om styrelsen och nämnderna har fullgjort 
sina uppdrag. Revisionsberättelser upprättas som lämnas till fullmäktige. I revisionsberättelsen uttalar sig 
revisorerna om ansvarsfrihet bör tillstyrkas och om fullmäktiges mål för verksamheten har uppfyllts under 
året.  
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Notera att informationsinsamlingen och den detaljerade riskanalysen som ligger tillgrund för de 
granskningsinsatser som framgår av revisionsplanen är arbetsmaterial till dess revisionsberättelsen 
överlämnats till kommunfullmäktige. Materialet dokumenteras i årsakten.   

4 Risk och väsentlighetsanalys 
Revisionsarbetet ska enligt god revisionssed vara riskbaserat. Revisorerna måste av resursskäl göra ett 
urval av områden för granskning varje år och bestämma i vilken omfattning dessa områden ska granskas. 
Analysen av risker i verksamheterna är ett viktigt hjälpmedel vid prioriteringarna. Riskanalysen har en 
tydlig koppling till revisorernas uppdrag och präglas av helhetssyn. En riskanalys består av två delar:  

1) Identifiera vilka risker som finns inom väsentliga verksamheter, funktioner och processer, utifrån 
den kunskap som inhämtas från verksamheten och från omvärlden. 
 

2) Göra en bedömning av konsekvens och sannolikhet dvs. hur allvarligt det är eller blir om risken 
realiseras samt hur troligt det är att risken inträffar. 

Riskanalysen är medlet för att inrikta revisionsarbetet på sådana väsentliga områden där risker 
konstateras eller befaras, vilka kan påverka styrelsens/nämndens ansvarsutövande avseende verksamhet, 
förvaltning och redovisning eller förtroendet för förbundet som organisation. Ytterst ska revisorernas 
granskningsinsatser utmynna i den årliga revisionsberättelsen i vilken revisorerna ger fullmäktige underlag 
för dess prövning av ansvarsfrågan.  

Genomförandet av de planerade aktiviteterna varierar i omfattning och metod. 

5 Granskningsinsatser för 2022 
Nedan presenteras 2022 års revisionsplan. Revisionsplanen följer god revisionssed och fördelar de 
prioriterade insatserna på områdena: 

• Räkenskapsrevision. Granskningar av tillförlitlighet i system, rutiner och  redovisning 

• Grundläggande granskning 

• Fördjupade granskning. Granskningar av verksamhet, funktion och process 

o Förstudier. Kan genomförs för att inhämta information inom olika  områden och bedöma 
risker. 

• Uppföljningar av tidigare års granskningar som visat på brister. 

 

5.1  Räkenskapsrevision 
Räkenskapsrevision är en obligatorisk del av den kommunala revisionen. Granskning av väsentliga och 
riskfyllda delar av system och rutiner ger revisorerna underlag till prövningen av om kommunens 
räkenskaper är rättvisande. Granskningen utgår från en riskanalys och omfattar kommunens 
årsredovisning, delårsrapport, interna kontroll samt olika IT-system och rutiner för den ekonomiska 
redovisningen. Väl fungerande kontroller i kommunens IT- system och rutiner är en förutsättning för 
tillförlitliga beslutsunderlag. 
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Tabellen visar ansvarig myndighet som granskas samt revisionsaktivitet. 

Ansvarig 
myndighet 

Revisionsaktivitet 

Kommunstyrelse Granskning av redovisningsrutiner som genererar transaktioner till delårsrapporten 
och årsredovisningen. 
Urvalet utgår från en risk och väsentlighetsanalys som bland annat baseras på 
eventuella brister som framkommer i bokslutsgranskningen för 2021. 

Kommunstyrelse Granskning av kommunens delårsrapport per augusti 2022  
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om delårsrapporten har 
upprättats enligt lagens krav och anvisningar från normerande organ samt om 
resultatet i delårsrapporten är förenligt med fullmäktiges mål för en god ekonomisk 
hushållning.  

Kommunstyrelse Granskning av kommunens årsredovisning 2022. 
Granskningens syfte är att ge underlag till bedömning av om årsredovisningen i allt 
väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens finansiella resultat och ställning och 
uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper samt är upprättad enligt god 
redovisningssed. Granskningen ska också ge underlag till bedömning om mål beslutade 
av fullmäktige har uppfyllts.  

5.2  Grundläggande granskning 
Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet är den grundläggande granskningen basen i den årliga 
granskningen. Granskningen genomförs av samtliga nämnder varje år och ska ge revisorerna underlag till 
prövningen av styrelsers och nämnders ansvarsutövande. 

Den är inriktade på att översiktligt bedöma måluppfyllelsen samt om styrelse och nämnd har tillräcklig 
styrning och kontroll för att leva upp till mål, beslut och lagstiftning. Revisorerna bedömer den struktur 
som styrelse och nämnd har för detta och hur den är integrerad i organisation, system och det löpande 
arbetet. 

Revisorerna följer styrelsers och nämndens arbete löpande under året genom att läsa protokoll, 
ekonomiska uppföljningar, verksamhetsuppföljningar, styrande dokument och annan väsentlig 
information. De har under revisionsåret dialog med styrelse och nämnd.  

De sakkunniga genomför på uppdrag av revisorerna en översiktlig granskning av styrelsens och nämndens 
ansvarsutövande av sin verksamhet. Granskning utmynnar i en skriftlig rapport som redovisas till 
revisorerna. De sakkunnigas granskning genomförs i enlighet med ett basgranskningsprogram som tagits 
fram för den grundläggande granskningen utifrån Skyrevs vägledning för grundläggande granskning. 
Granskningsprogrammet omfattar de övergripande processerna för styrning och uppföljning, kontroll och 
rapportering som finns inom verksamheten. Därutöver kan revisorerna under året eller i riskanalysen 
identifiera specifika mål, verksamheter eller projekt som kan komma att få särskild uppmärksamhet i den 
grundläggande granskningen.  
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5.3  Fördjupad granskning 
Syftet med granskningen är att enligt KL 9 kap 9§ pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig.  

Revisorerna bedömer ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv vilka fördjupade granskningar som ska 
genomföras. Behov uppstår när den grundläggande granskningen inte är tillräcklig för att pröva styrelsens 
eller nämnds ansvarsutövande. De fördjupade granskningarna är avgränsade och inriktade på en viss 
verksamhet, process eller system. De behandlar ytterst ändamålsenlighet och den interna styrningen och 
kontrollen i verksamheten. De fördjupade granskningar som identifierats och prioriterats framgår av 
tabellen nedan.  

Ansvarig myndighet Riskområde Prioriteringsordning 

Kommunstyrelsen Informationssäkerhet 

Brister i Informationssäkerhet innebär en risk att 
enskild medborgare skadas, ekonomiska förluster och 
att allmänhetens förtroende för kommunens påverkas 
negativt.  

3 

Kommunstyrelsen Krisberedskap - Allmän krisberedskap, pandemin, 
elavbrott, klimat  

Klimatförändringarna och anpassningen till dessa är en 
stor och viktig utmaning för hela världen och framför 
allt för den enskilda kommunen där klimathotet skapar 
nya utmaningar för krisberedskapen. Det är dock viktigt 
att inte lyfta ut klimatanpassningen för sig själv utan att 
gemensamt med kommunens övriga risker göra en 
helhetsbedömning för att möjliggöra en effektiv och 
rättvis riskvärdering. Kommunen bör således ha rutiner 
för och arbeta med beredskap för extraordinära 
händelser samt höjd beredskap.  

En extraordinär händelse avses en händelse som 
avviker från det normala, som innebär en allvarlig 
störning eller en överhängande risk för en allvarlig 
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsamma insatser av en kommun eller en region.  

Att en kommun organiserar och systematiserar sitt 
beredskaps och säkerhetsarbete är en förutsättning för 
att nå de krav som ställs i aktuella lagar. Utan en 
organisation kring dessa frågor ökar risken markant att 
medborgare, den kommunala verksamheten eller 
kommunens medarbetare drabbas av olägenheter i 
samband med en extraordinär händelse, såsom vid en 
översvämning, skogsbrand etc. Briser i arbetet kan 
också innebära att kommunen förlorar det statsbidrag 
som erhålls för arbetet.   
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Ansvarig myndighet Riskområde Prioriteringsordning 

Kommunstyrelsen Krisberedskap - Säkerhetsskyddslagen 
(Regelefterlevnad) 

Den 1 april 2019 trädde en ny säkerhetsskyddslag i 
kraft. Den nya lagen omfattar ”den som till någon del 
bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges 
säkerhet…”. Eftersom det är tillräckligt att 
verksamheten ”till någon del” bedriver säkerhetskänslig 
verksamhet behöver inte hela verksamheten vara 
säkerhetskänslig.  

Detta betyder att kommuner kan omfattas av 
bestämmelserna även om det endast avser en 
begränsas del av verksamheten. Vad som anses utgöra 
säkerhetskänslig verksamhet kan vara flygplatser, 
vattenförsörjning, energianläggningar eller anläggningar 
för att förmedla kommunikation. Men det kan också 
avse personal, fastigheter, informationssystem eller 
andra anläggningar som angår nationens säkerhet.  

En aktör som omfattas av bestämmelserna är skyldig att 
göra en säkerhetsanalys. Brister i regelefterlevnaden 
kan innebära att sanktioner eller andra åtgärder åläggs 
kommunen. Det kan också visa sig att kommunen 
behöver inför säkerhetsprövning av personal eller inför 
säkerhetsskyddade upphandlingar. 

 

Kommunstyrelsen  Demografisk Utveckling – Långsiktig ekonomisk 
planering 

Sveriges kommuner står för stora utmaningar de 
kommande åren. Den demografiska sammansättningen 
i Sverige förväntas förändras den kommande 
tioårsperioden. De är främst bland äldre, men också 
yngre, som utvecklingen är som störst. Detta innebär 
att försörjningskvoten förväntas öka under denna 
tidsperiod. Sammansättningen innebär utmaningar för 
många av landets kommuner vilket ställer krav på 
kommunens långsiktiga ekonomiska planering. 
Volymförändringar avseende till exempel skola, 
flyktingmottagande, äldreomsorg med mera kan få 
stora effekter på ekonomin 

Detta har påverkan på valet av vilka investeringar som 
ska genomföras. För kommunkoncernen ställer detta 
krav på investeringsstrategier som ger ekonomisk 
avkastning. Detta för att säkerställa kreditvärdigheten. 
Det finns en risk att investeringar som inte är 
behovsstyrda upptar kommunens belåningsutrymme. 
Kommunen borgar för samtliga lån i kommunen 
inklusive kommunkoncernen. Det är därför också av vikt 
att kommunen uppnår de ekonomiska målsättningarna 
för att bibehålla kreditvärdigheten. Kommuner har i 
allmänhet en etablerad budgetprocess för nästföljande 
år och därpå följande två år.  

2 
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Ansvarig myndighet 

 

Riskområde 

 

Prioriteringsordning 

fortsättning Fokus ligger inte sällan på det första budgetåret medan 
de två följande åren uppmärksammas i lägre grad. I ett 
längre perspektiv beaktas sällan större förändringar 
avseende demografi eller större satsningar. Många 
kommuner deltar i omvärldsanalyser men dessa får i 
många fall marginell betydelse för den kommunala 
planeringen. Behovet av ett finansiellt sparande 
beaktas inte heller alltid som en del av en långsiktig 
ekonomisk planering. 

 

 

Kommunstyrelsen,   Konsekvenser av statliga förändringar 

Den statliga styrningen av kommuner och regioner har, 
av naturliga skäl, ökat i omfattningen sedan pandemin 
utbröt. I en rapport från Statskontoret framgår dock att 
ca två tredjedelar av de nya styrsignalerna inte har 
någon koppling till pandemin. SKR är kritisk till 
utvecklingen och beskriver den bl.a. som ineffektiv och 
för att hantera välfärdens utmaningar anser man att 
ökad detaljstyrning från staten inte är rätt väg att gå. 
Exempelvis visar Statskontorets kartläggning att under 
2020 har totalt 42 nya eller ändrade lagar/förordningar 
som på ett väsentligt sätt påverkar kommunerna trätt i 
kraft. Utöver detta har antalet riktade statsbidrag ökat. 
SKR har tidigare varnat att riktade statsbidrag kan vara 
en kostnadsfälla i och med det är oftast tillfälliga och 
leder till att kostnaderna drivs upp (för att ex behöva 
anställa personal som kommunen sedan har kvar när 
stödet försvinner). Därutöver kräver riktade statsbidrag 
stora administrativa resurser. 

 

Kommunstyrelsen  Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning är den process i organisationen 
som fortlöpande ska säkerställa att rätt kompetens 
finns tillgänglig för att nå verksamhetens mål. 
 
Riskområdet granskades 2016 och följdes upp 2021. 
2021 års granskning visade på att ett flertal punkter 
sedan 2016 hade åtgärdats dock kvarstod flera 
synpunkter vilket innebar att den sammanfattande 
slutsatsen var att den strategiska 
kompetensförsörjningen måste förstärkas och utvecklas 
för att vara ändamålsenlig. Motbakgrund av detta 
bedöms riskområdet fortfarande som högrisk.  
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Ansvarig myndighet Riskområde Prioriteringsordning 

Kommunstyrelsen  Investeringar 

Syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt 
en tillräcklig intern kontroll och investeringsbudget. 
Kommunen står inför omfattande investeringsprojekt 
som ska drivas antingen av kommunen eller 
Ydrebostäder, beroende på vem 
verksamhetsfastigheterna ska tillhöra samt den stora 
VA-skuld som finns uppbyggd. 

Vilka bedömningar (kalkylmässiga underlag) och 
uppföljningar genomförs för att säkerställa en 
ekonomiskt tillfredsställande investeringsplan? 

 

Kommunstyrelsen Ekonomisk utveckling inom socialförvaltningen 

Socialförvaltningen är kommunens största 
förvaltningsområde, både ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt.  Ansvarsområdet är brett och 
komplext. Vilket ställer stora krav på god intern styrning 
och kontroll.  

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder 
skall ha kontroll över sin verksamhet. Detta innebär att 
nämnderna ansvarar för en ändamålsenlig styrning, att 
verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt, att det finns 
säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen och 
säkerställer att redovisningen är rättvisande.  

Ekonomistyrning är allt som görs inom en verksamhet 
för att styra, planera, kontrollera, få information om 
och följa upp verksamheten. Effektiv ekonomistyrning 
förutsätter att det finns verksamhets- och ekonomiska 
mål att styra mot, att fastställda mål är möjliga att 
uppnå med tillgängliga resurser, att det finns 
tillfredsställande medvetenhet/kunskap inom berörda 
verksamhets- och ekonomiområden, att verksamheten 
styrs mot uppsatta mål och att verksamheten agerar vid 
ev. avvikelse 

 

 

5.4  Lekmannarevision 2022 
En del av de förtroendevalda revisorerna har uppdrag som lekmannarevisor i ett eller flera kommunala 
bolag och eller som revisor i stiftelser, kommunalförbund m.m. Lekmannarevisionen  samverkar med 
bolagets auktoriserade revisor. Möten med bolagen/stiftelser m.m. sker under hösten samt i samband 
med slutrevision. Lekmannarevisionens uppgift är att granska om företagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt om den interna kontrollen är 
tillräcklig. Lekmannarevisionen genomförs med sakkunnigstöd från revisionskontoret, Kommunrevisionen 
höglandet. Kostnaderna för revisionstjänsterna som utföras av revisionsföretag, lekmannarevisionen samt 
revisionskontoret faktureras respektive företag enligt beslut från fullmäktige.  
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Tabellen nedan visar vilka kommunala bolag och stiftelser som finns samt utsedd ordinarie 
lekmannarevisor samt dess ersättare 

Bolag Aktivitet Riskområde Ordinarie Ersättare 
Ydre bostäder Grundläggande 

granskning 
Övervärdering, 
Vakanser 

Carl Rydberg 

Astrid Rydberg 

Peter Sterne 
Lena Tjäder 

SMÅNET AB (25% 
ägarandel) 

Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej utsett 
lekmannarevisor 

 

 

 

5.5  Samverkan gemensamma nämnder och kommunalförbund 
Ydre kommun samverkar även kring det gemensamma kommunala förbundet, ITSAM. Uppdrag granska  
förbundet fördelas mellan revisorerna i medlemskommunerna.  

För revisorerna i Ydre gäller följande: 

ITSAM:  År 2022. Utsedd revisor: Carl Rydberg 
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