
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-01-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7
Revidering av reglemente för internkontroll (KS 2019.372)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige antar revidering av reglemente för 
internkontroll.

Ärendebeskrivning
Bifogat förslag till revidering av reglemente för internkontroll 1.2.1.1 ersätter det tidigare 
reglementet för internkontroll 1.1.06 som fastställdes av kommunfullmäktige 2014-09-29. 
Kommunens arbete med internkontroll har utvecklats vilket medfört ett behov av att revidera 
reglementet. Det nya reglementet innebär bland annat att nämnderna årligen ska uppdatera en 
förteckning över nämndens samtliga processer, en så kallad bruttolista. Bruttolistan ska 
bifogas ärendet då förslag till internkontrollplan behandlas av nämnd. Det nya reglementet 
innebär också att samtliga granskningsområden som har ett högt riskvärde, 12 eller mer, ska 
väljas ut för granskning. Undantag kan göras men ska då motiveras.
 
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
1. §174  Revidering av reglemente för internkontroll
2. Revidering av reglemente för internkontroll
3. Reglemente för internkontroll, 1.2.1.1 
4. Reglemente för internkontroll 1.1.06

Expedieras till 
Akten Samtliga nämnder Revisorerna
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 174
Revidering av reglemente för internkontroll (KS 2019.372)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige antar revidering av reglemente för 
internkontroll.

Ärendebeskrivning
Bifogat förslag till revidering av reglemente för internkontroll 1.2.1.1 ersätter det tidigare 
reglementet för internkontroll 1.1.06 som fastställdes av kommunfullmäktige 2014-09-29. 
Kommunens arbete med internkontroll har utvecklats vilket medfört ett behov av att revidera 
reglementet. Det nya reglementet innebär bland annat att nämnderna årligen ska uppdatera en 
förteckning över nämndens samtliga processer, en så kallad bruttolista. Bruttolistan ska 
bifogas ärendet då förslag till internkontrollplan behandlas av nämnd. Det nya reglementet 
innebär också att samtliga granskningsområden som har ett högt riskvärde, 12 eller mer, ska 
väljas ut för granskning. Undantag kan göras men ska då motiveras.
 

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 

Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
1. Revidering av reglemente för internkontroll
2. Reglemente för internkontroll, 1.2.1.1 
3. Reglemente för internkontroll 1.1.06

Expedieras till 
Akten Samtliga nämnder Revisorerna

14



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-11-22

DNR KS 2019.372 
KARIN KILERUD SID 1/1
KOMMUNCONTROLLER 
0858785118  
KARIN.KILERUD@VALLENTUNA.SE  KOMMUNSTYRELSEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KLK@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Revidering av reglemente för 
internkontroll

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige antar revidering av 
reglemente för internkontroll.

Ärendet i korthet
Bifogat förslag till revidering av reglemente för internkontroll 1.2.1.1 ersätter det 
tidigare reglementet för internkontroll 1.1.06 som fastställdes av kommunfullmäktige 
2014-09-29. Kommunens arbete med internkontroll har utvecklats vilket medfört ett 
behov av att revidera reglementet. Det nya reglementet innebär bland annat att 
nämnderna årligen ska uppdatera en förteckning över nämndens samtliga processer, 
en så kallad bruttolista. Bruttolistan ska bifogas ärendet då  förslag till 
internkontrollplan behandlas av nämnd. Det nya reglementet innebär också att  
samtliga granskningsområden som har ett högt riskvärde, 12 eller mer, ska väljas ut 
för granskning. Undantag kan göras men ska då motiveras.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, revidering av reglemente för internkontroll 2019-11-22
2. Förslag, Reglemente för interkontroll 1.2.1.1
3. Reglemente för internkontroll 1.1.06

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Samtliga nämnder
Revisorerna
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Reglemente för internkontroll 
Fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-29 § 93 

 

Syfte och mål 

 
§ 1 Internkontrollen syftar till att verksamheten ska bedrivas effektivt och 

säkert. En kommuns verksamhet består av processer och rutiner och 

målet med internkontrollen är att ha ordning och reda på alla processer 

och rutiner.  

 

Reglementet syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen och 

nämnderna upprätthåller en tillfredsställande internkontroll, det vill säga, 

de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 

 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
Innebär bland annat att ha kontroll över ekonomi, effektivitet och 

kvalitet samt säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i 

förhållande till fastställda mål. 

 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamhet 

Kommunstyrelsen, nämnderna och de verksamhetsansvariga ska ha 

tillgång till korrekt bokföring samt relevant och rättvisande information 

om verksamheterna. 

 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och 

instruktioner med mera 

Innefattar lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk och 

riktlinjer. 

 

Tillämpning 

Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att nämnderna vid 

utformningen av rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad 

och kontrollnytta. Vid bedömning av kontrollnytta ska inte bara 

ekonomiska faktorer vägas in, utan även vikten av att upprätthålla 

förtroendet för verksamheten hos olika intressenter. 

 

Målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bland 

annat att ha kontroll över ekonomi, effektivitet och kvalitet samt att 
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säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till 

fastställd åtgärdsplan och mål. 

 

Målet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamhet 

innebär att kommunstyrelsen, nämnderna och de verksamhetsansvariga 

ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en 

ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av verksamhetens effektivitet 

avseende kvantitet, kvalitet och övrig relevant information om 

verksamheten och dess resursanvändning. Det innebär också säkerhet i 

processer och rutiner, det vill säga förhindra att kommunen drabbas av 

extra kostnader på grund av avsiktliga eller oavsiktliga fel. 

 

Målet efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, 

instruktioner med mera innefattar lagstiftning såväl som kommunens 

interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 

Organisation och ansvar 
 

§ 2 Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § ansvar 

för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 

och att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Vid behov kan 

kommunstyrelsen begära in de yttranden och upplysningar som behövs 

för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

 

Tillämpning 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god 

internkontroll. Det ska upprättas en organisation för internkontrollen 

som sedan rapporterar utifrån kommunstyrelsens behov av kontroll. 

Ansvaret innefattar utformning av reglemente för internkontroll. 

 

Uppsikt innebär en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar, 

om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om förändringar. 

 

§ 3 Nämndernas ansvar för internkontrollen anges i kommunallagen 6 kap. 

§ 7. Det är nämnderna som har det yttersta ansvaret för internkontrollen 

inom respektive verksamhetsområde.  

 

Tillämpning 
Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att 

utforma en god internkontroll. En god internkontroll förutsätter 

dokumenterad ansvarsfördelning. Den enskilda nämnden ska se till att en 

organisation upprättas för internkontrollen. 
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§ 4 Förvaltningschefen inom en nämnds verksamhetsområde ansvarar för 

att tillämpningar följs. I ansvaret ligger att upprätthålla en god 

internkontroll. 

 

Tillämpning 
Förvaltningschefen svarar för att skriftligt rapportera till nämnden och 

ge en samlad bedömning om hur internkontrollen fungerar. Allvarligare 

brister i internkontrollen rapporteras omedelbart till nämnden. 

 

§ 5 Chefer på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna 

tillämpningar, anvisningar och informera övriga anställda om dess 

innebörd. 

 

Tillämpning 
Chefer ska verka för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att 

de arbetsmetoder som används bidrar till en god internkontroll. Brister i 

internkontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad. 

 

§ 6 Övriga anställda är skyldiga att följa antagna tillämpningar och 

anvisningar i sin arbetsutövning. Brister i internkontrollen ska 

omedelbart rapporteras till närmast överordnad. 

 

Tillämpning 

Avsikten med internkontrollen är att eventuella tveksamheter eller 

direkta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. Syftet med den 

omedelbara rapporteringen är att förvaltningen omgående ska kunna 

vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som har 

uppmärksammats. Brister som hittas i internkontrollarbetet ska 

dokumenteras. 

 

Styrning och uppföljning av internkontroll 
 

§ 7 Nämnden ansvarar för att risk- och konsekvensanalys genomförs 

för sin verksamhet. Varje nämnd har en skyldighet att styra och 

löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 

verksamhetsområde. 

 

Tillämpning 
Nämnderna ska inom sina organisationer tydliggöra ansvaret för 

internkontrollen och innebörden av den. Som grund för planering, 

prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet ska en risk- och 

konsekvensanalys utföras. Med risk avses sannolikheten för att fel 
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uppstår och med konsekvens avses de politiska, ekonomiska, mänskliga 

och tekniska konsekvenserna som uppstår vid fel. 

 

§ 8 Nämnderna ska varje år anta en internkontrollplan som är en årlig 

plan som anger vad som ska granskas. 

 

Tillämpning 
Internkontrollplan för kommande år ska upprättas och antas av nämnden 

senast under februari månad. Olika granskningsområden bör väljas ut 

med utgångspunkt från risk- och konsekvensanalysen. Kommunstyrelsen 

har möjlighet att komplettera nämndernas planer med obligatoriska 

kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder.  

 

Internkontrollplanen som förvaltningarna tar fram ska innehålla: 

- Processer/rutiner och tillhörande kontrollmoment som ska granskas 

- Vem som är ansvarig chef och vem som är ansvarig för kontroll 

- Kontrollmetod 

- Frekvens 

- Sannolikhet/risk (skala ett till fyra) 

- Konsekvens (skala ett till fyra) 

- Riskvärde (”Sannolikhet/risk” multiplicerat med ”Konsekvens”) 

 

Uppföljning av internkontrollplan 

 

§ 9 Resultatet av uppföljningen av internkontrollen ska, med utgångspunkt 

från antagen internkontrollplan, två gånger per år rapporteras till 

nämnden. 

 

Tillämpning 
Genomförd uppföljning rapporteras till nämnden oavsett utfall. Vid 

upptäckta brister ska åtgärder vidtas för att förbättra verksamheten. 

Förvaltningschef ansvarar för rapporteringen till nämnden. 

Uppföljningen och rapporteringen av genomförda kontroller 

dokumenteras i kommunens IT-baserade verktyg. 

 

Nämndens rapportskyldighet 

 

§ 10 Nämnden ska i samband med årsredovisningens och delårsrapportens 

upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av internkontrollen 

till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens 

revisorer. 
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Kommunstyrelsens skyldighet 

 

§ 11 Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas 

uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för 

internkontroll. Kommunstyrelsen ska, i de fall behov av förbättringar 

uppstår, vidta nödvändiga åtgärder. 

 

Tillämpning §§ 10 och 11 

Eftersom kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för 

internkontrollen är det viktigt att resultatet av nämndernas uppföljning 

av interkontrollarbetet rapporteras till kommunstyrelsen. Revisorerna 

granskar att internkontrollen är tillräcklig (kommunallagen kap. 9 § 9). 

 

Rapporteringsdatum framgår i kommunens IT-verktyg för internkontroll 

och i bokslutsanvisningarna som ekonomiavdelningen tar fram.  

Följande rapporter ska lämnas; 

 

 Internkontroll - Halvårsuppföljning 
Anger vilken process/rutin och dess tillhörande kontrollmoment 

som har granskats inom nämnden samt granskningens 

genomförande och granskningens utfall. 

 

 Internkontroll - Helårsuppföljning 
Anger vilken process/rutin och dess tillhörande kontrollmoment 

som har granskats inom nämnden samt granskningens 

genomförande och granskningens utfall. 

 

 Internkontroll - Åtgärdersuppföljning - Vid brister ska en 

årlig åtgärdsrapport lämnas till nämnden i samband med 

helårsuppföljningen. 

Anger vilken process/rutin och dess tillhörande kontrollmoment 

som har åtgärder, en beskrivning av åtgärden, åtgärdens status 

och en kommentar till åtgärden. 

 

 Internkontroll samtliga nämnder - En samlad bedömning 

Kommunstyrelsen ska årligen, på grundval av nämndernas 

rapporter, göra en samlad bedömning och sammanfattning av hur 

kommunens interna kontrollsystem fungerar och komma med 

förslag på förbättringsåtgärder vid brister. Nämndernas 

uppföljnings- och åtgärdsrapporter bifogas som bilagor. 

Rapporten delges kommunfullmäktige i anslutning till 
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behandlingen av kommunens årsredovisning.  

 

Allvarligare brister i internkontrollen ska omedelbart rapporteras till 

kommunstyrelsen. 

 

Övergripande tillämpning 

Med nämnd avses kommunstyrelsen och övriga nämnder, samt 

överförmyndaren. 
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VALLENTUNA KOMMUN 1.2.1.1

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

186 86 VALLENTUNA 
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 850 00 · FAX: 08 -587 850 88

KOMMUN@VALLENTUNA.SE 
WWW.VALLENTUNA. SE

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Reglemente för internkontroll
Fastställt av kommunfullmäktige 2014-09-29 § 93
Reviderat av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx § x

Syfte och mål

§ 1 Internkontrollen syftar till att verksamheten ska bedrivas effektivt och 
säkert. En kommuns verksamhet består av processer och rutiner och 
målet med internkontrollen är att ha ordning och reda på alla processer 
och rutiner.

Reglementet syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen och 
nämnderna upprätthåller en tillfredsställande internkontroll, det vill säga, 
de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Innebär bland annat att ha kontroll över ekonomi, effektivitet och 
kvalitet samt säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i 
förhållande till fastställda mål.

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamhet 
Kommunstyrelsen, nämnderna och de verksamhetsansvariga ska ha 
tillgång till korrekt bokföring samt relevant och rättvisande information 
om verksamheterna.

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och 
instruktioner med mera
Innefattar lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk och 
riktlinjer.

Tillämpning
Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att nämnderna vid 
utformningen av rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad 
och kontrollnytta. Vid bedömning av kontrollnytta ska inte bara 
ekonomiska faktorer vägas in, utan även vikten av att upprätthålla 
förtroendet för verksamheten hos olika intressenter.

Målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bland 
annat att ha kontroll över ekonomi, effektivitet och kvalitet samt att
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säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till 
fastställd åtgärdsplan och mål.

Målet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamhet 
innebär att kommunstyrelsen, nämnderna och de verksamhetsansvariga 
ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en 
ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av verksamhetens effektivitet 
avseende kvantitet, kvalitet och övrig relevant information om 
verksamheten och dess resursanvändning. Det innebär också säkerhet i 
processer och rutiner, det vill säga förhindra att kommunen drabbas av 
extra kostnader på grund av avsiktliga eller oavsiktliga fel.

Målet efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, 
instruktioner med mera innefattar lagstiftning såväl som kommunens 
interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter.

Organisation och ansvar

§ 2 Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 12 § 
ansvar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 
Vid behov kan kommunstyrelsen begära in de yttranden och 
upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina 
uppgifter.

Tillämpning
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god 
internkontroll. Det ska upprättas en organisation för internkontrollen 
som sedan rapporterar utifrån kommunstyrelsens behov av kontroll.
Ansvaret innefattar utformning av reglemente för internkontroll.

Uppsikt innebär en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar, 
om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om förändringar.

§ 3 Nämndernas ansvar för internkontrollen anges i kommunallagen 6 kap.
7 6 §. Det är nämnderna som har det yttersta ansvaret för 
internkontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Tillämpning
Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att 
utforma en god internkontroll. En god internkontroll förutsätter 
dokumenterad ansvarsfördelning. Den enskilda nämnden ska se till att en 
organisation upprättas för internkontrollen.
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§ 4 Förvaltningschefen inom en nämnds verksamhetsområde ansvarar för 
att tillämpningar följs. I ansvaret ligger att upprätthålla en god 
internkontroll.

Tillämpning
Förvaltningschefen svarar för att skriftligt rapportera till nämnden och 
ge en samlad bedömning om hur internkontrollen fungerar. Allvarligare 
brister i internkontrollen rapporteras omedelbart till nämnden.

§ 5 Chefer på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna 
tillämpningar, anvisningar och informera övriga anställda om dess 
innebörd.

Tillämpning
Chefer ska verka för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att 
de arbetsmetoder som används bidrar till en god internkontroll. Brister i 
internkontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad.

§ 6 Övriga anställda är skyldiga att följa antagna tillämpningar och 
anvisningar i sin arbetsutövning. Brister i internkontrollen ska 
omedelbart rapporteras till närmast överordnad.

Tillämpning
Avsikten med internkontrollen är att eventuella tveksamheter eller 
direkta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. Syftet med den 
omedelbara rapporteringen är att förvaltningen omgående ska kunna 
vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som har 
uppmärksammats. Brister som hittas i internkontrollarbetet ska 
dokumenteras.

Styrning och uppföljning av internkontroll

§ 7 Nämnden ansvarar för att risk- och konsekvensanalys genomförs 
för sin verksamhet. Varje nämnd har en skyldighet att styra och 
löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde.

Tillämpning
Nämnderna ska inom sina organisationer tydliggöra ansvaret för 
internkontrollen och innebörden av den. Som grund för planering, 
prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet ska en risk- och 
konsekvensanalys utföras. Med risk avses sannolikheten för att fel
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uppstår och med konsekvens avses de politiska, ekonomiska, mänskliga 
och tekniska konsekvenserna som uppstår vid fel.

§ 8 Nämnderna ska varje år fastställa en förteckning över nämndens 
samtliga processer med tillhörande kontrollmoment. 

Tillämpning
Varje förvaltning ska årligen uppdatera en förteckning över nämndens 
samtliga processer med tillhörande kontrollmoment, en så kallad 
bruttolista. En risk- och konsekvensanalys ska utföras för varje 
kontrollmoment. Bruttolistan ska bifogas ärendet då förslag till 
internkontrollplan behandlas av nämnd.

§ 9 Nämnderna ska varje år anta en internkontrollplan som är en årlig 
plan som anger vad som ska granskas.

Tillämpning
Internkontrollplan för kommande år ska upprättas och antas av nämnden 
senast under februari månad. Olika granskningsområden bör väljas ut 
med utgångspunkt från risk- och konsekvensanalysen. Samtliga 
granskningsområden som har ett riskvärde om 12 eller mer, ska väljas ut 
för granskning. Undantag kan göras men ska då motiveras i ärendet. 
Kommunstyrelsen har möjlighet att komplettera nämndernas planer med 
obligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder.

Internkontrollplanen som förvaltningarna tar fram ska innehålla:
- Processer/rutiner och tillhörande kontrollmoment som ska granskas
- Vem som är ansvarig chef och vem som är ansvarig för kontroll
- Kontrollmetod
- Frekvens
- Sannolikhet/risk (skala ett till fyra)
- Konsekvens (skala ett till fyra)
- Riskvärde (”Sannolikhet/risk” multiplicerat med ”Konsekvens”)

Uppföljning av internkontrollplan

§ 10 Resultatet av uppföljningen av internkontrollen ska, med utgångspunkt 
från antagen internkontrollplan, två gånger per år rapporteras till 
nämnden.
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Tillämpning
Genomförd uppföljning rapporteras till nämnden oavsett utfall. Vid 
upptäckta brister ska åtgärder vidtas för att förbättra verksamheten. 
Förvaltningschef ansvarar för rapporteringen till nämnden.
Uppföljningen och rapporteringen av genomförda kontroller 
dokumenteras i kommunens IT-baserade verktyg.

Nämndens rapportskyldighet

§ 11 Nämnden ska i samband med årsredovisningens och delårsrapportens 
upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av internkontrollen 
till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens 
revisorer.

Kommunstyrelsens skyldighet

§ 12 Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas 
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för 
internkontroll. Kommunstyrelsen ska, i de fall behov av förbättringar 
uppstår, vidta nödvändiga åtgärder.

Tillämpning §§ 10 och 11
Eftersom kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för 
internkontrollen är det viktigt att resultatet av nämndernas uppföljning 
av internkontrollarbetet rapporteras till kommunstyrelsen. Revisorerna 
granskar att internkontrollen är tillräcklig (kommunallagen 12 kap. 1 § 
kap. 9 § 9).

Rapporteringsdatum framgår i kommunens IT-verktyg för internkontroll 
och i bokslutsanvisningarna som ekonomiavdelningen tar fram.
Följande rapporter ska lämnas;

 Internkontroll - Halvårsuppföljning
Anger vilken process/rutin och dess tillhörande kontrollmoment 
som har granskats inom nämnden samt granskningens 
genomförande och granskningens utfall.

 Internkontroll - Helårsuppföljning
Anger vilken process/rutin och dess tillhörande kontrollmoment 
som har granskats inom nämnden samt granskningens 
genomförande och granskningens utfall.

 Internkontroll - Åtgärdersuppföljning - Vid brister ska en 
årlig åtgärdsrapport lämnas till nämnden i samband med 
helårsuppföljningen.
Anger vilken process/rutin och dess tillhörande kontrollmoment 
som har åtgärder, en beskrivning av åtgärden, åtgärdens status 
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och en kommentar till åtgärden.

Internkontroll samtliga nämnder - En samlad bedömning Kommunstyrelsen 
ska årligen, på grundval av nämndernas rapporter, göra en samlad bedömning 
och sammanfattning av hur kommunens interna kontrollsystem fungerar och 
komma med förslag på förbättringsåtgärder vid brister. Nämndernas 
uppföljnings- och åtgärdsrapporter bifogas som bilagor. Rapporten delges 
kommunfullmäktige i anslutning till behandlingen av kommunens 
årsredovisning.

Allvarligare brister i internkontrollen ska omedelbart rapporteras till 
kommunstyrelsen.

Övergripande tillämpning
Med nämnd avses kommunstyrelsen och övriga nämnder, samt  
överförmyndare.
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