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Reglemente för intern kontroll
Definition av intern kontroll
1§

Definition

Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska ledningen
som övrig personal samverkar. Processen ska vara utformad så att kommunen
med rimlig grad av säkerhet kan göra en avvägning mellan kontrollkostnad och
kontrollnytta. Risker, det vill säga osäkerhet i kommunens framtida verksamhet
och ekonomiska resultat ska lyftas upp och bedömas.
Vid bedömning av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in,
utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för kommunens verksamhet
hos olika intressenter.
En god intern kontroll ska tillse att;
Kommunen har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet vilket
bland annat innebär att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalité samt
att säkerhetsställa att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till
kommunens mål.
Kommunen har tillförlitlig finansiell rapportering och information om kommunens verksamheter vilket innebär att nämnder har tillgång till rättvisande
räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av
kommunens prestationer avseende kvantitet och kvalitet samt övrig relevant
information om kommunens verksamhet och resursandvändning.
Kommunen har efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar samt interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter.

Organisation av intern kontroll
2§

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns intern kontroll inom kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen ska utifrån
reglementet utfärda riktlinjer för den egna interna kontrollens organisation,
utformning och funktion samt tillse att den utvecklas utifrån kommunens behov.
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3§

Nämnderna

Nämnderna har det yttersta ansvaret för att organisera den interna kontrollen
inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska också, i syfte att åstadkomma en
god intern kontroll, dokumentera och anta regler och anvisningar som kan
behövas för den nämndspecifika verksamheten. I övrigt ska kommunövergripande riktlinjer, reglementen, policydokument och regler gälla.

Uppföljning av intern kontroll
4§

Nämndens skyldigheter

Nämnden har en skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet
inom nämndens verksamhetsområde.
5§

Intern kontrollplan

Nämnden ska senast i samband med att verksamhetsplanen med internbudget
behandlas anta en intern kontrollplan baserat på riskanalyserna för kommande
års uppföljning/granskning av den interna kontrollen.
6§

Uppföljning av intern kontroll

Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från den antagna kontrollplanen, löpande rapporteras till nämnden.
7§

Nämndens rapporteringsskyldighet

Nämnden ska senast i samband med upprättandet av årsrapporten rapportera
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.
Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.
8§

Kommunstyrelsens skyldigheter

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I de fall förbättringar behövs ska styrelsen besluta om sådana.

