
 

 

1 (3) 
 

 Riktlinjer för intern kontroll 

  

Riktlinjer för intern kontroll 

 

Inledning 
Intern kontroll innebär att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som 

det är tänkt. Den är ett verktyg som används för att kunna skapa goda rutiner, 

ökad effektivitet, säkerställa att lagar efterlevs och minimera de risker som 

finns i verksamheten. Intern kontroll omfattar alla system, rutiner och processer 

som används för att styra ekonomi och verksamhet. 

 

Intern kontroll ska fungera som en trygghet för alla som arbetar och verkar i 

organisationen. Den ska också skapa trygghet för medarbetarna genom att 

skydda dem från oberättigade misstankar om oegentligheter. 

 

 

Syfte med riktlinjerna 
 
1 § Syfte 

Dessa riktlinjer syftar till att säkerställa att kommunstyrelse, nämnder och 
kommunala bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. 
De ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och avtal m m. 

 

 

Organisation av intern kontroll 
 
2 § Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en 
god intern kontroll. I detta ingår att upprätta en organisation kring intern kon-
troll samt se till att denna utvecklas utifrån kommunens behov. Övergripande 
tillämpningsanvisningar och regler ska upprättas.   

 

3 § Nämnderna 

Vad som anges om nämnder gäller också kommunala bolagsstyrelser och 
ÖSK:s förbundsdirektion. 
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Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska se till att en organisation upp-

rättas för den interna kontrollen. 
 

4 § Förvaltningschefen 

Vad som anges om förvaltningschefer gäller också VD och förbundsdirektör. 

 
I förvaltningschefens ansvar ligger att leda arbetet med att åstadkomma och 
upprätthålla en god intern kontroll.  
 
Förvaltningschefen ska rapportera till nämnden hur den interna kontrollen fun-
gerar. 
 

5 § Verksamhetsansvariga 

De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga 
att följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt att informera 
övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare ska de 
verka för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att de arbetsmetoder 
som används bidrar till en god intern kontroll. 

 
Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överord-
nad eller den som nämnden utsett. 
 

6 § Övriga anställda 

Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin ar-
betsutövning. 

 
Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överord-
nad eller den som nämnden utsett. 
 
 
Genomförande och uppföljning av intern kontroll 
 
7 § Styrning och uppföljning av intern kontroll  

Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp den interna kon-
trollen inom nämndens verksamhetsområde.  

 
Nämnden ska som grund för sin styrning ha tillgång till aktuella riskbedöm-
ningar för sin verksamhet. 
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8 § Intern kontrollplan 

Nämnden ska varje år anta en särskild plan för den interna kontrol-

len.  

 
9 § Uppföljning av intern kontrollplan 

Den interna kontrollplanen ska följas upp årligen och resultatet rapporteras till 
nämnden i den omfattning som fastställts i planen. 

 

10 § Nämndens rapportskyldighet 

Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande rapportera 
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kom-
munstyrelsen. 

 

11 § Kommunstyrelsens skyldigheter 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från sin egen och nämndernas upp-
följningsrapporter utvärdera kommunens samlade uppföljning av intern kon-
troll, och vid behov besluta om förbättringar.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att en samlad bedömning av arbetet med intern 
kontroll i kommunkoncernen rapporteras till kommunfullmäktige och kommu-
nens revisorer. 
 


