
 

 

1 (8)  Tillämpningsanvisningar för 

Riktlinjer för intern kontroll 
  

Tillämpningsanvisningar 

 
Syfte med riktlinjerna 

1 § 

Den interna kontrollen handlar inte om att kontrollera att målen som verksam-

heterna har satt upp i styrmodellen uppnås utan snarare att verksamheternas ar-

bete utförs på rätt sätt. 

 

Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att styrelser och nämnder vid ut-

formningen av rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kon-

trollnytta. Vid bedömning av kontrollnytta, ska inte endast ekonomiska fak-

torer vägas in utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten 

hos olika intressenter.  

 

Målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär att ha kontroll 

över ekonomi, prestationer och kvalitet. Det innebär också att säkerställa att 

fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till verksamhetsidé och mål. 

 

Målet tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten 

innebär att Kommunstyrelsen, nämnderna, de kommunala bolagsstyrelserna 

samt de verksamhetsansvariga ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper. Där-

utöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av verksamhetens 

prestationer och kvalitet samt övrig relevant information om verksamheten och 

dess resursanvändning. 

  

Målet efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och avtal m m innefattar lag-

stiftning såväl som kommunens interna regelverk och policys samt ingångna 

avtal med olika parter. 

 

 

Organisation av intern kontroll 

2 § 

Kommunstyrelsen har enligt KL 6:1 och 6:12 ansvar för att leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamhet. Denna uppsikt innebär rätt att göra påpekanden, lämna 
råd och anvisningar samt, om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige 
om förändringar. 
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3 § 

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 
• Hur planering och rapportering av arbetet med intern kontroll ska 

gå till 
• Introduktion till nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

 

4 § 

Förvaltningschefen svarar för att minst en gång om året skriftligt rapportera till 
nämnden och ge en samlad bedömning av hur den interna kontrollen fungerar. 
Allvarligare avvikelser från den interna kontrollen rapporteras omedelbart till 
nämnden. 
 

5 och 6 §§ 

Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller di-
rekta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. 
 
Syftet med den omedelbara rapporteringen är att man inom förvaltningen om-
gående ska kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister 
som har uppmärksammats. Fel eller brister som noteras ska omedelbart bli fö-
remål för utredning och dokumenteras. 
 
 
Genomförande och uppföljning av intern kontroll 

7 § 

Nämnden ska planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att 
stärka den interna kontrollen.  
 
Som grund för planering, prioritering och uppföljning av den interna kontrollen 
ska en risk- och väsentlighetsanalys genomföras. Med risk avses sannolikheten 
för att icke önskvärda händelser inträffar. Med väsentlighet avses de politiska, 
ekonomiska, mänskliga och tekniska konsekvenserna som kan uppstå vid olika 
händelser. 
 
Med hjälp av risk- och väsentlighetsanalysen sorteras områden med låg risk 
och väsentlighet bort från det material som nämnden har att ta ställning till. 
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8 § 

Det finns en mall framtagen som ska användas till både plan och uppföljning 
av den interna kontrollen. Olika granskningsområden väljs ut med utgångs-
punkt från risk- och väsentlighetsanalysen. Planen för det kommande året ska 
beslutas i nämnden senast under december månad. 
 
Planen för intern kontroll ska minst innehålla: 

• Vilka system, rutiner och processer som ska följas upp 
• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen) 
• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 
• Till vem uppföljningen ska rapporteras 
• När rapportering ska ske 
• Genomförd riskbedömning. 

9 § 

Genomförd uppföljning rapporteras till nämnden oavsett utfall. Vid upptäckta 
brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 
 

10 och 11 §§ 

Kommunstyrelsen, eller den kommunstyrelsen utser, fastställer senast vid ut-
färdande av bokslutsanvisningarna när rapport senast ska avlämnas. Rapporten 
ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna 
åtgärder.  
 
Allvarligare brister som upptäcks genom den interna kontrollen ska omedelbart 
rapporteras till kommunstyrelsen. 
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Sannolikhet
Risknivå

5 Mycket vanlig 5 Medel Medel Hög Hög Hög

4 Vanlig 4 Låg Medel Medel Hög Hög

3 Ganska vanlig 3 Låg Medel Medel Medel Hög

2 Ganska ovanligt 2 Låg Låg Medel Medel Medel

1 Osannolikt 1 Låg Låg Låg Låg Medel

1 2 3 4 5

Konsekvens
1 Obetydlig risk för verksamheten och dess intressenter

2 Liten risk för verksamheten och dess intressenter

3 Viss risk för verksamheten och dess intressenter

4 Stor risk för verksamheten och dess intressenter

5 Mycket stor risk för verksamheten och dess intressenter

Risk- och väsentlighetsbedömning 

 
Nämnden ska som grund för sin styrning årligen genomföra riskbedömningar 
för sin verksamhet. 
  
Nedanstående modell för riskbedömning tar hänsyn både till hur stor sannolik-
heten är att en oönskad situation inträffar och konsekvensen av denna situation. 
På så sätt kan man bilda sig en uppfattning om hur angelägen intern kontroll är 
inom ett visst riskområde. Bedöms risken som låg är det bättre att fokusera på 
områden där risken bedöms vara medel eller hög. 
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Exempel på kontrollområden 

Det finns många olika områden som kan vara viktiga att titta närmare på ge-
nom intern kontroll. De värderas och väljs ut genom risk- och väsentlighetsana-
lysen.  
 

Det är viktigt att inte blanda ihop den interna kontrollen med exempelvis mål 

och mätningar som görs med hjälp av nyckeltal i styrmodellen. Medan styrmo-

dellen till exempel kan mäta sjukfrånvaron i procent av arbetad tid så kan den 

interna kontrollen ge svar på om rutinerna för redovisning av frånvaro följs. 
 

Här följer en rad exempel på olika kontrollområden som skulle kunna vara ak-

tuella i olika verksamheter. Det finns givetvis andra områden som kan vara an-

gelägna att kontrollera. Det är upp till varje verksamhet att avgöra och att ta 

fram de mest väsentliga. 
 

 

 

• Kontanthantering  

o Kontroll av att insatt belopp stämmer med vad som är inslaget i 

kassaregistret 

o Kontroll av att rutinerna för handkassor följs 

o Kontroll av att kassabok för egna medel stämmer överens med 

kvitton och kontanter 

 

• Leverantörsfakturor 

o Kontroll av att rutiner för fakturahantering efterlevs 

o Kontroll av att attestrutiner efterlevs 

o Kontroll av att fakturor betalas i tid 

o Kontroll av att moms hanteras på ett korrekt sätt 

o Kontroll av att rutiner för intern representation efterlevs 

o Kontroll av att rutiner för extern representation efterlevs 

 

• Kundfakturor 

o Kontroll av att fakturor innehåller rätt belopp och fakturamotta-

gare 

o Kontroll av att rätt taxor och avgifter debiteras (exempelvis 

inom äldreomsorg, förskola och myndighetsbeslut) 

 

• Personal och lön 

o Kontroll av att utgående löner och ersättningar stämmer 

o Kontroll av att frånvaro redovisas 
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o Kontroll av att rutiner vid olycksfall, arbetsskador och tillbud 

efterlevs 

 

• Betalningssätt 

o Kontroll av att SUS används som betalningsmetod vid utbetal-

ning av ekonomiskt bistånd 

o Kontroll av att rutinen följs i de fall ekonomiskt bistånd måste 

betalas ut med annat betalningssätt än SUS 

 

• Besluts- och ärendehantering 

o Kontroll av att delegationsordningen följs så att beslut inte fattas 

om sådant som ligger utanför delegationen 

o Kontroll av att delegationsbeslut anmäls till nämnd eller styrelse  

o Kontroll av att myndighetsbeslut är formulerade på ett rättssä-

kert sätt 

o Kontroll av att politiska beslut verkställs 

o Kontroll av att inkomna ärenden avslutas 

o Kontroll av att klagomål och synpunkter åtgärdas och återkopp-

las  

o Kontroll av att ärenden handläggs inom lagstadgad tid (exem-

pelvis bostadsanpassning, bygglov och utredning för anmäl-

ningar gällande barn) 

 

• Allmänna handlingar 

o Kontroll av att allmänna handlingar hålls ordnade så att de kan 

hittas skyndsamt 

o Kontroll av att e-post läses varje dag 

o Kontroll av att telefonsamtal besvaras och att hänvisning finns 

vid frånvaro 

o Kontroll av att posthantering och diarieföring följer regler 

o Kontroll av att rutiner för arkivering och gallring efterlevs 

 

• Fordonshantering 

o Kontroll av att rutiner följs för hantering av kvitton vid tankning 

av fordon 

o Kontroll av att körjournaler är korrekt ifyllda 

 

• Integritetsskydd 

o Kontroll av att hanteringen av personuppgifter följer data-

skyddsförordningen 
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o Kontroll av att riktlinjerna för hantering av barn och elever med 

skyddade personuppgifter efterlevs 

o Kontroll av att anställda har rätt behörighet i verksamhetssystem 

 

• Hygienrutiner 

o Kontroll av att efterlevnad av hygienrutiner följs (exempelvis 

inom socialförvaltning, skolverksamhet och kostverksamhet) 

 

• Specifikt ekonomikontoret 

o Kontroll av betalningsfiler för leverantörsbetalningar och löner 

o Kontroll av att inkassorutiner efterlevs 

o Kontroll av avtalstrohet och att rutiner för upphandling följs  

 

• Specifikt barn- och utbildningsförvaltningen 

o Kontroll av att alla elever i gymnasieskola och vuxenutbildning 

har en individuell studieplan 

o Kontroll av att det upprättas åtgärdsprogram för elever med sär-

skilda behov 

o Kontroll av att extra anpassningar görs av undervisande lärare 

innan åtgärdsprogram 

o Kontroll av att mottagandet i särskolan uppfyller skollagens 

krav 

o Kontroll av att alla skolpliktiga barn erbjuds skola inom en må-

nad 

o Kontroll av att alla familjer som önskar erbjuds förskola inom 

fyra månader 

o Kontroll av att kartläggning av nyanlända elevers kunskaper 

görs 

o Kontroll av att det finns ordningsregler för alla skolenheter 

o Kontroll av att rutiner för skolfrånvaro följs och att vårdnadsha-

vare meddelas 

o Kontroll av att anmälningar om kränkande behandling eller dis-

kriminering utreds och att rutiner följs samt är kända för alla 

medarbetare 

o Kontroll av att rutiner för egenvård i skola och förskola finns 

och efterlevs  

o Kontroll av att skolgång eller sysselsättning för ungdomar i ål-

der 16-20 är känd i enlighet med det kommunala uppföljnings-

ansvaret 
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• Specifikt socialförvaltningen 

o Kontroll av att avvikelsehantering görs i enlighet med Social-

tjänstlagen (SoL) 

o Kontroll av att avvikelsehantering görs i enlighet med Hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL) 

o Kontroll av att den enskilde är delaktig i framtagandet av ge-

nomförandeplaner 

o Kontroll av att nattfastan på särskilt boende inte är för lång 

 

• Specifikt miljö- och byggnadsförvaltningen 

o Kontroll av att årlig tillsyn och kontroll utförs i enlighet med 

plan och debitering 

 

 

 

 


