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1 Inledning 

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern kontroll. 

Reglemente och anvisningar för intern kontroll har senast reviderats 2018-09-26 och blivit 
fastställt av kommunfullmäktige. Enligt anvisningarna framgår bland annat att respektive 
nämnd ska anta internkontrollplan för innevarande år senast i mars månad. Av reglementet 
framgår också att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att: 

• En organisation upprättas för den interna kontrollen 

• Plan för intern kontroll, som bygger på en riskanalys, antas för varje kalenderår. 

Av reglementet framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa 
att följande uppnås: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

•  Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

•  Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel 

Planen ska baseras på en risk- och väsentlighetsanalys av processer och rutiner som bedömdes 
särskilt viktiga att granska.  

Denna plan redogör för de interna kontrollpunkter som ska utföras inom nämndens 
verksamhetsområde. Inför framtagandet av kontrollplanen har verksamheten utgått från 
förgående årsuppföljning av intern kontroll, där en redogörelse av kontrollerna, dess resultat 
och avvikelser tagits upp i kommunens ledningsgrupp. Uppföljningsrapporten ligger därför till 
grund för den nya planen för intern kontroll som tas av nämnden i mars månad.  

Två brister framkom utifrån uppföljningen. Metoden måste vara tydlig och klar så att vem som 
helst kan genomföra kontrollen ifall kontrollansvarig slutar, och plan för intern kontroll måste 
följas upp vid minst två gånger om året, bland kontrollansvariga, för att säkerställa att samtliga 
kontroller blir genomförda.  

 

1.1 Metod 

Metoden kring framtagandet av plan för 2020 har skiljt sig något jämfört med tidigare år. Från 
att enbart avdelningscheferna, kommundirektör och verksamhetsutvecklare varit ansvariga för 
att ta fram plan för intern kontroll, har nu även förvaltningscheferna varit med i arbetet. Denna 
utökning har gjorts då flertalet av kontrollpunkterna i kommunstyrelsens plan oftast innefattar 
de andra förvaltningarna. Genom att utöka arbetet och inkludera förvaltningscheferna ökar 
samarbetet och förståelsen kring riskerna (på kommunövergripande nivå) i organisationen och 
riskhanteringen av densamma.  

Några risker har identifierats i ledningsgruppen genom en SWOT-analys (styrkor, svagheter, hot 
och möjligheter), några risker från förgående år var fortfarande aktuella, och några helt nya har 
tillkommit genom riskinventering ute i avdelningarna. Dessa risker utgjorde tillsammans den så 
kallade "bruttolistan". Utifrån denna bruttolista anordnades en workshop i februari 2020 där 
ledningsgruppen tillsammans fick göra en gemensam riskbedömning utifrån sannolik (värdering 
1–4) och konsekvens (1–4) där det sammanlagda värdet utgör riskbedömningen. I planen 
tydliggörs även vem som ansvarar för uppföljningen, med vilken metod kontrollen ska ske och 
när i tid. Samtliga identifierade risker redovisas nedan i riskmatrisen. Utifrån ledningsgruppens 
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bedömning valdes fem risker ut som särskilt viktiga att kontrollera under år 2020. Övriga risker 
som fått höga riskbedömningar hanteras av berörda i organisationen. Exempelvis, risken ”för 
många olika sätt att kommunicera på (många olika system)” hanteras utifrån den förstudie 
kring beslutsstöd som nyligen genomförts. En implementering av beslutsstöd kommer att 
genomföras under år 2020, under förutsättning att kommunstyrelsen i mars beslutar om 
finansiering.   

Risken ”att inte hitta rätt kompetens inom vissa yrkesgrupper” är en stor risk för organisationen 
men främst för socialförvaltningen. Det är även en risk som varit med i socialnämndens plan för 
intern kontroll under 2019. Socialförvaltningen arbetar förebyggande med denna risk, bland 
annat ska det tas fram en kompetensförsörjnings plan under år 2020 och tas därför inte med i 
planen för kommunövergripande verksamhet.  

Metod står angiven nedan och uppföljning av planen kommer ske närmst vid delårsbokslut 
bland kontrollansvariga och följas upp återigen december 2020.  

1.2 Riskmatris 

I nedanstående riskmatris synliggörs de risker (bruttolista) som identifierats. 
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Process/rutin Risk  Riskvärde 

IT- stöd 1 Risk gällande integrationssäkerhet  8 

2 Säkerhetsrisker kopplat till digital 
identitet 

 4 

HR 3 Risk att lönerapporter inte 
attesteras i tid i lönesystemet 

 8 

4 Risk för bristande rutiner vid 
överlämningar (personalomsättning) 
vilket leder till kontinuitetsproblem i 
verksamheterna 

 12 

5 Rehabiliteringsärenden- risk att 
kommunen inte följer sitt arbetsgivar- 
och arbetsmiljöansvar. 

 6 

6 Risk att rekryteringsärenden inte 
avslutas på korrekt sätt. 

 2 

7 Risk att inte hitta rätt kompetens 
inom vissa yrkesgrupper 

 12 

8 Risk att inte ta tillvara på 
kompetens i organisationen 

 6 

Ekonomi 9 Risk att investeringsmedel inte 
används som budgeterat och att 
investeringskalkyler inte hålls 

 9 

Beredningsprocess 10 Utebliven verkställighet av politiskt 
fastställda beslut 

 6 

11 Att handlingar inte diarieförs på 
ett korrekt sätt 

 12 

Information & kommunikation 12 Bristfällig mailhygien gällande 
frånvarobesked, läsa och bevara mail 
samt gdpr. 

 4 

13 För många olika sätt att 
kommunicera på (många olika 
system) 

 9 

Mål 14 Risk vid implementering av den 
nya styrmodellen 

 6 

Organisation 15 Risk att inte samverkan mellan 
enheter fungerar utifrån 
medborgares behov. 

 8 
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2 Kontrollmoment - urval till intern kontrollplan 

Nedanstående områden har identifierats som särskilt viktiga att undersöka i årets plan för 
intern kontroll. 

2.1 Risk att lönerapporter inte attesteras i tid i lönesystemet 

Riskbedömning 

 8. Kännbar 

Vad kan gå fel: 

Felaktigt utbetalda löner 

Kontrollaktivitet Metod Kontrollansvarig Utförd senast 

Säkerställa att 
förvaltningarnas 
lönerapporter attesteras 
enligt tidplan 

 

 

Följa upp oattesterade 
poster i samband med 
lönekörning 

Förvaltningsintern 
uppföljning 

 

 

 

Kontroll av oattesterade 
poster. Förebyggande 
arbete i form av information 
och utbildning. 

Förvaltningschefer 
rapporterar till HR-chef 

 

 

 

HR-chef 

Vid två tillfällen under året. 
Sammanställning december 
2020 

 

 

December 2020 

 

2.2 Risk för bristande rutiner vid överlämningar (personalomsättning) vilket 
leder till kontinuitetsproblem i verksamheterna 

Riskbedömning 

 12. Allvarlig 

Vad kan gå fel: 

Arbetsuppgifter riskerar att inte genomföras eller att viktig information inte överlämnas till 

kollegor då medarbetare slutar i organisationen.  

Kontrollaktivitet Metod Kontrollansvarig Utförd senast 

Kontroll av samtliga 
förvaltningars rutiner 
för överlämning då 
medarbetare slutar. 

Varje förvaltningschef får 
uppdrag att undersöka 
ifall rutin för överlämning 
finns och hur avdelningen 
hanterar när medarbetare 
slutar. 
Verksamhetsutvecklare 
följer upp kontrollerna och 
sammanställer resultatet. 

Samtliga 
förvaltningschefer/verksamhetsutvecklare 

December 2020 

2.3 Risk att investeringsmedel inte används som budgeterat och att 
investeringskalkyler inte hålls 

Riskbedömning 

 9. Kännbar 
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Vad kan gå fel: 
Stor investeringsvolym med många projekt som ska genomföras på relativt kort tid. Risk att 
projekt inte genomförs som planerat (innehållsmässigt och tidsmässigt), att underlag och 
kalkyler inte är tillräckligt underbyggda samt att avvikelser inte upptäcks i tid. 

Kontrollaktivitet Metod Kontrollansvarig Utförd senast 

Uppföljning av 
investeringsprojekt inklusive 
genomförandegrad  

Uppföljning av 
investeringsprojekten i 
samband med tertial och 
delårsbokslut samt 
årsredovisning. Särskild 
avstämning av 
investeringarnas tidsmässiga 
utförande i samband med 
ekonomisk uppföljning för 
kvartal 1. 

Ekonomichef December 2020 

 

2.4 Att handlingar inte diarieförs på ett korrekt sätt 

Riskbedömning 

 12. Allvarlig 

Vad kan gå fel: 

I nuläget är kommunen i ett skifte mellan att arkivera fysiska handlingar och att enbart arkivera 

digitalt. När handlingar enbart sparas digitalt måste det garanteras att de inte kan 

ändras/förvanskas efter att de fått status som allmän handling. 

Kontrollaktivitet Metod Kontrollansvarig Utförd senast 

Kontrollera att allmänna 
handlingar ges rätt statuts i 
LEX 

Stickprovskontroll av 40 
diarieförda ärenden i LEX (10 
per förvaltning. 

Kanslichef Juni och december 2020 

2.5 Risk att inte samverkan mellan enheter fungerar utifrån medborgares behov 

Riskbedömning 

 8. Kännbar 
Vad kan gå fel: 
Att viktiga synergieffekter kring medborgarens bästa förbises om samverkan mellan 
förvaltningarna inte fungerar optimalt.   

Kontrollaktivitet Metod Kontrollansvarig Utförd senast 

Kontroll av att framtagen 
mall följs 

Införande av rubrik i mall för 
tjänsteskrivelse, "I detta 
ärende har samråd skett 
med nn". Stickprovskontroll 
av 40 diarieförda ärenden i 
LEX (10 per förvaltning). 
Kanslichef ansvarar för 
sammanställning. 

Kanslichef December 2020 

 


