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Sa mmanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-09-09 

Justerandes sign. 

Au§ 148 Dnr KS 208/2015 

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2 september 2015 § 181 uppdra 

åt ekonomichef Sara Jonsson upprätta förslag till internkontrollreglemente. 

Ekonomichef Sara Jonsson har den 3 september 2015 inkommit med förslag till 

reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta 
föreliggande förslag till reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet 
samt besluta att detta reglemente skall gälla från och med den 1 januari 2016. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar uppdra åt ekonomichef 
Sara Jonsson upprätta ett förslag till internkontrollplan för 2016 med tidsangivelser 
för återkopplingar. 

Utdragsbestyr1<ande 
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Beslutad av: Kommunfullmäktige 2015-10-22 

Gäller från och med: 2016-01-01 

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet 

Öppen kommun 

Den kommunala verksamheten är till för kommunens invånare. Den öppna kommunen skapar 
förtroende mellan individer och individens övertygelse är att den kommunala organisationen 
hanterar väsentliga processer på ett rättsäkert sätt. 

Kunskap & kompetens 

Var och ens roll och ansvar i de interna kommunala processerna ska vara tydlig och känd 
internt i verksamheten. Det ska finnas dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring regler och 
hantering av processer förknippade med stor risk och väsentlighet. Det ska vidare finnas 
dokumentation av verksamhetssystem och rutinerna för hanteringen av verksamhetssystemen 
samt rutiner för avstämning av underlag för redovisning mellan verksamhetssystem och 
ekonomisystem. I slutänden blir kommunen attraktiv som arbetsgivare om förtroendet för 
kompetensen i organisationen är hög. 

Möten & upplevelser 

I kommunen är gemenskapen stark därför att vi alla arbetar mot samma mål. I en platt och 
prestigelös organisation delar människor med sig av sina kunskaper. Där är risken liten för att 
rutiner faller mellan stolarna eftersom regler och processer är väl dokumenterade. I 
organisationen måste regler och rutiner; roller och ansvarsfördelning tillkännages. Vi måste 
träffas och prata om rutinerna för att de ska implementeras i verksamheten. Det räcker inte 
med skriftlig dokumentation om ingen känner till dess existens. När god internkontroll 
säkerställs minskar utrymmet för att misstänkliggöra varandra och den kommunala 
organisationen. Det leder till stöITe tillit mellan varandra och gentemot kommunen, vilket 
skapar en god miljö för var och en att utvecklas och trivas i. 

Innovation & entreprenörskap 

Kommunen är liten och det är sårbart när ett fåtal personer besitter kunskaper inom de olika 
processerna. Verksamheten måste hitta innovativa lösningar för att hantera förutsättningarna i 
en liten kommun utan att misstanke uppstår om brister i den interna kontrollen. När brister 
uppdagas ska det, tillsammans med förslag på lösning, framföras till närmast överordnade 
chef. Strukturen och arbetsformerna i kommunen måste förbli sådan att goda ideer om bättre 
rutiner mottages med ett positivt förhållningssätt och att det finns en vilja att omvandla de 
goda ideerna till praktisk handling för att skapa en långsiktig utveckling. 



~LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 

Syfte 

§1 
Genom internkontrollreglementet ska kommunstyrelsen tillgodose att tillräckliga rutiner finns 
för att säkerställa att tillämpliga lagar, föreskrifter, regler och riktlinjer efterföljs, inklusive 
internt regelverk och ingångna avtal med externa parter, samt undvika förekomst av 
förmögenhets brott. 

Kommunstyrelsen 

§2 
Kommunstyrelsen ansvarar för att det finns ändamålsenliga rutiner och processer för den 
interna kontrollen. Kommunstyrelsen har befogenhet att utfärda riktlinjer eller anvisningar, 
organisera arbetet, planera och genomföra uppföljning av efterlevnaden samt utse ansvariga 
personer för olika kontrollfunktioner. 

I uppföljningen av internkontrollrutinerna ska kommunstyrelsen prioritera de processer som 
innebär störst risk och väsentlighet. Risker uppstår framförallt vid regel- och 
personalförändringar. Väsentligheten är hög om processerna är viktiga för den kommunala 
verksamhetens förtroende. Det kan till exempel handla om att alla ska behandlas lika eller att 
processerna hanterar stora ekonomiska flöden. 

§3 
Kommunstyrelsen kan besluta om en årlig internkontrollplan som ska följas upp tidigast inom 
ett år. 

Kommunchef, socialchef, bildningschef och förvaltningschef 
överförmyndarniimnden 

§4 
Kommunchefen, socialchefen, bildningschefen och förvaltningschefen för 
överförmyndarnämnden ansvarar för att det finns utsedda kontrollansvariga inom sina 
respektive verksamhetsområden. De kontrollansvariga ska ha budgetansvar och dätmed 
beslutanderätten för de åtgärder som påverkar det egna ekonomiska ansvaret. 

Kommunstyrelsen kan begära att kommunchef, socialchef, bildningschef eller 
förvaltningschefen för överförmyndarnämnden gör en samlad skriftlig bedömning om 
huruvida den interna kontrollen fungerar ändamålsenligt. Kommunstyrelsen kan även begära 
en skriftlig eller muntlig uppföljning av särskilda processer. 
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§5 
Kommunchefen, socialchefen, bildningschefen och förvaltningschefen för 
överförmyndarnämnden ansvarar för att det finns utsedda systemförvaltare för samtliga 
verksamhetssystem inom sina respektive ansvarsområden. 

§6 
Kommunchefen, socialchefen, bildningschefen och förvaltningschefen för 
överförmyndarnämnden ansvarar för att brister som uppdagas i samband med 
internkontrollarbetet avhjälps. 

Kontrollansvariga 

§7 
Kontrollansvariga ska se till 

att ansvarsfördelningen i den egna verksamheten är tydlig 
att det finns dokumenterade rutiner/anvisningar för de olika processerna i 
verksamheten som är förknippade med risker 
att ingen ensam hanterar ekonomiska processer från början till slut 
att samtliga som utför delar av de ekonomiska processerna har tillräcklig kompetens 
för detta 
att in- och utbetalningar inte får ske till sig själv eller närstående (detta innefattar även 
bolag eller föreningar där den anställde eller närstående har ägarintressen eller ingår i 
ledningen) 
att verksamheten följer gällande avtal 

Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på lämpligt sätt för att det på begäran av 
kommunstyrelsen eller annan ska kunna gå att ta fram dokumentationen. 

§8 
Flera stickprov på de processer som varit föremål för regel- eller personalförändringar under 
året ska företas och dokumenteras samt åtenapporteras till kommunstyrelsen. 

§9 
Upptäcks brister i samband med internkontrollarbetet ska bristerna rappo1teras till närmast 
överordnade chef. Den kontrollansvarige bör samtidigt lämna förslag på lämpliga åtgärder för 
att avhjälpa bristerna. 
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Systemförvaltare 

§10 
Systemförvaltaren har det praktiska ansvaret för administrationen och driften av respektive 
verksamhetssystem. I uppdraget ingår bland annat att leda driften och utvecklingen av 
respektive system, ha löpande kontakt med systemets administratörer och användare, se till att 
dokumentation av systemet och användarhandböcker finns tillgängliga och är aktuella. 
Systemförvaltaren ansvarar även för att underlag för avstämning med ekonomisystemet tas 
fram på begäran av ekonomiavdelningen och att innehållet i underlagen är relevant. 

§11 
Upptäcks brister i den interna kontrollen ska systemförvaltaren rapportera bristerna till den 
kontrollansvarige. Systemförvaltaren bör samtidigt lämna förslag på åtgärder för att förbättra 
kontrollen. 

Övriga anställda 

§12 
Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar för sin arbetsutövning. 
Eventuella tveksamheter eller direkta felaktigheter ska rappo1teras till närmast ansvarig chef 
som ska se till att bristerna undanröjs. 


