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Beslut 

Bergslagens Miljö- och Byggnämnd godkänner halvårsuppföljning av 
intern.kontrollplanen för 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen i 
Lindesbergs kommun. 

Ärende 

Uppföljningsrapport internkontroll 1 januari - 30 juni 2016 

Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av 
verksamheten. Intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa att 
kornmunfulhnäktiges beslut och fastställda mål uppfylls, genom att 
konununstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, d.v.s de ska med rimlig grad av säkerhet 
säkerställa att följande uppnås: 

o Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
o Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
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1 Inledning 

Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Intern kontroll 
syftar ytterst till att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål uppfylls, genom 
att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, 
d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

2 Sammanfattning av kontrollmiljön 

Inför att internkontroll planen för år 2016 antogs, gjordes riskbedömningar utifrån nämndens 
verksamheter. De risker som bedömdes som mest angelägna att minimera togs med i planen och 
dessa följs upp under året vid ett eller flera tillfallen. I följande redovisning framgår resultatet av 
uppföljningen för fl:irsta halvåret 2016. 

Processer/rutiner Risker Kontrollmoment 

Verkställighet av nämndbeslut ~ Beslut fattat av nämnd har inte Kontrollera att fattade n!hnndbeslut 
genomförts har genomförts 

Inköp • Att ingå i avtal utan delegation Kontroll att avtalen är undertecknade 
eller att avtalen inte följs av rätt person och att avtalen följs 

Handläggningstider på bygglov • Handläggningstider på bygglov Kontroll så att handläggningstiderna 
lliljs inte . följs 

Rättssäker handläggning på bygglov • Rättsosäkra beslut Kontrollera beslut i ärenden 

Kompetens • Brist i överföring av kompetens Att säkerställa att kompetensen hos 
när personal slutar eller långtidssjuka nyckelpersoner överllirs till fler 

handläggare 

Fakturering • Bygglov faktureras inte. Kontroll att fattade bygglovsbeslut 
faktureras 

@ Fattade avgiftsbeslut inom Kontroll att fattade avgi ftsbeslut 
livsmedelsavdelningen faktureras faktureras 
inte. 

~ Uppdrag på mätningskontoret Kontrollera att uppdrag på 
faktureras inte mätningskontoret faktureras 
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3 Uppföljning och testning av internkontroll 

Område: 

Verksamhet 

Processer/rutiner: 
Verkställighet av nämnclbeslut 

Risker: 
Beslut fattat av nämnd har inte genomförts 

• Kontrollmoment 

• Kontrollera att fattade 
nämnd bes I ut har genom furts 

Processer/rutiner: 
Inköp 

Risker: 

Resultat 

Ingen avvikelse 

Att ingå i avtal utan delegation eller att avtalen inte följs 

• Kontrollmoment 

- Kontroll att avtalen !lr 
undertecknade av r!ltt person och att 
avtalen fillj s 

P recesser/rutiner: 

Resultat 

Inte kontrollerat 

Handläggningsticler på bygglov 

Risker: 
Handläggningslider på bygglov följs inte . 

• 
Kontrollmoment 

+ Kontroll så att 
handl!lggningstiderna följs 

Resultat 

Mindre avvikelse 

Kommentar 

Ingen avvikelse har noterats i fattade 
nänmdbeslut ilir respektive enhet. 

Kommentar 

Inte kontrollerat. Kontrolleras till 
he !årsredovisningen. 

Kommentar 

Genomsnittlig handl!lggningstid lir 
beslutade ärenden lir fbrsla halvåret 
2016 är ca 6 veckor, vilket visar på 
en mindre avvikelse. Endast ärenden 
som inkommit från 2016-01-01 har 
tagits med i urvalet. 
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Processer/rutiner: 
Rättssäker handläggning på bygglov 

Risker: 
Rättsosäkra beslut 

Vad kan gå fel 

Sökanden får olika beslut beroende på handläggare 

Kontrollmoment Resultat 

- Kontrollera beslut i ärenden Inte kontrollerat 

Område: 
Personal 

Processer/rutiner: 
Kompetens 

Risker: 

Kommentar 

Inte kontrollerat. Kontrolleras till 
helårsredovisningen. 

Brist i överföring av kompetens när personal slutar eller långtidssjuka 

• 
Vad kan gå fel 

Tappar kompetensen när personer med nyckelkompetens slutar 
Avsaknad av backup system 

Kontrollmoment Resultat 

I) Att säkerställa att kompetensen Ingen avvikelse 
hos nyckelpersoner överfors till fler 
handläggare 

Område: 
Ekonomi 

Processer/rutiner: 
Fakturering 

Risker: 
Bygglov faktureras inte . 

• 
Kontrollmoment 

+ Kontroll att fattade 
bygglovsbeslut faktureras 

Resultat 

Mindre avvikelse 

Kommentar 

Kommentar 

En avvikelse har noterats och 
kommer att faktureras. 
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Risker: 
Fattade avgiflsbeslut inom livsmedelsavdelningen faktureras inte . 

• 
Kontrollmoment Resultat 

(> Kontroll att fattade avgiftsbeslut Mindre avvikelse 
faktureras 

Risker: 
Uppdrag på mätningskontoret faktureras inte 

• 
Kontrollmoment 

I) Kontrollera att uppdrag på 
mätningskontoret faktureras 

Resultat 

Ingen avvi~else 

4 Slutsatser av uppföljning 

Kommentar 

Samtliga utom två avgiftsbeslut hade 
debiterats vid uppfoljning. De två 
som saknades har nu debiterats. 

Kommentar 

Alla avslutade !trenden är 
fakturerade. 

Att aktivt arbeta med riskerna i verksamheterna gör att kvaliteten på verksamheten förbättras. 
Resultatet i uppföljningen visar att enheterna har arbetat med att minimera de risker som finns så 
långt det är möjligt. I de fall mindre avvikelser rapporterats har dessa avvikelser genast åtgärdats. I 
de fall ett kontrollmoment inte är kontrollerat till delårsredovisningen kommer kontroll göras till 
helårsredovisningen. 

5 Förslag till beslut 

Bergslagens Miijö- och Byggnämnd godkänner halvårsuppföljningen av internkontrollplanen för 
2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun. 

Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Uppföljningsrapport internkontroll januari-juni 2016 7(7) 


