
 
 

 

Uppföljning internkontrollplan 2019 

 

Syfte och bakgrund 

Internkontrollen är ett sätt för Kommunstyrelsens att utöva sin uppsiktsplikt på den kommunala 

verksamheten.  Den är en del av ledningens styrning och är ett av ledningens verktyg för att utveckla 

verksamheten. I 6 kap 6§ Kommunallagen framgår styrelsens och nämndernas ansvar för den interna 

kontrollen. 

Syftet med internkontroll är att genom att punktvis genomföra uppföljningar och kontroll av rutiner, 

handlingsplaner, riktlinjer och andra av Kommunfullmäktige fastställda dokument med rimlig grad av 

säkerhet fastställa att: 

 Vi bedriver vår verksamhet ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

 Den finansiella rapportering och annan information vi ger är tillförlitlig 

 Vi följer de lagar och föreskrifter som är tillämpliga på vår verksamhet 

En plan för internkontroll ska upprättas varje år och innehålla en uppställning på ett antal 

processer/rutiner/system eller delar/moment av dessa. I planen ska framgå vem som ansvarar för att 

kontrollen görs, till vem resultaten ska redovisas och till varje delmoment ska en 

riskbedömning/väsentlighetsanalys göras.  

Uppföljning av upprättad plan sker vid årsbokslutet per 31 december. Uppföljningen ska överlämnas 

till Kommunstyrelsen för godkännande. 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-28 (§ 246) fastställdes internkontrollplan för 2019.  

Redovisning av kontrollmoment 
Nedan redovisas de fyra kontrollmomenten var för sig. 

Process 

Rutin/system 

Risker Kontrollmoment  Ansvar Rapporteras 

till 

 

Vikarie- 
anskaffning 

Att kommunen inte är en 

attraktiv arbetsgivare och 

att kommunen använder 

vikarier eller 

övertidstimmar på ett 

ineffektivt sätt.  

1.1 Kontrollera i personalsystemet 
vilka vikarier som inkonverterats 
under april-september och följa 
upp med enhetschef om detta var 
planerat. 
1.2 Räkna om utbetalda 
övertidstimmar till 
årsarbetstidsmått i samband med 
del- och årsboksluten. 

 

HR-

chef 

 

Kommunchef 

 

 



Bakgrund till kontrollmomentet 

Ett ökat antal vikarier har inkonverterats efter uppnådd arbetad tid enligt Lagen om 

anställningsskydd (LAS) under de senaste åren. Detta förekommer inom flera verksamheter, främst 

inom äldreomsorgen och bildningsverksamheten. En ökad kontroll av utförd tid på vikarier för att 

bättre kunna planera verksamheten är väsentligt ur både ett kompetensförsörjnings-, arbetsgivar- 

och ekonomiskt perspektiv. 

Uppföljning 

1.1 Under mätperioden april-september 2019 inkonverterades tre personer varav två inom 

äldreomsorgen och en inom skolbarnsomsorgen. De två inom äldreomsorgen är utbildade 

undersköterskor. Den inom skolbarnsomsorgen har ej utbildning för befattningen . De två 

undersköterskorna var ett planerat tillskott för verksamheterna då det råder brist på den 

yrkeskategorin. Inkonverteringen inom skolbarnsomsorgen var likaledes medvetet då det vid 

annonsering efter behöriga fritidspedagoger ej inkom några ansökningar. Ny annonsering sker och 

uppstår möjligheten att anställa behörig personal kommer så att ske.  

1.2 Antalet övertidstimmar inklusive mertid uppgick under 2019 till 8 699,44 timmar. Det motsvarar 

4,39 årsarbetare. Ca hälften av denna tid gjordes inom äldreomsorgen, främst inre och yttre 

hemtjänst. 

Noteringar 

Samtliga enhetschefer får numera sk LAS-listor för genomgång månadsvis. Där kontrolleras LAS-dagar 

och konverteringsdagar. Detta för att undvika oplanerad bemanning. 

 

 

 

Bakgrund till kontrollmomentet 

Som kommun har samtliga anställda en skyldighet att öppna och vid behov besvara inkommande 

post inom lagstadgad tid när ett svar efterfrågas. Det har tidigare genomförts kontroller av IT-

avdelningen utifrån behovet av maillicenser och verksamhetsansvariga har uppmanats att gå igenom 

tidigare utsända listor och meddela IT vilka mailadresser som kan tas bort. Det uppmärksammades 

då att många mailbrevlådor varit inaktiva under lång tid. Information om detta och vilka skyldigheter 

alla anställda har gällande inkommande post har delgivits samtliga chefer inom kommunen. 

Uppföljning 

Uppföljningen visar att per den 1 juni hade 4 mailadresser varit inaktiva i mer än 90 dagar och per 

den 1 december hade 20 mailadresser varit inaktiva i mer än 90 dagar.  

 

 

1. Posthantering 
 

 

Att inkommande 

förfrågningar 

inte besvaras 

inom lagstadgad 

tid. 

Kontrollera vilka mailadresser 

som har varit inaktiva i mer än 

90 dagar per den 1 juni och 

den 1 december. IT-chef 



 

 

Noteringar 

Utöver den genomgången har även gjorts en genomgång av samtliga mailadresser som finns 

upplagda inom kommunens verksamhetsområde (ej elevmail). Resultatet är att det finns 76 

mailadresser som har varit helt inaktiva under lång tid varav många överhuvudtaget aldrig använts.  

Det som kontrollerats är om mail sänts, mottagits eller lästs. Där mailen varit helt inaktiva är inom 

följande områden: 

2 Fastighet 

4 Kosten 

8 Politiker 

52 Äldreomsorg 

4 Skola 

5 LSS 

1 AME 

 

Utredning om orsaker till inaktiviteten pågår.  

 

 

 

 

1. Inköp 

Att 

anställda 

handlar för 

kommunens 

pengar till 

privat 

konsumtion 

Kontrollera i 

ekonomisystemet 

vilka inköp som har 

skett utan 

rekvisition under 

perioden april 

månad samt 

oktober månad. 

 

 

Ekonomiassistent 

Upphandlingssamordnare 

 

 

 

Ekonomichef 



Bakgrund till kontrollmomentet 

En grundbult i all offentlig verksamhet är att de medel som används är invånarnas pengar. För att 

minimera risken att skattemedel används på ett otillbörligt sätt finns lagar och förordningar på 

nationell nivå och lokalt beslutade regelverk avseende inköp av varor och tjänster. En av de lokala 

reglerna är att när ramavtal saknas eller upphandling ej erfordras vid mindre inköp ska rekvisition 

användas för att säkerställa att varan/tjänsten är avsedd för kommunal verksamhet. I ”Policy och 

riktlinjer för upphandling och inköp” beslutad av Ks 2018-02-28 § 42 sägs att inköp från företag i 

närområdet ska ske med rekvisition. Det görs genom att budgetansvarig skriver rekvisition och 

därmed godkänner inköpet. Budgetansvarig kan i det fallet ej själv utföra inköpet utan det utförs av 

underställd personal. Rekvisitionen ska sedan följa med fakturan från leverantören så att 

budgetansvarig kan kontrollera att inköpet överensstämmer med dennes rekvisitionskopia. 

Rekvisitionsblock är en värdehandling och ska förvaras därefter.  

 

Uppföljning 

I denna uppföljning har närområdet definierats som i kommunen. 14 lokala företag har lokaliserats i 

kommunens ekonomisystem under 2019. I tabell framgår från vilka inköp som gjorts under april och 

oktober månad 2019.  

 

 Antal inköp Med Utan 

  rekvisition rekvisition 

AB Svensk Varuförmedling - Lådan 7 7 0 

Bångbro Herrgård 5 4 1 

JME Bodega - John Scott 1 1 0 

Kopparbergsmacken AB 2 2 0 

Löa Service/Vulkcentralen AB 1 0 1 

Solrosen - Tess Blommor Kopparberg 11 11 0 

Sven Larsson i Kopparberg AB 4 3 1 

XL-Bygg i Kopparberg AB 23 0 23 
 

Noteringar 

I tabellen ingår inte ICA Supermarket Kopparhallen där förvisso ett flertal inköp görs med rekvisition. 

Under aktuella perioder dock inga inköp som berör kommunens drift. ICA hävdar att de inte kan 

bifoga rekvisitioner till fakturor efter övergång till e-faktura. Samtal med ICA pågår för att lösa 

problemet. Vad avser XL-bygg är det också problem sedan de gick över till e-faktura. Enligt företaget 

går det ej att få med rekvisitionen med fakturan. Information till rekvisitionsansvariga om att de 

måste lämna en kopia av rekvisitionen till ekonomiavdelningen så att konteringen underlättas och för 

att säkerställa att fakturan överensstämmer med beställningen. 

Följande lokala företag finns i ekonomisystemet 2019 där dock inga inköp gjorts under 

mätperioderna. 

 

Ambevrei Holding AB - Swärdska Huset 

Kajsa och Pinnens Bowling  

Restaurang Egemen/Akropolis  

Värdshuset Älgen  

Zara's Pizzeria-Kadir 



 

 

 

Bakgrund till kontrollmomentet 

I samband med att leasingfordon återlämnas har det allt för ofta inneburit kostnader för skador på 

fordonet som kunde ha undvikits om skadorna anmälts till försäkringsbolaget. Information till 

ansvariga har skett vid ett flertal tillfällen.    

Uppföljning 

1) Under 2019 har flertalet av kommunens leasingavtal förnyats. Vid återlämnande av 

bilarna noterades 10 stycken skador som inte tidigare rapporterats. Kostnaden för 

reparationer blev 90 836 kr. Hade rapportering skett under leasingavtalets levnad 

och skadorna gått över försäkring skulle kostnaden varit 18 000 kr. Rutin om att 

lämna in skadeanmälan har inte fungerat. 

2) Under året har inga indikationer pekat på att kommunen inte skulle använt bilarna 

enligt försäkringsvillkoren. 

Noteringar 

Försäkringskostnader för motorfordonsförsäkringar 

2018  76 820 kr 

2019  86 482 kr 

 

1. Leasingbilar 
 

Att kommunens 

försäkringskostnader 

höjs eller att 

bilförsäkringen inte 

alls gäller 

Att i samband med 

upphandling av nytt avtal 

om leasingbilar kontrollera 

1.1 om skador på 
bilarna har anmälts 

1.2 om kommunen 
allmänt har använt 
bilarna enligt 
försäkringsvillkoren 

Upphandlings-

samordnare 
Ekonomichef 


