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Internkontrollplan 

År:  2016 

Nämnd/styrelse:  Kommunstyrelsen 

 

Risk Kontrollmoment 
Riskvärde 

Kontrollmetod Kontrollansvarig 
Tidpunkt för 

rapportering 

Omvärldskrav 
Prioritera mellan nya och befintliga 
ansvarsområden. 

12 

Sammanställd lista över nya uppdrag. 
Chef för 
kommunledningskontoret 

Delårs- och 
årsbokslut 

Miljöskulder 
Inventera och analysera skicket på 
exploateringsbar mark. 

12 Bevaka arbetet med inventering och 
analyser som pågår på SBF. Enhetschef MEX Aprilbokslut 

Ekonomi - hög kostnads- och 
investeringsnivå 

Bibehålla eller sänka kostnadsnivån 
jämfört med budget 2016. 

12 

Kontrollera kostnadsnivå jämfört 
med budget. Ekonomidirektör 

Månadsvis 
samt delårs- 
och årsbokslut 

Låg kvalitet på indata i 
verksamhetssystemen 

Indata i ekonomi- och 
personalsystemen håller hög kvalitet. 

12 

Stickprov.  
Kostnader ligger på rätt konto 
(Agresso). 
Personal tillhör rätt ansvar (Heroma). 

Systemägare Heroma och 
systemägare Agresso Augustibokslut 

Försörjning av verksamhetslokaler 
för funktionsnedsatta 

Inga viten betalas ut på grund av dålig 
framförhållning i 
lokalförsörjningsproccessen. 

12 

Utbetalat vitesbelopp. Chef lokalförsörjning 
Delårs- och 
årsbokslut 

Höga ambitioner i exploaterings- 
och byggtakt Upprätthåll eller öka byggtakten. 

12 Bevaka och vid behov se över 
prioriteringar. Enhetschef MEX 

Delårs- och 
årsbokslut 

Målkonflikter/styrträngsel Se kontrollmoment omvärldskrav. 

9 

      

Ej fullt ut implementerad 
stabsorganisation Utveckla stödet till förvaltningarna. 

9 

Utvärdera modell och arbetssätt. 
Chef för 
kommunledningskontoret Augustibokslut 
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Implementering av styrdokument 
Det finns metoder för att 
implementera styrdokument. 

6 Beskrivning av metod inom ramen för 
ledningssystemet. 

Stabschef Kvalitet och 
utveckling Augustibokslut 

Anläggningsregister 
Rutiner finns på plats och utvecklas 
löpande. 

6 Kontrollera att rutiner finns på plats 
och följs. 
Utveckla rutiner vid behov. Ekonomidirektör 

Delårs- och 
årsbokslut 

Bristande avtalstrohet 
Det finns rutiner för uppföljning av 
avtal. 

6 Kontrollera att rutiner finns på  plats 
och följs. Inköpschef Augustibokslut 

Ekonomi - brister i 
prognossäkerheten Utvecklad månadsrapportering. 

4 Löpande uppföljning för att 
möjliggöra omprioriteringar. 

Chef för 
kommunledningskontoret Månadsvis 

Felaktig hantering avseende 
offentlighet och sekretess 

Handlingar som ska registreras enligt 
reglementet kommer in i diariet. 

4 

Stickprov.  
Kontroll av diarieföring av epost för 
ett urval av medarbetare. Stabschef Kansli Augustibokslut 

Bristande generell krisberedskap Säkerställ krisledningsarbetet. 

4 Årlig sammankomst för 
krisledningsnämnden inklusive 
övningsmoment. 
 
Årlig sammankomst för 
krisledningsstab inklusive 
utbildningsmoment. Säkerhetschef Augustibokslut 
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Risk för oegentligheter 

Regelverk för oegentligheter och 
bisysslor följs. 
 
Lagstadgade beloppsgränser 
beträffande momsavdrag görs i 
enlighet med skatteregler och 
deltagarlista finns bilagd till fakturan. 

3 

Kontrollera att alla avtal för 
jordbruksarrenden inte är 
undertecknade av handläggande 
tjänsteman. 
 
Uppföljning av information om 
bisysslor till arbetstagare görs i 
samband med medarbetarsamtal. 
 
Enkät till alla nämnder för uppföljning 
av representationspolicy och policy 
för mutor och jäv. 
 
Kontroll av alla 
representationsfakturor (ansvar 
7500). 
 
Medarbetare med skyddsvärde är 
identifierade. 

Enhetschef 
egendomsförvaltning 
 
 
 
Respektive chef 
 
 
 
 
Stabschef Kvalitet och 
utveckling 
 
 
 
Redovisningschef 
 
 
 
Säkerhetschef Augustibokslut 

 


