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Disposition
• Vad är intern kontroll och varför behövs det?
• Regelverk och vem ansvarar?
• Utformning av intern kontroll
• COSO en enhetlig struktur
• Brister ger rubriker
• Tillsyn företagens intern kontroll –inventering
• Utvecklingsområden 



Vad är intern kontroll?
Intern kontroll är en process genom vilken 
kommunens styrelse och nämnder, ledning och 
annan personal skaffar sig rimlig säkerhet för att 
kommunens mål uppnås på följande områden:

• Verksamhetsstyrning (ändamålsenlighet och 
effektivitet)

• Tillförlitlig rapportering
• Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter



Varför är intern kontroll viktigt?
Alla är inte änglar!

• Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning
• En rättvisande och tillförlitlig redovisning och övrig information om 

verksamheten
• Säkerställande av att lagar, policies, reglementen mm tillämpas
• Skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar  
• Eliminering eller upptäckt av allvarliga fel

När allt fungerar tillfredsställande blir det en trygghet såväl för ledningen, 
politiker och tjänstemän som för de anställda

Framåtsyftande, jobba för bättre och
bättre rutiner



Regelverk, intern kontroll
• Kommunallagen (1991:900), 6 kap 

§ 7 intern kontroll
• Kommunallagen (1991:900), 6 kap 

§ 7 intern kontroll
6 kap §§ 1-3 uppsiktsansvar för 
kommunstyrelsen

• Ägarpolicy för Sundsvalls 
kommuns bolag
– fastställt av Kf 2009-06-15

• Reglemente för intern kontroll 
– fastställt av Kf 2003-04-28

• Kommunstyrelsekontorets 
tillämpningsanvisningar
– fastställt av Ks 2003-11-10

• Regler för styrning o uppföljning 
av mål och resurser i Sundsvalls 
kommun Kf 2008-05-26

•Upphandlingsregler

•Delegationsordningar

•Arbetsgivarfrågor

Angränsande regelverk:
•Medelsplacering

•Kravrutiner

•Handkassor



Vem ansvarar? Kontrollkedjan

– Fastställer reglemente

– Utformar anvisningar till 
reglemente, uppsiktsansvar

– Ansvarig för sitt respektive 
verksamhetsområde

– Utformar regler och rutiner

– Information och åter-
rapportering

– Följer antagna regler och 
rapporterar brister

Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Nämnd

Förv.
chef

Verksamhets-
ansvariga

Anställda

Regler Uppföljning



Kommunfullmäktige

• Har det övergripande ansvaret för 
kommunen och beslutar bl a om mål och 
riktlinjer för verksamheten

• Utfärdar internkontrollreglemente
• Utfärdar attestreglemente
• Ansvar för uppföljning och kontroll av hela 

den kommunala verksamheten inklusive 
ansvarsfrihet. 



Kommunstyrelsen
• Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen och 

ha uppsikt över övriga nämnders (företags) 
verksamhet

• Bör också uppmärksamt följa de frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning

• Utformar tillämpningsanvisningar
• Kan initierar utvecklingsinsatser
• Kan initierar informations- och utbildningsinsatser 

i internkontrollfrågor



Nämnder/företag

• Ansvarar för den interna kontrollens utformning 
och funktion
Tex genom att utfärda riktlinjer/anvisningar, 
organisera arbetet, planera och genomföra 
uppföljning av efterlevnaden samt utse ansvariga 
personer för olika kontrolluppgifter. (Praktiskt = 
förvaltningsledning men ansvar= nämnd/företag)



Utformning av intern kontroll

• Ansvarsfördelning

• Rutiner

• Tidpunkt för kontroll

• Dokumentation

• Kompetens

• Kontrollkostnad

• Kontrollnytta

• Övervakning/utvärdering



COSO en modell för 
enhetlig struktur 

Vilka risker finns 
• att vi inte når målen
• att vi inte har vi bra rutiner för 

styrning och uppföljning
• att vi inte redovisningen inte är 

rättvisande och tillförlitlig
• att vi inte följer lagar osv



•Sociala systemet (kompetens, attityd, värderingar, 
erfarenheter/kompetens)

• Organisatoriska och administrativa systemet 
(reglementen, policys, ansvar och befogenheter)

•Politiska systemet (politisk styrning och ledares 
ageranden) 

•Tekniska systemet (diverse tekniska hjälpmedel, 
system, program m.m.)



Riskanalys är en kartläggning och analys av tänkbara 
risker som kan inträffa mot verksamheten, samt att vidta 
åtgärder för att minimera dessa. 

• Externa risker (exempelvis omvärldsrisker, finansiella 
risker, legala risker) 

• Interna risker (exempelvis verksamhetsrisk, 
redovisningsrisk). 

Utifrån riskerna görs sedan en väsentlighetsbedömning 
Exempel på risker mot en verksamhet kan vara angrepp 
mot datasystem, nedbrunna fastigheter, kompetensbrist hos 
personalen, bristfälliga avtal och så vidare. 



• Konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, 
minimera eller eliminera de risker som 
identifierats i riskanalysen

• Kontrollaktiviteterna ska stödja ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell 
rapportering samt efterlevnad av lagar, 
föreskrifter, riktlinjer etc

• Kontrollaktiviteterna ska utformas i förhållande 
till den riskbedömning som gjorts och till befintlig 
kontrollmiljö



En förutsättning för en effektiv intern kontroll är 
att det finns en väl fungerande information och 
kommunikation mellan olika organisatoriska 
nivåer. 

• Ledningen på olika nivåer måste säkerställa att 
den får den information som krävs för att styra, 
följa upp och rapportera verksamheten. 

• De anställda behöver informeras för att kunna 
tillämpa beslut och regler



Syftet med tillsyn är att kontinuerligt 
utvärdera kontrollsystemet för att 
säkerställa att det fungerar på avsett sätt. Ett 
aktivt arbete i form av tillsyn över 
processerna inom intern kontroll leder till 
kontinuerlig kvalitetssäkring av 
verksamhetens väsentliga rutiner och 
processer



Tillsyn:
nämnd/företag - Intern kontrollplan



Tillsyn:
Kommunstyrelsen och fullmäktige

• Rapport om nämnder/företags interna 
kontrollplaner

• Utvärdering av det samlade systemet
• Rapportering av intern kontroll som görs till 

nämnden utöver nämnda rapport (= uppföljning av 
internkontrollplan) bör rapporteras direkt till 
kommunstyrelsen och bör innehålla vidtagna 
åtgärder/förslag på åtgärder

• Allvarligare brott mot eller brister i den interna 
kontrollen ska omedelbart rapporteras till styrelsen



Kommunstyrelsens 
uppsiktsansvar – tillsyn:

Inventering kommunala företagen

Varierar väldigt mycket!

Alla ja --- alla nej

Det samlade systemet för intern kontroll?



Brister ger rubriker



Mitthem och Arenabolaget

• Rapportera om avvikelser 
• Vidtagna åtgärder?
• Allt för att undvika återupprepning



Utvecklingsområde
• Uppdaterat regelverk
• Uppdaterade ägardirektiv
• Alla bolag ska anta regelverket
• Mer information/utbildning?
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