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Initiativärende: 
 
Plan för intern kontroll 
 
 
I kommunallagens 6 kapitel Styrelsen och övriga nämnder, fastställs under första paragrafen 
styrelsens uppgift att ”leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter” samt ”ha 
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet”.  
 
Reglemente för intern kontroll anger nämndernas ansvar för intern kontroll utifrån kommunallagens 
bestämmelser. Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt pekar på styrelsens helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning och ”syftar till att tydliggöra hur 
kommunstyrelsen ska fullgöra sitt ansvar, underlätta vid planering av uppsikt samt klargöra 
förväntningarna på styrelsen, nämnder och bolag vad gäller uppsiktsplikten”. 
 
I förvaltningens gemensamma arbete med att ta fram en plan för intern kontroll har en 
riskidentifiering genomförts där 11 riskområden identifierades. Bland de elva riskområden återfinns 
Klimatanpassningsarbete. Förvaltningen påpekar vikten av att särskilja riskidentifieringen som är 
åtgärdsfokuserad och planen för intern kontroll som är revisionen av existerande och genomförda 
åtgärder för att hantera risker (se till exempel tjänsteskrivelse 2011UKFN5 003). 
 
Trots att Klimatanpassningsarbete är identifierat som en av de 11 riskområden som bedöms vara de 
viktigaste ur ett förvaltningsövergripande perspektiv, har ingen nämnd ännu valt ut klimatanpassning 
som viktigast ur sektorns perspektiv. Sett ur kommunens ansvar för att bidra till Parisavtalets 
överenskommelse om minskade utsläpp av växthusgaser, genomförande av de globala målen för 
hållbar utveckling - Agenda 2030, kriget i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget med bland annat 
energiförsörjning menar vi att Klimatanpassningsarbetet borde finnas med i de utvalda områdena för 
intern kontroll. Klimatanpassningsarbetet med inriktning på inte minst energiförsörjning spänner 
självklart kring alla sektorer och något som måste skärpas inför kommande år. 
 
 
Vi anser därför att 
 
Det sektorsövergripande riskområdet Klimatanpassningsarbete måste genomsyra alla delar och bli  
synligt i arbetet med att undanröja och förebygga riskerna i samhället. 
 
 
För Miljöpartiet 
För Socialdemokraterna 
För Vänsterpartiet 
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§ 33  Dnr 2023SOCN67 

Initiativärende om plan för intern kontroll  
 
Beslut 
Socialnämnden bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kajsa Lackovic (S) initierar ett ärende om plan för intern kontroll, i skrivelse som inkom den 
8 februari 2023. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Röd-Grön samverkan om plan för internkontroll, inkom 8 februari 2023 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kajsa Lackovic (S) föreslår att socialnämnden bordlägger ärendet. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämnden bifaller Kajsa Lackovics (S) förslag och finner att så 
sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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