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Reglemente för intern kontroll  
 
 
§ 1  Syfte 
 
Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunen upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll. Kommunstyrelsen och välfärdsnämnden 
ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att verksamheten  

• bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt  

• följer lagar, styrdokument och beslut  

• arbetar mot de mål som fastställts 

• har en tillförlitlig finansiell rapportering  

• rapporterar betydelsefull information 

• åtgärdar brister och tar lärdom av misstag 

• har ett gott omdöme och en god kultur 
 
§ 2  Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att tillse att det finns en 
god intern kontroll och organisation som främjar den interna kontrollen. De 
huvudsakliga medlen för att tillse detta är kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
och de fastställda planerings- och uppföljningssystemen. Kommunstyrelsen 
ska årligen i samband med årsredovisning utvärdera kommunens samlade 
interna kontroll och i de fall det behövs se till att förbättringar sker. 
Ansvaret omfattar även att informera sig om att den interna kontrollen i de 
kommunala bolagen fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
 
Kommunstyrelsen i egenskap av samhällsbyggnadsnämnd och nämnd för 
övriga frågor ansvarar för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Det innefattar att årligen upprätta, genomföra och följa 
upp en plan för intern kontroll. 
 
§ 3  Välfärdsnämnden 
 
Välfärdsnämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Det innefattar att årligen upprätta, genomföra och följa 
upp en plan för intern kontroll. Resultatet lämnas till kommunstyrelsen i 
samband med bokslutet.  
 
§ 4  Revisionen 
 
Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt om den interna kontrollen 
är tillräcklig. 
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§ 5  Kommundirektör  
 
Kommundirektören har det övergripande verksamhetsansvaret för att det 
finns konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god intern 
kontroll. Ansvaret omfattar även att årligen genomföra en riskanalys och att 
utifrån denna ta fram ett förslag på internkontrollplan till kommunstyrelsen 
och välfärdsnämnden.  
 
§ 6 Verksamheten  
 
Respektive chef ansvarar för att det finns konkreta regler och anvisningar 
och att dessa är utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas.  
I detta ansvar ligger att leda arbetet för att åstadkomma och upprätthålla en 
god intern kontroll. Chefen ska informera medarbetare om regler och 
anvisningar för den interna kontrollen, samt syftet med dessa. Chefen ska 
även säkerhetsställa att medarbetare arbetar mot uppställda mål och att de 
arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Brister i den 
interna kontrollen ska rapporteras till närmast överordnad.  
 
§ 7  Medarbetaren 
 
Samtliga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar. Om 
det finns allvarliga brister i dessa ska det rapporteras till närmast 
överordnad. 
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