
 

 
 

 
 
Dokumentansvarig 
Ulf Gustavsson, 0485-471 57 
ulf.gustavsson@morbylanga.se 

REGLEMENTE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2016-03-03 
Dnr 

2015/000825-003  

Beslutande 

Kommunfullmäktige § 129 
2016-05-24 

Beteckning 

MBLAFS 2016:3 

Handbok 

 
Giltighetstid 

2016-06-01 – tills vidare 
Aktualitetsprövning/revidering senast 

2020 

Dokumentkategori 

 

  

Dokumentkoppling 

 
  

Reglemente för den interna kontrollen 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2016-03-03 

 Sida 

2(4) 
 

 

1 § Syfte 

Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelse och nämnder 

upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga de ska med 

rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås. 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet vilket bland annat 

innebär att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt 

att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande 

till fastställda mål.  

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

vilket innebär att kommunstyrelsen och nämnderna ska ha tillgång 

till rättvisande räkenskaper. Utöver detta ingår en ändamålsenlig och 

tillförlitlig redovisning av verksamhetens prestationer avseende 

kvantitet och kvalitet samt övrig relevant information om 

verksamheten och dess resursanvändning. En förutsättning är att den 

interna kontrollen utförs med hög tillförlitlighet.  

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer samt 

kommunens eget regelverk och ingångna avtal.  

 Befrämja etik och moral vilket bland annat innebär att alla aktörer 

bidrar till en god kontrollmiljö. 

 Skydda personalen mot oberättigade misstankar om oegentligheter. 

Detta mål uppnås bland annat genom att personalen har tillräcklig 

kunskap för att kunna göra rätt och att den interna kontrollen 

uppfattas som en naturlig del i de olika verksamhetsprocesserna. 

Med begreppet rimlig grad av säkerhet menas att en avvägning mellan 

kontrollkostnad och kontrollnytta ska göras. Vid bedömning av 

kontrollnyttan ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in utan även vikten 

av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika intressenter.  

2 § Modell för den interna kontrollen 

Den interna kontrollen ska ses som ett hjälpmedel och vara en integrerad del 

i verksamhetens grundläggande processer. Den interna kontrollen är ett av de 

verktyg som ska användas för att nå de mål som satt upp för respektive 

verksamhet. 

Arbetet med den interna kontrollen i Mörbylånga kommun bygger på 

följande fem beståndsdelar. 

 En god kontrollmiljö som skapas av aktörerna och deras samverkan i 

organisationen och handlar om det klimat som råder. Viktigt för 

kontrollmiljön är de regler och målsättningar som finns och 

ledningens signaler om grundläggande värderingar och 

förhållningssätt. Det gäller att skapa en kultur där samtliga, såväl 

politiker som anställda, är förtrogna med vilka spelregler som gäller. 

 Riskanalyser. Att identifiera och analysera olika risker ska vara en 

ständigt pågående process i samtliga verksamheter och är avgörande 

för kommunens möjligheter att nå sina mål. Riskanalyser syftar till 

att föregripa och undanröja eventuella risker samt skapa en 

beredskap för oväntade händelser. Riskanalyserna ska beakta 
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sannolikheten för att en händelse inträffar och hur allvarligt det i så 

fall skulle vara. Arbetet med riskanalyser ska ske planerat och 

systematiskt. 

 Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas för att 

motverka, minimera eller helst eliminera de risker som finns. Det 

handlar även om att säkerställa beredskap för att kunna hantera eller 

reagera på situationer som uppstår till följd av att olika händelser 

inträffar. Kontrollaktiviteterna ska integreras i de ordinarie 

verksamhetsprocesserna.  

 Information och kommunikation mellan aktörer och olika 

organisatoriska nivåer är en viktig förutsättning för en effektiv intern 

kontroll. Ledningen på olika nivåer har ansvar för att säkerställa att 

den information som behövs för en effektiv styrning och intern 

kontroll alltid är tillgänglig för alla i organisationen. 

 Tillsyn syftar till att kontinuerligt utvärdera kontrollsystemet för att 

säkerställa att detta fungerar på avsett sätt. Via tillsynen sker en 

analys av existerande kontroller och att kontroller i rutiner och 

processer baseras på en aktuell riskbedömning. Tillsynen ska 

resultera i förslag till förbättringar i syfte att stärka styrningen och 

den interna kontrollen. Tillsyn sker med hjälp av 

internkontrollplaner och uppföljning av dessa.  

3 § Den politiska organisationen för den interna kontrollen 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en 

god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation gällande 

den interna kontrollen upprättas inom kommunen samt att 

kommunövergripande styrdokument upprättas. 

Med stöd av detta reglemente har kommunstyrelsen rätt att utfärda närmare 

föreskrifter och anvisningar för det interna kontrollarbetet för hela den 

kommunala organisationen.  

Kommunstyrelsen ska minst en gång per mandatperiod utvärdera 

kommunens system för den interna kontrollen och vidta de åtgärder som kan 

behövas för att alla nämnder ska ha en ändamålsenligt intern kontroll. 

Kommunstyrelsen ska dessutom ha uppsikt över hur den interna kontrollen 

genomförs i de kommunala bolagen. 

Varje enskild nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

sitt verksamhetsområde. Detta innebär bland annat att nämnden ska upprätta 

en organisation för den interna kontrollen och se till att 

kommunövergripande styrdokument följs. Varje nämnd ska utforma och anta 

regler och anvisningar för hur den interna kontrollen ska bedrivas. 

4 § Förvaltningens organisation för den interna kontrollen 

Inom en nämnds verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen för att 

konkreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll 

kan upprätthållas. I detta ansvar ligger att leda arbetet med att åstadkomma 

och upprätthålla en god intern kontroll. Reglerna ska antas av nämnden. 

Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur 

den interna kontrollen fungerar. 
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Alla övriga chefer i organisationen är skyldiga att följa antagna regler och 

anvisningar om den interna kontrollen och ska informera övriga anställda om 

reglernas och anvisningarnas innebörd och via sin arbetsledningsrätt se till 

att alla anställda prioriterar arbetet med den interna kontrollen. 

Alla anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sitt 

arbete. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till 

närmaste chef eller den som nämnden utsett. 

§ 5 Styrning och uppföljning av den interna kontrollen 

Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 

kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska planera 

och prioritera arbetet med att utveckla rutiner för att stärka den interna 

kontrollen. 

Nämnden ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin 

verksamhet. 

Nämnden ska varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen som 

även ska bland annat innehålla en bilaga med de planerade 

kontrollpunkterna, vem som är ansvarig för respektive kontrollpunkt och när 

och hur den ska vara genomförd. 

Resultatet av den interna kontrollen ska löpande rapporteras till nämnden. 

Rapporteringen ska ske skriftligen. Frekvensen och utformningen av 

rapporteringen ska beslutas i den interna kontrollplanen. 

§ 6 Nämndens rapporteringsskyldighet 

Nämnden ska löpande eller senast i samband med upprättandet av 

årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen till 

kommunstyrelsen samt till kommunens revisorer. Kommunstyrelsen 

bestämmer datum för nämndens rapport till styrelsen. 

Rapporten ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och 

eventuella vidtagna åtgärder samt vid behov också förslag på åtgärder för att 

förbättra kommunens rutiner. 

Kommunstyrelsen kan besluta om ytterligare anvisningar för hur 

rapporteringen ska vara utformad och när den ska ske. 

Allvarliga brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart 

rapporteras till kommunstyrelsen. 

§ 7 Kommunstyrelsens skyldigheter 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas rapporter och den 

egna uppföljningen inom styrelsens verksamhetsområde utvärdera 

kommunens samlade system för den interna kontrollen. I de fall förbättringar 

behövs ska styrelsen besluta om sådana. Om beslut behöver fattas av 

kommunfullmäktige ska styrelsen lämna förslag till sådant beslut. 

 

 


