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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTTET 2018-11-14 

Justerandes sign. 

Au§ 176 Dnr KS 0203/2016 

Uppföljning av internkontrollplan 2017 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har inkommit med uppföljning av internk:ontrollplan för 
2017. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppföljning internkontrollplan 2017 

Bakgrund 
Internkontrollen är ett sätt för Kommunstyrelsens att utöva sin uppsiktsplikt på den kommunala 

verksamheten. Den är en del av ledningens styrning och är ett av ledningens verktyg för att utveckla 

verksamheten. 

Syftet med internkontroll är att genom att punktvis genomföra uppföljningar och kontroll av rutiner, 

handlingsplaner, riktlinjer och andra av Kommunfullmäktige faststä llda dokument med rimlig grad av 

säkerhet fastställa att: 

• Vi bedriver vår verksamhet ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

• Den finansiella rapportering och annan information vi ger är tillförlitlig 

• Vi följer de lagar och föreskrifter som är tillämpliga på vår verksamhet 

En plan för internkontroll ska upprättas varje år och innehåfla en uppställning på ett antal 

processer/rutiner/system eller delar/moment av dessa . I planen ska framgå vem som ansvarar för att 

kontrollen görs, till vem resultaten ska redovisas och till varje delmoment ska en 

riskbedömning/väsentlighetsanalys göras. 

Uppföljning av upprättad plan sker dels vid delårsbeslutet per 30 jun i, dels vid årsbokslutet per 31 

december. Uppföljningen ska överlämnas till Kommunstyrelsen för godkännande. 

Intern kontrollplan 2017 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2016-11-29 (§ 228} fastställdes internkontrollplan fö r 2017. 
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Redovisning av kontrollelement. 

Process Risker 

Rutin/system 

Att 

tjänstemän 
Delegation 

överskrider 

sina 

befogenheter. 

Uppföljning 

Kontrollmoment Ansvar Rapporteras 

till 

!)Kontrollera att de 
avtal som lämnas till 
ekonomiavdelningen för Upphandlings- Kanslichef 

arkivering har samordnare 
återrapporterats till 
kommunstyrelsen som 
delegationsbeslut. 
2)Göra en förteckning 
av samtliga 

Registrator 
delegationsbeslut som 
delgivits 
kommunstyrelsen under 
året. 

l}En rutin finns där avtal som lämnas till ekonomiavdelningen för arkivering månatligen 

sammanställs och skickas från upphandlingssamordnaren till registrator vilken tillser att de tas upp 

till Ks som delegationsbeslut. Stickprovskontroll är utförd där den månatliga listan prickats av mot Ks 

protokoll. Kontrollen visar att de avtal som anländer till ekonomiavdelningen för arkivering även tas 

till Ks som delegationsbeslut. Risken att tjänstemän överskrider sina befogenheter genom att avtal 

tecknas och lämnas till ekonomiavdelningen för arkivering utan att de återrapporteras till Ks bedöms 

som liten . 

2}En rutin finns där registratorn månatligen får listor dels från upphandlingssamordnaren dels från 

IFO (Individ och familjeomsorgen) på tagna delegationsbeslut. Dessa sammanställs i en liggare. Till 

varje Ks sammanträde delges tillkomna poster i liggaren . Denna rutin ger att en förteckning av 

samtliga delegationsbeslut som delgivits Ks under året upprättas. 
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Process Risker 

Rutin/system 

Att 

förtroendet 
Granskning 

för 

godmanskap kommunen 

skadas. Att 

liknande 

uppdrag inte 

värderas lika. 

Uppföljning 

Kontrollmoment Ansvar Rapportera 

still 

Beslutade arvoden av 

betydande belopp 

(utmärkande nivå) 
Överförmynd Förvaltningsch 

granskas och en 
ar- ef 

rimlighetsbedömning 
handläggare 

Överförmynda 
görs i förhållande till r-nämnden 
uppdragets karaktär. 

Länsstyrelsen Dalarnas Län genomförde den 20 mars 2018 sin årliga revision av 

överförmyndarhandläggarnas arbete avseende 2017. Revision redovisades i protokoll "Inspektion av 

Bergslagens överförmyndarnämnd, inbegripet kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och 

Nora" daterat 12 april 2018. Där granskades 18 slumpvis utvalda akter avseende godmanaskap, 

förvaltarskap samt god manskap för ensamkommande barn. Länsstyrelsen fann inget att anmärka på i 

någon av akterna. Kontrollmomentet torde därvid vara uppfyllt. Risken att förtroendet för 

kommunen skadas eller att liknande uppdrag inte värderas lika bedöms vara låg. 
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Process Risker 

Rutin/system 

Att 

Personal/Lön 
anställningsko 

ntrakt · 

upprättas i 

strid med 

lagstiftning 

eller 

arbetsgivaren 

s intressen. 

Uppföljning 

Kontroll moment Ansvar 

Stickprov på 

anställningskontrakt 
HR-generalist 

avseende 

tillsvidareanställningar 

för att kontrollera att 

chefer gör rätt och lika . 

11 anställningsavtal har granskats. 4 inom sociala verksamheten, 4 inom 

bildningsverksamheten och 3 inom allmänna utskottets verksamheter. 

Resultatet är följande: Inget avtal strider mot lagstiftningen. 

Rapportera 

still 

Kommunchef 

Huruvida de strider mot arbetsgivarens intressen blir en mer subjektiv bedömning. 

Kommunchefen tolkar det som att anställningen avser budgeterad tjänst, behov av tjänsten 

finns och att anställningsvillkoren är rimliga. I något fall kan lönesättningen ifrågasättas då 

den avviker något mot övriga inom den yrkeskategorin. 

Noteringar 

Övrigt att notera: I 3 fall saknas underskrift av lönesättare. In 2 fall saknas telefonnummer till 

den anställde på avtalet. 
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Process Risker 

Rutin/system 

Att ramavtal 

Inköp negligeras. 

Uppföljning 

Kontrollmoment Ansvar Rapporteras 

till 

Inventering av samtliga 

leverantörer till vilka 

kommunen betalar Upphandlings-
Ekonomichef 

betydande belopp och samordnare 

avstämning med aktuella 

ramavtalsleverantörer. 

Upphandlingssamordnaren har gjort en inventering av samtliga leverantörer till vilka 

kommunen betalar betydande belopp. En avstämning ha skett mot aktuella avtal. 

Noteringar 

Många brister finns gällande avtalsefterföljden. Många avtal finns inte diarieförda utan ligger 

ute på enheterna. Dokumentation av direktupphandlingar lämnas inte in till 

ekonomiavdelningen i enlighet med beslutade rutiner. 

Åtgärder 

Upphandlingssamordnaren har tagit kontakt med ansvariga chefer kontinuerligt när brister 

har uppdagats. Han har även haft en föredragning om rutinerna kring upphandling på ett 

chefsforum. Successivt läggs samtliga avtal upp på kommunens intranät. Det finns digitala 

möjligheter att tillgå som kan utvecklas om det skulle bli kostsamt för kommunen att inte 

följa avtal. Att centralisera upphandlingsförfarandet och efterkontrollen är väsentligt för att 

kommunen ska kunna följa gällande lagstiftning och inte riskera onödiga kostnader. 

Grundorsaken för kontrollen är att minimera misstankarna om korruption och annat 

bedrägligt beteende med offentliga medel. Resterande del av året fortsätter kontrollen. 




