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Riktlinjer för intern kontroll 

Inledning 

En kommun är till största delen en offentlig verksamhet vilket innebär att 

kommunen har ett helhetsansvar gentemot medarbetare och invånare. Intern 

kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säker-

ställa att det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt.  

Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska ledningen 

som övrig personal samverkar. Utifrån en samlad riskbild ska nämnder och 

bolagsstyrelser varje år besluta om de processer och rutiner som särskilt ska 

granskas, för att se om de fungerar på ett tillfredsställande sätt. Intern 

kontroll är en del i kommunens och bolagens kvalitetsarbete som 

kontrollerar att verksamheten bedrivs så effektivt och ändamålsenligt som 

möjligt. 

En god intern kontroll ska tillse att: 

 Kommunen och dess bolag har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

verksamhet vilket bland annat innebär att ha kontroll över ekonomi, 

prestationer och kvalité samt att säkerhetsställa att fattade beslut 

verkställs och följs upp i förhållande till kommunens mål. 

 Kommunen och dess bolag har tillförlitlig finansiell rapportering och 

information om kommunens verksamheter vilket innebär att nämnder, 

styrelse och verksamhetsansvariga ska ha tillgång till rättvisande räken-

skaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av 

kommunkoncernens prestationer avseende kvantitet och kvalitet samt 

övrig relevant information om kommunens och dess bolags verksamhet 

och resursanvändning. 

 Kommunen och dess bolag har efterlevnad av tillämpliga lagar, 

förordningar samt interna regelverk samt ingångna avtal med olika 

parter. 

Dessa riktlinjer är upprättade med utgångspunkt i det av kommunfullmäktige 

beslutade reglementet för intern kontroll den 24 maj 2016. Där framgår att 

kommunstyrelsen ska upprätta föreskrifter och anvisningar som gäller för 

nämnder och kommunens bolag. 

Riskanalys 

Mörbylånga kommun och dess bolag hanterar olika risker och för att hantera 

dessa ska nämnderna och styrelser systematiskt arbeta med riskanalyser. Ett 

systematiskt arbetssätt med riskanalyser ska öka riskmedvetenheten i 

verksamheterna. Nämnderna och styrelser ska som grund för sin styrning 

anta en riskanalys och därtill ansvara för att årligen utvärdera den. Om 

nämndens/styrelsens verksamhet eller andra omständigheter utvecklas så att 

riskbilden förändras ska en ny riskanalys genomföras. 

Riskanalys är en självskattning och för att få ett så rättvisande resultat som 

möjligt är det en fördel om fler kompetenser samverkar. Riskanalysen 

innehåller fem riskkategorier. 

Med utgångspunkt från nedanstående riskkategorier och Mörbylånga 

kommuns och dess bolags processer ska nämnderna/styrelserna göra en 
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riskanalys. Risker kan inte alltid förhindras men det måste finnas en rimlig 

beredskap för hur de ska hanteras. 

Risker som identifieras och bedöms för processer som finns i alla 

nämnder/styrelse (såsom ledningsprocesser) är obligatoriska risker för 

samtliga nämnder/styrelse. Stödprocesserna hanteras av kommunstyrelsen 

respektive bolagsstyrelse. Varje nämnd hanterar sina egna huvudprocesser.    

Till varje risk kopplas en eller flera kontrollmoment som säkerhetsställer att 

kontroller utförs och dokumenteras i tillräcklig omfattning inom varje 

nämnd/styrelse. Vid behov kan nämnderna/styrelserna komplettera med 

ytterligare specifika risker/kontrollmoment utöver de risker/kontrollmoment 

som identifierats gemensamt. 

Riskkategorier 

Omvärldsrisk 

Omvärldsrisker kan utgöras av större händelser som kan påverka 

nämndens/styrelsens verksamhet och mål. 

Verksamhetsrisk 

Verksamhetsriskerna är de risker som är kopplade till nämndernas/styrelsens 

mål, det vill säga vilka risker kan förhindra att nämnden/styrelsen når målen. 

Det är även viktigt att beakta de risker som finns att verksamheten inte 

bedrivs på ett effektivt sätt. 

Legal risk 

Legala risker utgörs av riskerna om nämnden/styrelsen inte följer gällande 

lagstiftning eller gällande regler i övrigt. Om nämnden/styrelsen inte 

efterlever gällande lagar och regler kan det få ekonomiska konsekvenser 

eller leda till att förtroendet skadas. 

IT-risk 

Brister i verksamhetens informationssystem och hantering kan få oönskade 

effekter och det är viktigt att definiera de system som har en avgörande 

betydelse för verksamheten. 

Risk i rapportering 

Risken för att räkenskaperna inte är rättvisande eller tillförlitliga i övrigt är 

en redovisningsrisk, alternativt bortfall av övrig relevant information vilket 

kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. 
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Metod för att utföra riskanalys 

A. Identifiera riskerna 

Identifiera de händelser/situationer som kan få konsekvenser för verksam-

heten utifrån respektive process och riskkategori. Fyll i händelser och 

skada/påverkan i Mörbylånga kommuns systemstöd för intern kontroll eller 

motsvarande rapport för bolagen. 

B. Bedöm riskerna 

Bedöm sannolikheten för att skada/påverkan inträffar samt konsekvensen om 

skada/påverkan inträffar. Sannolikheten ska sedan multipliceras med 

konsekvensen som ger ett riskvärde. 

Sannolikhet 

Frågeställning: Hur stor är sannolikheten för att skada/påverkan inträffar? 

4 poäng Mycket stor - Kan hända varje vecka 

3 poäng Stor - Kan hända några gånger om året 

2 poäng Liten - Kan hända med några års mellanrum 

1 poäng Mycket liten - Kan hända med minst 10 års mellanrum 

Konsekvens 

Frågeställning: Vad är konsekvensen om skada/påverkan inträffar? 

4 poäng Mycket stor - Mycket allvarlig skada eller påverkan 

3 poäng Stor - Allvarlig skada eller påverkan 

2 poäng Liten - Begränsad skada eller påverkan 

1 poäng Mycket liten - Mindre skada eller påverkan 

 

 

 Beslut om åtgärder 

Om riskvärdet blir 9 poäng eller högre, eller om konsekvensen bedöms som 

4:a, ska kontrollmoment alltid anges och i de fall risken redan inträffat vid 

riskanalysen skall en aktivitet för att åtgärda risken anges. Riskvärderingen 

ska utgå från varje process och varje riskkategori var för sig och inte ställas 

mot varandra vid värdering av konsekvens. 

C. Intern kontrollplan 

Som ett resultat av genomförd riskanalys ska nämnden/styrelsen upprätta en 

intern kontrollplan och i planen ange de kontrollmoment och aktiviteter som 
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ska syfta till att upptäcka samt undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel i 

nämndens/styrelsens verksamheter. 

Den interna kontrollplanen med tillhörande riskanalys ska innehålla: 

 Risk med beskrivning och riskvärdering (Ex. Risk för att arbetsuppgifter 

inte blir utförda eller görs på ett felaktigt sätt) 

 Riskkategori (Ex. Verksamhetsrisk) 

 Ansvarig (Ex. Erik Karlsson) 

 Riskvärde med sannolikhet och konsekvens angivna (Ex. riskvärde 9, 

sannolikhet 3, konsekvens 3) samt motivering till angivna värden. 

 Kontrollmoment/Titel (Ex. Dokumentation av arbetsuppgifter) 

 Beskrivning/Metod/Frekvens (Ex. enhetscheferna ansvarar för att 

väsentliga arbetsuppgifter dokumenteras och instruktioner upprättas. 

Genomgång och aktualitetskontroll samtliga befintliga rutiner.) 

D. Uppföljning av intern kontroll 

All rapportering och rapportuppföljning ska ske med hjälp av Mörbylånga 

kommuns systemstöd för intern kontroll eller motsvarande rapport för 

bolagen. 

 Nämnden/styrelsen följer upp den interna kontrollen löpande. 

 I samband med upprättande av nämnds årsrapport/bolags årsredovisning 

för det gångna året biläggs rapporten om internkontrollen. 

 Kommunstyrelsen får senast i maj en uppföljning av förvaltningen med 

en samlad bedömning av nämndernas och bolagens arbete med intern 

kontroll i de olika processerna. Rapporten ska också vid behov innehålla 

förslag på förbättringar. 
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