
Intern kontroll

R I K T L I N J E R



Dokumenttyp  Ärendenummer  Fastställd  Giltighetstid

Riktlinje KLF 2020/1539 2022-12-20 2027-02-28
  

Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för

Verksamhetscontroller 2020-12-11  Kommundirektör Nämnder och bolag  
 



 

 

Innehållsförteckning 
Inledning....................................................................................................................................................... 2 

Syfte med riktlinjen ................................................................................................................................. 3 

Omfattning ............................................................................................................................................... 4 

Ansvar och organisation ............................................................................................................................ 4 

Kommunstyrelse ..................................................................................................................................... 4 

Nämnd/bolagsstyrelse ............................................................................................................................ 4 

Förvaltningschef/VD ............................................................................................................................... 4 

Chef/ansvariga på olika nivåer under förvaltningschef/VD ............................................................. 5 

Medarbetare ............................................................................................................................................. 5 

Nätverk ..................................................................................................................................................... 5 

Kompetens ................................................................................................................................................ 5 

Tillvägagångssätt ......................................................................................................................................... 5 

Plan för intern kontroll ........................................................................................................................... 5 

Uppföljning av plan för intern kontroll ............................................................................................... 5 

Underlag för bedömning av intern kontroll ........................................................................................ 5 

Dokumentation ........................................................................................................................................ 6 

Framtagande av plan för intern kontroll ................................................................................................. 7 

Identifiera risker ...................................................................................................................................... 7 

Riskvärdering........................................................................................................................................... 7 

Riskbedömning ........................................................................................................................................ 8 

Upprätta kontrollplan ............................................................................................................................. 9 

 

    



 

2 
 

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 där fokus är på arbetssätt och de externa och interna regelverk som vi har att 

förhålla oss till. Det handlar om att säkerställa att det som ska göras blir gjort på det sätt som det 

är tänkt. Ett ständigt pågående kvalitetsarbete och ett arbetssätt där förtroendevalda och 

anställda tillsammans arbetar för att nå fastställda mål. 

 

Kommunstyrelsen har, enligt Kommunallagen 6 kap 1 § och 3 §, ansvar för att leda och 

samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över nämndernas 

och bolagens verksamheter. Denna uppsikt innebär rätt att; ge råd, ge anvisningar, göra 

påpekanden och om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om förändringar. 

 

Nämnder och bolagsstyrelser ska därför utifrån en samlad bedömd riskbild (olika risker enligt 

bild) varje år besluta om de processer och rutiner som särskilt ska granskas, för att följa om de 

fungerar på ett tillfredsställande sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Bild 1, Olika risker 

 

Ramverket Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

tillhandahåller en gemensam terminologi och struktur för väsentliga delar i det praktiska arbetet 

med intern styrning och kontroll samt uppföljning av densamma. Modellen bygger på fem 

komponenter och kan illustreras som en pyramid, se bild 2 nedan. 
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 Bild 2. COSO-modellen 

 

Kontrollmiljö: Förutsättningar för att kunna utöva kontroll i den ordinarie verksamheten. 

Kontrollmiljön består av etiska värderingar, ledarskapsresurser, ledarskapsstil, 

medarbetarkompetens och ansvarsfördelning i organisationen. 

Riskbedömning: Identifiera och bedöma de risker som finns i verksamheten. Riskbedömning 

för den ordinarie verksamheten ska göras regelbundet.  

Kontrollmomenten: De särskilda kontroller som efter riskbedömning ingår i kontrollplanen. 

Tillsyn: Internrevision granskar kontrollen 

Information och kommunikation: Ett effektivt system som kanaliserar rätt information i rätt tid 

till rätt personer. 

 

Syfte med riktlinjen 

Dessa riktlinjer är en av de delar som bidrar till att säkerställa att kommunstyrelsen fullgör sin 

uppsiktsplikt samt att nämnderna och bolagens styrelser upprätthåller en tillfredsställande intern 

kontroll i den ordinarie verksamheten. 

Enligt kommunallagen, KL 6 kap. 6 § ska nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 

författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 

tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller 

när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av KL 10 kap. 1 § har lämnats över till 

någon annan. Nämnden och bolagsstyrelsen har därigenom det yttersta ansvaret för att utforma 

en god intern kontroll inom sina verksamheter, det vill säga de ska med rimlig grad av säkerhet 

säkerställa att följande mål uppnås: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  

• Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten  

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 
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Omfattning 

Riktlinjen gäller för kommunens verksamhet i sin helhet1 samt för kommunens helägda bolag. 

Ansvar och organisation 

Kommunstyrelse 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll 

och att en övergripande organisation för detta upprättas. I detta åligger att riktlinjer och rutiner 

är aktuella, kända och revideras vid behov. Allvarliga brister som upptäcks och kan få rättsliga 

följder ska omedelbart rapporteras till kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen ska i samband med årsredovisningen bedöma huruvida kommunens samlade 

system för intern kontroll är betryggande. Utvärderingen ska överlämnas till kommunens 

revisorer. 

 

Nämnd/bolagsstyrelse 

Respektive nämnd/bolagsstyrelse har ansvar för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde och ska se till att: 

• det finns en rutin som bygger på denna riktlinje 

• årligen besluta om intern kontrollplan 

• resultat av utförd granskning utifrån intern kontrollplan sammanställs i samband med 

delårsrapportering och vid avvikelser besluta om eventuella åtgärder 

• i samband med årsredovisningen redovisa en beslutad rapport, till kommunstyrelsen, 

där resultat av granskningen sammanfattas. I denna rapport ingår även en samlad 

bedömning om hur nämndens/bolagets interna kontroll fungerar 

Förvaltningschef/VD 

Inom nämnds/bolagsstyrelses verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef/VD för att det finns 

tydliga rutiner utformade för hur riskbedömning och kontroll ska utövas. Förvaltningschef/VD 

ska leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll. 

Förvaltningschef/VD ska se till att: 

• rutiner anpassade för respektive verksamhet tas fram och beslutas 

• årligen upprätta en intern kontrollplan som beslutas i nämnd/bolagsstyrelse 

• vid delårsrapporteringarna redovisa resultat till nämnd/bolagsstyrelse av utförd 

granskning och vid avvikelser föreslå eventuella åtgärder 

• i samband med årsredovisningen redovisa resultat till nämnd/bolagsstyrelse av utförd 

granskning samt ge en samlad bedömning om hur den interna kontrollen fungerar 

 

 
1 För kost- och servicenämnden utgör värdkommunens styr- och ledningssystem grunden för nämndens 
internkontroll. 
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Chef/ansvariga på olika nivåer under förvaltningschef/VD 

Intern kontroll är en del i kommunens ständiga förbättringsarbete. Chefer eller ansvariga på 

olika nivåer under förvaltningschef/VD ska se till att gällande rutiner följs samt informera 

medarbetare om dess innebörd. Brister som upptäcks vid intern kontroll ska omedelbart 

rapporteras till närmaste chef. 
 

Medarbetare 

Samtliga medarbetare är skyldiga att följa gällande rutiner. Medarbetaren ska utföra uppgifter 

på ett korrekt sätt och aktivt bidra till att utveckla verksamheten. Brister som upptäcks vid intern 

kontroll ska omedelbart rapporteras till närmaste chef. Syftet med den omedelbara 

rapporteringen är att omgående kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de brister som 

uppmärksammats. 

 

Nätverk 

Nätverk inom kommunen stödjer arbetet med intern kontroll. De bistår ledningen i arbetet 

exempelvis genom erfarenhetsutbyte, spridning av goda exempel och samordning. 

 

Kompetens 

En viktig förutsättning för att den interna styrningen och kontrollen ska fungera är att de 

berörda som har ansvar har rätt kompetens. Det ökar kvalitén i arbetet. För att säkra och 

underhålla rätt kompetens krävs fortlöpande information och utbildning både för 

förtroendevalda och tjänstepersoner. 

Tillvägagångssätt 

Plan för intern kontroll 

Nämnder och bolagsstyrelser ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för uppföljning 

av den interna kontrollen. En internkontrollplan ska minst innehålla: 

• genomförd riskanalys och riskbedömning 

• vilka kontrollmoment som ska följas upp 

• omfattningen på uppföljningen (frekvens och metod) 

• vem som ansvarar för att utföra uppföljningen (viktigt att inte kontrollera sig själv) 

 

Uppföljning av plan för intern kontroll 

Resultatet av uppföljningen av kontrollplanen, rapporteras till nämnd/bolagsstyrelse i samband 

med delårsrapporter respektive årsredovisning. 

 

Underlag för bedömning av intern kontroll 

Nämnd och bolagsstyrelse ska, med interna kontrollplanen som utgångspunkt, utvärdera 

verksamhetens samlade system för intern kontroll. Rapportering sker i samband med 
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årsredovisningen. I egenskap av nämnd ska kommunstyrelsen göra detsamma. Rapporten till 

kommunstyrelsen förmedlar ett samlat resultat av uppföljningen av interna kontrollplanen och 

en bedömning av nämndens/bolagets internkontrollarbete. 

 

Ett systematiskt lärande och förbättringar kräver att relevanta underlag för analys och 

bedömning finns tillgängligt. Inför kommunstyrelsens bedömning om den interna kontrollen 

sammanställs därför ett underlag av kommunstaben som omfattar nämnder och bolags 

sammanfattande rapporter med bedömning samt de rapporter som lämnats av olika 

revisionsorgan. Utvärderingen ska överlämnas till kommunens revisorer. 

Om kommunstyrelsen lämnat bedömningen att det finns brister i den interna kontrollen ska 

skälen för denna bedömning beskrivas i utvärderingen och åtgärder presenteras. Allvarliga 

brister som kan få rättsliga följder som upptäcks ska rapporteras till kommunfullmäktige. 

 

Dokumentation 

Dokumentationen är en förutsättning för att kunna verifiera att den interna kontrollen 

genomförs som avsett. En god dokumentation ger därför ansvariga förutsättningar att bedöma 

den interna kontrollens kvalité och status.  

 

All dokumentation av riskanalyser, riskbedömningar, kontrollplan som beslutas av 

nämnd/bolagsstyrelse och uppföljning sker i internkontrollmodul inom Luleå kommuns 

beslutsstödsystem. 

  



 

7 
 

Framtagande av plan för intern kontroll 

 

 Bild 3, Process 

 

Identifiera risker 

En riskanalys görs årligen för att identifiera de risker som ska följas upp. Arbetssätt för 

riskanalysen bör säkerställa både nämndens/styrelsens och förvaltningens/bolagets delaktighet. 

Riskanalysen har sin utgångspunkt i verksamhetens processer. Den interna styrningen är god 

när alla ingående processer fungerar som avsett och tillgodoser behov. Den interna kontrollen 

sker genom att säkerställa att tänkbara moment fungerar. Om nämndens/styrelsens verksamhet 

eller andra omständigheter utvecklas så att riskbilden förändras ska en ny riskanalys 

genomföras. Riskanalysen är en självskattning och för att få ett så rättvisande resultat som 

möjligt är det en fördel om fler kompetenser samverkar. En förteckning över dessa tänkbara 

kontrollmoment inkluderar olika typer av risker (se bild 1) och kan ses som en bruttolista. 

 

Riskvärdering 

Med riskvärdering menas att skatta sannolikheten att fel uppstår och den konsekvens det för 

med sig. Värderingen ska göras på ett enhetligt sätt varje år och deltagarna bör vara utvalda så 

att bedömningsgruppen har en helhetssyn. I Luleå kommun används en enkel modell för att 

skatta risken och den finns inbyggd i Luleå kommuns beslutsstödsystem. Sannolikhet och 

konsekvens skattas och bedöms var för sig enligt en fyrgradig skala som sedan multipliceras till 

ett riskvärde. Det högsta riskvärdet är 16 (4 x 4) och det lägsta är 1 (1 x 1). 
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Nedanstående matris åskådliggör hur risker skattas och fördelas utifrån allvarlighetsgrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Bild 4, Riskmatris 

 

Riskbedömning 

Riskbedömningen ska alltid göras i den verksamhet där kontrollen ska utföras. Det innebär att 

en kontroll som åläggs en verksamhet från en överordnad verksamhet alltid ska riskbedömas i 

mottagande verksamhet. 

 

I princip är det moment med riskvärde 12 och högre som ska bli föremål för kontroll och läggas 

in i kommande kontrollplan. Riskvärde lägre än 12 kan motiveras och också ingå i 

kontrollplanen. Beslut om att hantera eller acceptera risken sker utifrån en avvägning mellan 

kontrollkostnad och kontrollnytta. 

 

Kommunstyrelsen kan om det föreligger särskilda skäl, som framkommer vid den årliga 

riskanalysen där politik och tjänstepersoner samverkar, ålägga nämnder/bolagsstyrelser 

obligatoriska kontrollmoment. Dessa obligatoriska kontrollmoment ska riskbedömas enligt 

följande; 

Kommunstyrelsens riskbedömning omfattar helheten. Mottagande nämnd/bolagsstyrelse gör 

särskild riskbedömning med avseende på risken i den egna verksamheten. Om riskvärdet 

bedöms lågt och inget kontrollmoment är motiverat är det viktigt att 

riskbedömningen/motiveringen dokumenteras tydligt. 
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Upprätta kontrollplan 

En upprättad kontrollplan är en sammanställning över de kontrollmoment som gäller för ett 

visst år. Om nämnden/styrelsen bedömer att de eventuella obligatoriska kontrollmomenten har 

låg risk för egna verksamheten och därför inte tas med i interna kontrollplanen bör motivering 

framgå i beslutet om intern kontrollplan. 

 

Kontrollplanen ska beslutas i nämnden/bolagsstyrelsen senast under december månad. 

I de fall nya övergripande mål eller andra avgörande dokument inte finns tillgängliga för det 

nya verksamhetsåret (exempelvis på grund av ny mandatperiod) så kan beslutet om ny 

internkontrollplan förskjutas och tas vid ett senare tillfälle än december. I detta fall kommer den 

gamla internkontrollplanen att gälla till dess att en ny internkontrollplan har antagits. 

 

Därefter ska kontrollplanen snarast efter beslut överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. 


