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1 Inledning 

Intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens verksamhet 

bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det handlar om att arbete med uppsatta mål 

görs på det sätt som är tänkt för att minimera risken att kommunen skadas av oönskade 
händelser. Exempelvis genom att: 

 Arbetet sker mot uppsatta mål 

 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 

 Minimera risker, säkra system och rutiner 

 Säkra att resurser används i enighet med tagna beslut 

 Skydda politiker och medarbetare från oberättigade misstankar 

 Bevaka att fastställda styrdokument följs 

Nedan följer ett reglemente som syftar till att säkerställa att en tillfredsställande intern 

styrning och kontroll upprätthålls inom Borgholms kommun. Reglementet innefattar syfte 

och mål samt de ansvar som finns på olika nivåer inom kommunen. 

2 Syfte och mål 

Målet med intern styrning och kontroll är att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet. 

Exempelvis genom: 

 effektivitet - Fullmäktiges beslut ska genomföras på ett effektivt sätt och med 

god ekonomisk hushållning. 

 förtroende för det demokratiska systemet - Medborgaren ska kunna förvänta 

sig ordning, tydlighet, uppföljning och kontroll av verksamheten. God intern 

kontroll stärker förtroendet för det demokratiska systemet. 

 förebygga och åtgärda allvarliga fel - Att arbeta med intern kontroll innebär att 

upptäcka och bedöma risker samt att ha en bra och tillförlitlig rapportering. Det 

ger möjlighet att förebygga, upptäcka och åtgärda allvarliga fel i verksamheten 
och minimera negativa effekter av de fel, som trots allt inträffar. 

 säkerhet och rättssäkerhet - God intern kontroll bidrar till att riktlinjer och 

rutiner är tydliga och följs. Det bidrar till att upprätthålla säkerhet och 

rättssäkerhet i den kommunala verksamheten. 

 balans mellan kostnad och nytta - Insatser och kostnader för den interna 

kontrollen måste stå i rimlig proportion till nyttan. Kostnaden är den tid och de 

resurser som behövs för de interna kontrollerna. Nyttan är värdet av att 

verksamheten skyddas mot oönskade händelser. 

Borgholms kommun delar upp syftet i två olika områden intern styrning och intern 

kontroll. Dessa syften är krav i processen för intern styrning och kontroll. 

Intern styrning 

a) Att verksamheten fullgör sina föreskrivna uppgifter samt uppnår beslutade mål och 
uppdrag. 

b) Att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar. 

Intern kontroll 

c) Att verksamheten följer de styrande dokument som Borgholms kommun har beslutat 

samt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för verksamheten. 

d) Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är rättvisande 

och ändamålsenlig. 

e) Att informationssäkerheten är tillgodosedd. 
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3 Årshjul 

 

4 Ansvar/Kontrollorganisation 

Att arbetet är integrerat i verksamhetens dagliga arbete är en förutsättning för att den 
interna styrningen och kontrollen ska fungera. För att ge stöd till detta arbete anges 

ansvarsfördelning nedan. 

4.1 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har övergripande ansvar att samordna att en god intern styrning och 

kontroll bedrivs inom nämnder och kommunala bolag. För ökad samordning upprättar 
ledningsgruppen en intern kontrollorganisation inom kommunen samt tillser att denna 

utvecklas utifrån kommunens behov. Vidare ansvarar kommunstyrelsen att utifrån 

nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens system för intern styrning och 
kontroll samt i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder. 

4.2 Nämnder/Styrelse i kommunala bolag 

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna styrningen och kontrollen inom dess 

verksamhetsområde. Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och 

riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige. De ska se till att den interna styrningen 
och kontrollen är tillräcklig och säkerställer att verksamheten bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt. Vidare har respektive nämnd skyldighet att löpande följa upp det 

interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. En nämndspecifik intern 
kontrollplan ska upprättas årligen i verksamhetsplanen. Uppföljning av denna plan görs i 

samband med årsbokslut. 

4.3 Förvaltning 

Förvaltningen har till ansvar att upprätta en konkret plan för den interna kontrollen vilken 

beslutas i nämnden. Rutiner utformas av förvaltningschefer eller motsvarade så att en god 
intern kontroll kan upprätthållas. Finner förvaltningen några brister i den interna 

kontrollen ska detta rapporteras till nämnden. Förvaltningen ska lämna konkreta förslag 

på kontrollmoment till nämnden i verksamhetsplanen. Vidare ansvarar förvaltningen för 

att uppföljning av den interna kontrollen meddelas nämnden i samband med årsbokslut. 

4.4 Verksamheter och enheter 

Det är respektive chef/ledare inom verksamheten som ansvarar för att konkreta rutiner 

finns för att skapa goda förutsättningar för intern kontroll. De ska informera övriga 

anställda om innebörden och verka för att anställda ska arbeta mot uppsatta mål med 

arbetsmetoder som bidrar till en god intern kontroll. 
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4.5 Medarbetare 

Samtliga medarbetare har skyldighet att följa antagna rutiner. Finner den anställda brister 

i den interna styrningen och kontrollen ska detta omedelbart rapporteras till närmast 

ansvarig för åtgärd. 


