Arvidsjaurs kommun / Ärviesjåvrien kommuvdna

Reglemente för intern kontroll
Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-23 § 109

Reglemente föreskriver vilka förutsättningar som gäller i kommunen för att interna kontrollen
ska kunna fungera effektivt.
Syfte med reglementet
Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunkoncernen har ett tillfredsställande system
för styrning, ledning och uppföljning samt att ledningssystemet används.
Ledningssysternet ska vara systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens
ändamålsenlighet och att den bedrivs effektivt.
Den interna kontrollen ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande övergripande
internkontrollmål uppnås:
- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och rapportering om verksamheten
- Säkerställa att lagar, författningar, bestämmelse och överenskommelser efterlevs
- Kommunfullmäktiges mål, anvisningar och instruktioner följs med tillräcklig kvalitet
Defmitioner
I reglementet avses med:
Intern kontroll

Intern = tillämpas anpassat på alla nivåer.
Kontroll = betyder här att behärska de faktorer som
påverkar verksamheten.

Ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet

Ändamålsenligt är att ha väl utformad kontroll över
måluppfyllelse och kvalitet samt att fattade beslut
verkställs och följer fullmäktiges mål, beslut och
riktlinjer.
Kostnadseffektivt innebär god ekonomisk hushållning
inom tilldelade resurser.

Tillförlitlig ekonomisk
rapportering och rapportering
om verksamheten

Att kommunstyrelsen och nämnderna samt de
verksamhetsansvariga ska ha tillgång till korrekt
bokföring samt ge en relevant, rättvisande och tillräcklig
information om verksamhetens resultat.

Säkerställa att lagar,
författningar, bestämmelse och
överenskommelser efterlevs

Innebär kännedom om och efterlevnad av lagar,
föreskrifter, riktlinjer och avtal så att krav och mål som
gäller uppfylls.

Konmiunfullmäktiges mål,
anvisningar och instruktioner
följs med tillräcklig kvalitet

Innebär kännedom om och följsamhet av kommunens
interna regelverk, policys mm.
Med tillräcklig kvalitet menas att verksamheten uppfyller
de krav och mål som regelverken syftar till.

Effektivitet i intern kontroll

Styrelsen och nämnder vet med rimlig säkerhet
i hur hög grad den egna organisationen uppnår
målsättningar,
i hur hög grad verksamheten efterlever lagar och
förordningar.
- i hur hög grad verksamheten drivs på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt,
- att rapporters innehåll är tillförlitligt och har
omfattning är enl. regelverk och lagar.
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Tillämpning
Att sätta kontrollmål är en viktig del av ledningsprocessen.
För att få en god intern kontroll krävs inledningsvis en riskanalys där det framgår vilka riskerna
är mot att fullgöra verksamheten på det sätt som avsetts.
Nästa steg är att värdera riskerna med avseende på sannolikhet och konsekvens, så att
undersökningar och uppföljning sätts in där sårbarheten är som störst.
All personal i organisationen ska förstå ansvaret rörande intem styrning och kontroll samt dess
betydelse i relation till risker och målsättningar. För detta krävs relevant information
och kommunikation.
Valda kontrollaktiviteter syftar bl.a. till att förebygga, upptäcka och åtgärda.
En kontinuerlig uppföljning och utvärdering säkrar att ledningssysternet hålls igång och
förbättras.

Organisation av intern kontroll
Kommunstyrelsens ansvar
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns tillräckliga och
fungerande rutiner för intem kontroll i kommunkoncernen. I detta ansvar ligger att en
organisation kring intern kontroll upprättas och att ett systematiskt förbättringsarbete årligen
genomförs i kommunen.

Kommunstyrelsen har enligt KL 6 kap 1 § och 3 § ansvar för att leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över nämndemas
verksamheter. Denna uppsikt över den intema kontrollen innebär rätt till att lämna råd, ge
anvisningar, göra påpekanden och om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om
förändringar.
Med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter ska kommunstyrelsen utvärdera
kommunens samlade system för intern kontroll samt i de fall förbättringar behövs ta initiativ
till sådana.
Rapportering ska årligen ske till kommunfullmäktige och kommunens revisorer, detta görs i
anslutning till delårsrapport och årsredovisningen.
- Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de
kommunala bolagen.
Kommunstyrelsen ansvarar för styrelsens egen interna kontroll enligt nämndernas ansvar.
Nämndernas ansvar
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6 kap 7 §.
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den intern kontroll inom respektive verksamhetsområde.
I detta ansvar ligger att engagera sig i hur den interna kontrollen fungerar och utifrån principerna
för intern kontroll utforma ett ledningssystem för all verksamheten. Alla komponenter måste
finnas och fungera för ett effektivt ledningssystem. Interna kontrollens aktiviteter ska vara
systematiska, ordnade, konsekventa och sammanhängande.

Den enskilda nämnden har därvid att besluta:
—Om regler och anvisningar för den interna kontrollen.
—Hur planering och rapportering av internkontroll ska gå till
—Hur brister i och utvärdering av den interna kontrollen ska rapporteras och åtgärdas
— Hur samtliga anställda ska utbildas i vad intern kontroll innebär
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Nämnden skall för varje år anta en internkontrollplan för säkring av nämndens ledning och
styrning. Uppföljning av planen skall regelbundet ske till nämnden.
Nämnden skall i samband med delårsrapportens och årsredovisningens upprättande rapportera
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen och
kommunrevisorerna.
Förvaltningschefens/resultatenhetschefens ansvar
I praktiken är det de anställda i förvaltningen och verksamheten som lägger upp och utför den
interna kontrollen. Utifrån nämndens ledningssystem ansvarar därför förvaltningschefen/
resultatenhetschefen för att relevanta rutiner, regler och anvisningar utformas för att upprätthålla
en god intern kontroll i verksamheten. Dessa regler skall godkännas av respektive nämnd.
Förvaltningschefen ska planera, leda och systematiskt undersöka, följa upp, utvärdera och
förbättra arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll.
Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen
fungerar.
Avvikelser mot den interna kontrollen ska rapporteras till nämnden.
Alla brister som hittas i internkontrollarbetet ska dokurnenteras.
Budget- verksamhetsansvarigas ansvar
De verksamhetsansvariga på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna regler och
anvisningar inom den interna kontrollen samt att informera övriga anställda om reglernas och
anvisningamas hmebörd. Vidare har de att verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till
en god intem kontroll.
Brister i den intema kontrollen skall rapporteras till närmaste överordnad.
Övriga anställda
Övriga anställda är skyldiga att följa antagna mtiner och anvisningar i sin arbetsutövning.
Brister och fel ska omedelbart rapporteras till närmaste överordnad.
Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller direkta felaktigheter
ska kunna undanröjas eller stoppas. Syftet med den omedelbara rapporteringen är att man inom
förvaltningen omgående ska kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och
brister som uppmärksammats.
Intern kontrollplan
Kommunstyrelsen och nämnderna ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för intem
kontroll.
Hur omfattande denna plan ska vara får diskuteras med utgångspunkt från att den ska med rimlig
grad av säkerhet säkerställa att övergripande uppgifter löses effektivt och med önskvärd kvalitet.
Skriftlig risk- och väsentlighetsanalys ska ligga till grund för planen.
Internkontrollplanen bör minst innehålla:

—Genomförd riskbedömning
—Valda kontrollmål
— Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen och rapportering
—Till vem uppföljningen ska rapporteras
—När rapportering ska ske
Bolagsstyrelsens ansvar
Enligt nämndens ansvar och/eller enligt annan skrift, exempelvis i ägardirektiv.
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