2008-02-22

Forshaga kommun

)

Reglemente för intern kontroll
15 Syfte
Detta reglemente syftar titt att säkerstälta att styrelse och nämnder
upprätthåtler en tittfredstättande intern kontrotl, d v s de ska med rimtig
grad av säkerhet säkerstätta att fötjande må[ uppnås;

o
o
o

öndamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
tillförlitlig finansiell ropportering och information om
verksamheten
efterlevnad av tillömpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m

Organisation av intern kontroll
25 Styrelsen
Styretsen har det övergripande ansvaret för att tittse att det finns en god
intern kontrott. I detta tigger ett ansvar för att en intern
kontrotlorganisation upprättas inom kommunen samt tittse att denna
utvecktas utifrån kommunens kontroltbehov. DäMd ska
förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas.
35 Nämnderna

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrolten inom
respektive verksamhetsområde. Den enskitda nämnden har däMd att

tiltse att:

.
.

en organisation uppröttas för den interna kontrollen
regler och anvisningar för den interna kontrollen antoges

45 Förvaltningschefen
lnom nämnds verksamhetsområde ansvarar förvattningschef elter
motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att
en god intern kontrott kan upprätthåttas. I detta ansvar ligger att
vederbörande ska leda arbetet med att åstadkomma och upprätthåtta en
god intern kontroll. Regterna ska antagas av respektive nämnd.
Förvattningschefen är skytdig att löpande rapportera
den interna kontrotten fungerar.

titl nämnden om hur
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55 Verksamhetsansvariga
De verksamhetsansvariga cheferna på otika nivåer

i organisationen är
skytdiga att fötja antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt
ska informera övriga anstätlda om regternas och anvisningarnas innebörd
Vidare har de att verka för att de anstättda arbetar mot uppstättda måt
och att arbetsmetoder som används bidrar titl en god intern kontroll.
Brister i den interna kontrol[en ska omedelbart rapporteras ti[[ närmast
överordnad elter den som nämnden utsett.
65 övriga anstältda
Övriga anstältda är skytdiga att i sin arbetsutövning fötja antagna regler
och anvisningar. Brister i den interna kontrotlen ska omedelbart
rapporteras tit[ närmast överordnad etter den som nämnden utsett.

Uppföljning av intern kontroll
75 Styrning och uppföljning av intern kontroll
Varje nämnd har en skytdighet att styra och löpande fötja upp det interna
kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska som
grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet.

85 lntern kontrollplan
Nämnderna ska varje år antaga en särskild plan för uppfötjning av den
interna kontrotlen.
95 Uppföljning av intern kontrollplan
Resuttatet av uppfötjningen av den interna kontrolten ska, med
utgångspunkt från antagen ptan, rapporteras tit[ nämnden i den
omfattning som faststättts i internkontrotlptan.
1 05 Nämndens rapportskyldighet
Nämnden ska senast i samband med årsanalysens upprättande rapportera
resuttatet från uppföljningen av den interna kontrotlen inom nämnden titt
styrelsen. Rapportering titt kommunens revisorer ska ske samtidigt.

15 Styrelsens skyldigheter
Styretsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppfötjningsrapporter
1

utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fatl
förbättringar behövs föranstatta om sådana. Styretsen ska även informera
sig om hur den interna kontrotlen fungerar i de kommunala botagen.
Reglementet antaget av Forshaga kommunfuttmäktige den

/

2008,

Ingrid Näsström
Kommunchef

Reidar Nordlander
Kommunfuttmäkti ges ordförande
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Tillämpningsanvisningar för reglemente för intern kontroll
1g

Begreppet rimlig grad av sökerhet innebär att styretse och nämnder vid
utformningen av rutiner ska göra en awägning metlan kontroltkostnad och
kontroltnytta. Vid bedömning av kontro[lnytta ska inte endast ekonomiska
faktorer vägas in, utan även vikten av att upprätthåtta förtroendet för
verksamheten hos otika intressenter.
Måtet öndamålsenlig och kostnadseffektiv verksomhet innebär bt a att ha
kontroll över ekonomi, prestationer och kvatitet samt att säkerstätla att
fattade beslut verkställs och fötjs upp i förhåttande titt faststättd
verkamhetsid6 och måt.

Måtet tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten innebär att kommunstyretsen och nämnderna samt de
verksamhetsansvariga ska ha tittgång til[ rättvisande räkenskaper.
Därutöver ingår en ändamå[senlig och tittförtittig redovisning av
verksamhetens prestationer avseende kvantitet och kvalitet samt övrig
relevant information om verksamheten och dess resursanvändning.
Måtet efterlevnad av tillömpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m
innefattar lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk samt
ingångna avtal med olika parter.
25

Styrelsen har entigt KL 6:1 och 6.3 ansvar för att leda och samordna
förvattningen av kommunens angetägenheter samt att ha uppsikt över
övriga nämnders verksamhet. Denna uppsikt innebär en rätt att göra
påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om det är nödvändigt,
[ämna förslag titt futtmäktige om förändringar.
35

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är atttid
respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god
intern kontrott. I detta ansvar tigger att utifrån principerna för den
interna kontrotten i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar
för den egna interna kontrotlens organisation, utformning och funktion.
Det är viktigt att detta dokumenteras och antages av nämnden.

Varje nämnd ska minst ha en faststättd rutin för:
. hur ptanering och rapportering av internkontrotlarbetet ska gå titt
o introduktion av nyanstätlda om vad intern kontrotl innebär
45

Förvattningschefen svarar för att årligen skrifttigt rapportera tit[ nämnden
och ge en samlad bedömning av hur den interna kontrolten fungerar.
Allvartigare brister i den interna kontrotlen rapporteras omedetbart titt
nämnden.
5 och 655
Avsikten med den interna kontrotten är att eventue[la tveksamheter etler
direkta fetaktigheter ska kunna undanröjas elter stoppas. Syftet med den
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omedelbara rapporteringen är att man inom förvaltningen omgående ska
kunna vidta åtgärder för att komma titträtta med de fel och brister som
har uppmärkammats. Fe[ etler brister som noteras ska omedelbart
utredas.
7g

Nämnden ska inom sin organisation tydtiggöra ansvaret för den interna
kontrollen och innebörden av denna. Nämnden ska också ptanera och
prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna
kontrollen. Som grund för ptanering, prioritering och uppfötjning av
internkontroltarbetet ska en risk- och väsentlighetsanalys göras.
8S

lnternkontrottptan för innevarande år ska antagas senast under mars
månad. Internkontroltplanen ska minst innehåtta:

o
o
.
.
.
o

vitka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp.
omfattningen på uppfötjningen (frekvensen).
vem som ansvarar för att utföra uppfötjningen.
titl vem som uppfötjningen ska rapporteras.
när rapporteringen ska ske.
genomförd riskbedömning.

9S

Genomförd uppfötjning rapporteras till nämnden oavsett utfatt. Vid
upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra
kontroIten.
10 och 115
Styrelsen, etter den styrelsen utser, faststälter senast vid utfördandet av
bokslutsanvisningorna nör rapport ska avlömnas. Rapporten ska innehålta
omfattning av utförd uppfötjning, utfatl och eventue[tt vidtagna åtgärder,
Rapporten ska också vid behov innehålta förstag på åtgärder för
förbättring av kommungemensamma rutiner. Attvarligare brott mot elter
brister i den interna kontrotten ska omedetbart rapporteras ti[[ styretsen.
Tittämpningsanvisningar ti[[ reglemente för intern kontrotl antagen av
Forshaga kommunfuttmäktige den 1 april2008 S 24.

lngrid Näsström
Kommunchef

Reidar Nordtander
Kommunfuttmäkti ges ordförande

Ekonomikontor
Lena Backlund

H:\Kommunledningskontor\Regter

och rikttinjer\lntern kontrottptan.doc

4

Exempel på kontrotler

Eftertevnad av god redovisningssed
Måtuppfyttelsegrad av nämndens mål (kvatitet, prestation, mitjö, personal
och ekonomi)
Ekonomisystemets in- och utdatarapporteringssystem
Fakturahantering och attestrutiner
lntäktsredovisning
Avstämningsrutiner
Hantering av kontantkassor
I

nventa

ri e redovi sni n g

Lönerapportering och personalredovisning
Förrådsrutiner
lnkassorutiner
Betalningsvillkor
Betatkortsanvändning
Faktureringsrutiner
Medetshantering
Hantering och redovisning av bidrag
lT-säkerhet/ -sårbarhet
Reglementen
Detegationsordningar
Organisationsbeskrivni n gar
Avtatsvi[[kor
Funktionsbeskrivningar med dokumenterad ansvars- och
befogenhetsfördelni n g
Rutin- och systembeskrivningar
Styr- och uppfötjningssystem (policy, etc.)
Posthantering och diarieföring
Arkivering
Kompetens i organisationen
Eftertevnad av lagar och regler

)
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