
Tjänsteskrivelse 
Till Direktionen för Nerikes Brandkår 

Diarienummer:  

   Datum: 2021-05-27 

 

 
Reglemente och riktlinjer för intern kontroll 
Ekonomichef Helena Luthman har tillsammans med brandchef Per-Ove Staberyd reviderat 
reglemente och riktlinjer för intern kontroll.   
 
 
 
Förslag till beslut 
Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta att 

• Fastställa reglemente och riktlinjer för intern kontroll enligt bilaga 
 

Bilagor 
Reglemente för intern kontroll 
Riktlinjer för intern kontroll 
 
 
 
 
Per-Ove Staberyd   Helena Luthman 
Brandchef    Ekonmichef 



 

Sida 1 av 4 

 

 

 

 

 

 

Reglemente för intern kontroll 

  

Innehåll 

 .............................................................................................................................................................. 1 

Syfte med reglementet ........................................................................................................................ 2 
Organisation av intern kontroll ........................................................................................................... 2 
Uppföljning av intern kontroll.............................................................................................................. 3 

 

  

Reglemente  Program  Policy  Riktlinjer  Plan  Rutin 

Upprättad: 2002 

Antagen av direktionen: 2021-xx 

Reviderad: 2021-05-26 

Version: 2.0 

Diarienummer: NN2021-xx 

Dokumentansvarig: Helena Luthman 



Reglemente– Internkontroll 

 

 

Sida 2 av 4 

 

 

Syfte med reglementet 

 

1 §       Syfte 

Detta reglemente syftar till att säkerställa att direktionen upprätthåller en tillfredsställande intern 

kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 

 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

• Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att göra en avvägning mellan kontrollkostnad 

och kontrollnytta. Vid bedömning av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska faktorer 

vägas in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika in-

tressenter. 

 

Målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bl. a. Att ha kontroll över ekonomi, 

prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande 

till fastställd verksamhetsidé och mål. 

 

Målet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten innebär att direktionen 

och de verksamhetsansvariga ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ända-

målsenlig och tillförlitlig redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet och kvalitet 

samt övrig relevant information om verksamheten och dess resursanvändning. 

 

Målet efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. innefattar lagstiftning såväl som 

förbundets interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 

 
 

Organisation av intern kontroll 
 

2 §       Direktionen 

Direktionen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta 

ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom förbundet samt tillse att 

denna utvecklas utifrån förbundets behov. Därvid ska övergripande riktlinjer utformas.  

 

Direktionen har enligt kommunallagen 6 kapitlet §1 och §6 ansvar för att leda och samordna för-

bundets angelägenheter. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen, vid 

behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och 

funktion. Det är viktigt att detta dokument antages av direktionen. 

Direktionen ska ha fastställda rutiner för: 

 

• Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till. 

• Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

 

3 §       Förbundschefen 

Förbundschefen eller motsvarande, ansvarar för att konkreta regler och anvisningar är utformade 

så att en god intern kontroll kan upprätthållas. I detta ansvar ligger att vederbörande ska leda arbe-

tet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll. Förbundschefen är skyldig att lö-

pande rapportera till direktionen om hur den interna kontrollen fungerar. 
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Förbundschefen svarar för att minst årligen skriftligt rapportera till direktionen och ge en samlad 

bedömning om hur den interna kontrollen fungerar. Allvarligare brott mot den interna kontrollen 

rapporteras omedelbart. 

 

4 §       Verksamhetsansvariga 

De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antaget reg-

lemente och riktlinjer om intern kontroll samt ska informera övriga anställda om dess innebörd. Vi-

dare har de att verka för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att arbetsmetoder som 

används bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporte-

ras till närmast överordnad eller den som direktionen utsett. 

 

5 §       Övriga anställda 

Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och riktlinjer i sin arbetsutövning. 

Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller den som 

direktionen utsett. Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller di-

rekta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. Syftet med den omedelbara rapporteringen 

är att man inom förbundet omgående ska kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel 

och brister som uppmärksammats. Fel och brister som noterats ska omedelbart bli föremål för ut-

redning och dokumenteras. 

 

Uppföljning av intern kontroll 
 

6 §       Styrning och uppföljning av intern kontroll 

Direktionen har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom 

verksamhetsområdet. Direktionen ska som grund för styrningen, genomföra riskbedömningar för 

verksamheten. 

 

Direktionen ska tydliggöra ansvaret för den interna kontrollen och innebörden av denna. Direkt-

ionen ska också planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna 

kontrollen. 

 

Som grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet ska en risk och vä-

sentlighetsanalys göras. 

 

7 §       Intern kontrollplan 

Direktionen ska varje år antaga en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 

Internkontrollplan för innevarande år ska antas senast i mars månad. Internkontrollplan ska minst 

innehålla: 

 

• Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

• Vem som ansvarar för uppföljningen. 

• Till vem uppföljningen ska rapporteras. 

• När rapportering ska ske. 

• Genomförd riskbedömning. 
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8 §       Uppföljning av intern kontrollplan och rapportskyldighet 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, 

rapporteras till direktionen i den omfattning som fastställts i internkontrollplan. Rapportering ska 

samtidigt ske till förbundets revisorer. 

 

Genomförd uppföljning rapporteras till direktionen oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas 

också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 
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1 Syfte 
Syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av direktionen fastställda målen uppfylls.  

 

I den interna kontrollen ingår att: 

• Skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner. 

Dokumenterade system och rutiner leder till att organisationen blir mindre sårbar vid personal-

förändringar samt ger bättre förutsättningar för kunskapsöverföring. 

• Säkra en rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om  verksamheten i övrigt. 

Ett syfte med redovisningen är att denna ska användas för att identifiera problem. Om redovis-

ningen och övrig information inte är rättvisande eller tillförlitlig kan detta få negativa konsekven-

ser på styrbarheten och de beslut som fattas riskerar att bli felaktiga. 

• Säkerställa att lagar, policy, reglementen m.m. tillämpas. 

Att styrande dokument följs utgör en grundförutsättning för en effektiv verksamhet, d.v.s. 

måluppfyllelse. 

• Skydda mot förluster eller förstörelse av förbundets tillgångar. 

Kontrollrutinerna måste vara tillräckliga kring de processer där pengar (kontanter eller värdepap-

per) samt andra stöldbegärliga tillgångar hanteras. 

• Eliminera eller upptäcka allvarliga fel. 

Detta gäller såväl avsiktliga som oavsiktliga fel. Med god intern kontroll undviks oftast oavsiktliga 

fel. De avsiktliga kräver mer kontroller samt en väl strukturerad ansvars-, och befogenhetsfördel-

ning. 

 

För att den interna kontrollen ska fungera krävs att personalen har tillräcklig kunskap om syftet och be-

ståndsdelarna i denna. En väl fungerande kontroll fungerar också som ett skydd mot oberättigade miss-

tankar för såväl förtroendevald som tjänstemän.  

 

2 Ansvar 
I Kommunallagen 6 kap. 6 § anges nämndens ansvar för verksamheten. Detta gäller även för kommunal-

förbund, med den distinktionen att direktionen intar både nämndens som kommunfullmäktiges roll:  

 

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheterna bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De 

skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i öv-

rigt tillfredsställande sätt…” 

 

Internkontrollen angår inte enbart ledningspersoner eller ekonomer utan stora delar av personalen i för-

bundet måste integreras i arbetet. Personalens samlade erfarenheter, kompetens, engagemang, medve-

tenhet, arbetssätt m.m.är oerhört viktigt för att kontrollsystemet skall fungera effektivt. Det gäller även 

att de övergripande målen har brutits ned till verksamhetsmål och blivit kända i organisationen. I annat 

fall går det inte att följa upp måluppfyllelsen vilket är en av de viktigaste delarna i den interna kontrollen. 

 

Ansvaret kan sammanfattas enligt följande: 

• Direktionen. Direktionen har det övergripande ansvaret för förbundet och beslutar om mål och 

riktlinjer för verksamheten. Beträffande den interna kontrollen utfärdar direktionen ett regle-

mente för intern kontroll. Dessutom ska direktionen utforma riktlinjer för den interna kontrollens 

utformning och funktion, organisera arbetet, planera och genomföra uppföljning av efterlevna-

den samt utse ansvariga personer för olika kontrollfunktioner. 
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• Revisorerna. Granskar om den kontroll som direktionen svarar för är tillräcklig. De testar och be-

dömer den interna kontrollens kvalitet och tillförlitlighet. Revisorerna har inte ansvar för den in-

terna kontrollens utformning och genomförande. Resultatet av revisorernas granskning ingår i 

den slutliga prövningen av direktionens ansvar som framställs i revisionsberättelsen till kommun-

fullmäktige hos förbundsmedlemmarna. Revisorerna har även en framåtsyftande roll genom att 

de kan tillföra synpunkter och förslag eller vara en samtalspart. De kan dessutom vara en kom-

pletterande part att vända sig till om man upptäcker brister i den interna kontrollen. 

 

• Den enskilde. Förtroendevalda och anställda tilldelas olika uppgifter i syfte att kontrollera efter-

levnaden av beslut, rutiner, underlag för transaktioner m.m. En person som tilldelas ett kontroll-

uppdrag ansvarar för att genomföra detta på det sätt som är fastlagt och att reagera i händelse 

av att kontrollen visar att något är fel eller behöver korrigeras. 

 

Kontrollkostnaderna måste hållas på en rimlig nivå i förhållande till verksamhetens omfattning. Bedöm-

ning och prioritering av hur kontrollen ska utformas och hur ofta den ska ske måste göras utifrån en vä-

sentlighets- och riskbedömning. 

 

3 Sanktioner 
Förtroendevaldas ansvarsfrihet 
Det är direktionen som är ytterst ansvarig för verksamheten. Påträffade oegentligheter kan därför resul-

tera i anmärkning mot direktionen eller mot enskild ledamot. Detta gäller oavsett om det är någon av de 

förtroendevalda som begått oegentligheter eller om det är en tjänsteman. Beroende på allvaret i händel-

sen kan revisorerna välja mellan att bevilja eller avstyrka ansvarsfrihet för direktionen. 

 

Arbetsrättsligt ansvar 
Tjänstemän har till skillnad från de förtroendevalda ett arbetsrättsligt ansvar. Om en 

arbetstagare begår oegentligheter har arbetsgivaren rätt att vidta olika disciplinära åtgärder beroende på 

förseelsens dignitet. Om förseelsen inte är grov kan det räcka med en skriftlig varning enligt kollektivavtal 

(se Allmänna bestämmelser 20,11 §). För grövre förseelser kan arbetstagaren bli avskedad eller uppsagd 

enligt lag om anställningsskydd, LAS, (1982:80). 

 

Straffrättsligt ansvar 
Såväl förtroendevalda som tjänstemän kan bli Straffrättsligt ansvariga för sina handlingar samt för åtgär-

der de vidtagit, men även i viss utsträckning om de underlåtit att vidta åtgärder. Brottsbalken (BrB) kap. 

20 reglerar de s.k. ämbetsbrotten. 

 

4 Utformning 
Den interna kontrollen påverkas av en rad av riktlinjer och reglementen som är förutsättningar för den 

interna kontrollen och som också i sig innehåller regler om hur kontroll ska ske. Exempelvis reglemente 

för intern kontroll, upphandlingsregler, finanspolicy, delegationsbestämmelser, personalregler m.m. 

 

Att ha en god intern kontroll förutsätter att ansvarsfördelningen är tydlig och ändamålsenlig, dvs att: 

• Fler än en person sköter ett händelseförlopp. Med fler inblandade minskar risken för  oegentlig-

heter. 

• Ansvar och kunskap hänger ihop. Den som har ansvaret ska också ha kunskapen för att kunna ut-

föra uppgiften. 

• Den som kontrollerar är oberoende i förhållande till den som kontrolleras.  
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• Den som ska utföra en uppgift har även klart för sig vad uppgiften innebär och vilket ansvar som 

kan komma att utkrävas om inte uppgiften utförs på avsett sätt.  

 

Vilka kontroller kan göras? 
I bilaga till detta reglemente finns en internkontrollplan. Detta är förbundschefens och direktionens styr-, 

och kontrollinstrument. Av denna framgår vem som kontrollerar vad, när och hur ofta kontroller ska ske 

och var de allvarligaste riskområdena finns. Områden med liten risk och ringa omfattning samt ringa skada 

om brister i kontrollen skulle uppstå, har inte beaktats i kontrollplanen. Kontrollplanen ska uppdateras 

årligen och fastställas av direktionen. 

 

5 Etik och moral 
Begreppet etik kommer från grekiskan och begreppet moral kommer från latinet. Båda 

begreppen betyder sed eller vana. I det dagliga språkbruket kan man säga att moral är 

praktisk tillämpning av etiska principer. Etiska principer har sin utgångspunkt i den syn och värdegrund 

som funnits historiskt och hur dessa seder och bruk utvecklats. Det finns också många och stora olikheter 

beroende på vilken religion, vilken kultur och vilket land man kommer ifrån. Etikfrågorna är svåra, samti-

digt som alla anser sig kunna bedöma och uttala sig i frågan. Dock kan man säga att i ett historiskt per-

spektiv och i alla länder och kulturer har det ytterst ansetts fel att stjäla, d.v.s. att man kan skilja på mitt 

och ditt. Detta är en grundläggande värdering och ett exempel på en etisk princip. 

 

När man talar om begreppen etik och intern kontroll finns det en risk att resonemanget 

begränsas till att enbart diskutera felaktiga utbetalningar, förskingringar och andra missbruk av förtroen-

den. Men en förvaltning som inte fungerar bra leder till bristande effektivitet och misshushållning av re-

surser, vilket också kostar pengar. Inom den offentliga förvaltningen förvaltar vi medel och resurser för 

annans räkning. Själva termen förvaltare betyder "att handha för annans räkning". Förvaltarskapet måste 

vara oantastligt oavsett om det gäller likvida medel eller verksamhet som drivs med offentliga medel. Det 

innebär att man måste ha stor respekt vid handhavande av pengar och övriga resurser inom den offent-

liga sektorn. 

 

Oavsiktligt eller avsiktligt agerande? 
Oegentligheter är det av vikt att bekämpa, och i det sammanhanget bör man betona den 

interna kontrollens förebyggande syfte. En felaktig utförd kontroll kan vid närmare utredning visa sig bero 

på att personen inte fått tillräcklig information om uppdraget och dess syfte och därför agerat i oförstånd 

eller slarv. I sådana fall måste åtgärder vidtas för att säkerställa kontrollen. 

 

I enstaka fall kan dock bristande kontroll vara ett medvetet och avsiktligt agerande. Följande är exempel 

på oegentligheter: 

 

• Luftfakturor - skickar en faktura till sig själv och får betalt på eget konto. 

• Personliga inköp - beställningar för eget bruk. 

• Kassainkomster och kvitton försvinner. 

• Lön utbetalas till person som slutat anställning. 

• Mutor vid upphandling. 

• Missbruk av arbetstid. 

 

Hur ska man agera? 
Den som får signaler om att ett uppdrag har missköts måste agera snabbt. Det finns olika 

saker som man kan göra om man upptäcker oegentligheter. Förutom rent juridiska åtgärder, kan och bör 

man: 
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• Informera berörd chef, facklig förtroendeman, direktion och revision. 

• Tillsätta en utredning. 

• Diskutera påföljder för den anställde. 

• Förändra rutiner. 

• Utbilda 

• Utöka eller införa nya kontrollaktiviteter. 

• Lyfta av befogenheter från aktuell person. 

• Anmäla händelsen till polisen. 

 

Det bör i sammanhanget påpekas att vem som helst kan anmäla ett brott. Dock föreligger 

ingen skyldighet för någon att göra detta. Enligt kommunallagen 12 kap. §1 har dock 

revisorerna en skyldighet att anmäla förhållandet till berörd nämnd om de i sin granskning finner att det 

föreligger misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär. Går det att sätta en ”beloppsgräns” innan 

polisanmälan ska ske? Det är svårt, utan får bedömas från fall till fall utifrån den utredning som gjorts. 

 

Bilagor: 

Internkontrollplan 
Rapportering av utförd granskning



   

 
 

 

Intern kontrollplan 20xx 
Varje kontrollområde har bedömts utifrån risk och konsekvens. En risk är en oönskad händelse som, om 

den inträffar, kan hindra att mål nås och att strategier genomförs. Risken för varje kontrollområde har 

värderats på en femgradig skala. Riskbedömningen beskriver sannolikheten för att den oönskade händel-

sen inträffar, i kombination med konsekvenserna av händelsen. 

 

 

Risker med värde 3 och 4 innebär att konsekvenserna uppfattas om besvärande för intressenter och/eller 

förbundet. Dessa moment ska prioriteras före risker med värde 1 och 2. 

Risker med den högsta riskbedömningen (5) måste åtgärdas omgående eftersom de får oacceptabla kon-

sekvenser om de inträffar. 

 

  

Riskmatris

Hög 3 4 5

Medel 2 3 4

Låg 1 2 3

Lindrig Betydlig Allvarlig
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->

Konsekvens---------------->

Bilaga 1 
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Område/ rutin Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens (per år) Metod Rapport till di-

rektion 

Risk- och konsekvensbedömningar  

S= Sannolikhet, K=Konsekvens, R=Risk-

bedömning 
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Rapportering av utförd granskning enligt upprättad intern-

kontrollplan 
 

Kontrollområde 

      

 

Kontrollmoment 

      

 

Metod 

      

 

Resultat 

 Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

 Rutinen fungerar men är i behov av utveckling 

 Dokumenterad rutinbeskrivning saknas 

Följande avvikelser har kontrollerats 

      

 

 

 

Förslag till åtgärder 

      

 

 

 

 

 

 

Kontroll utförd (datum) 

      

Kontrollansvarig (signatur) 
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