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Uppföljning av intern kontroll 2019

STK-2020-217
Sammanfattning

Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens
kvalitet och att säkerställa att grunduppdraget och de kommunala målen uppnås. Att utveckla
system och metoder för att förbättra den interna kontrollen är ett ständigt pågående
förbättringsarbete. I ärendet görs en bedömning av utvecklingen av kommunens samlade
system för intern kontroll.
En del i arbetet med att utveckla intern kontroll är årliga kommungemensamma
granskningsområden. Under 2019 har granskningar gjorts som avser efterlevnad av riktlinjer
för sociala medier, vad nämnder och bolag gjort för att säkerställa förbättringar på området
avtalshantering samt när och varför löneskulder uppstår och vad som kan göras för att
förhindra detta. Granskningarna kring sociala medier och avtalshanteringar är uppföljningar
av tidigare granskningar som gjordes 2016 respektive 2017. I ärendet redogörs för utfallet av
granskningarna.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter att förbättra
och förenkla för nämnder och bolag att säkerställa effektiva arbetssätt som leder till
förbättrad kvalitet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten Uppföljning av intern kontroll 2019.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och helägda bolag att i relevanta delar och
erforderlig omfattning bedriva fortsatt utvecklingsarbete inom de områden som
omfattas av de gemensamma granskningsområden som det redogörs för i rapporten.
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och helägda bolag att i relevanta delar, utifrån
gjorda självskattningar, utveckla det egna arbetet med intern kontroll.
3. Kommunstyrelsen inarbetar i kommande beslut avseende kommungemensamma
granskningsområden för 2022 granskningar avseende sociala medier och löneskulder
motsvarande de granskningar som gjorts under året.
4. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att utreda möjligheterna att genom
samordning och utveckling förbättra och förenkla stödet till nämnder och helägda
bolag avseende rutiner och system som omfattas av de kommungemensamma
granskningar som genomförts 2019.
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5. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att bedriva fortsatt utvecklingsarbete och
uppföljning samt stödja nämnder och bolag i arbetet med att säkerställa efterlevnad
av riktlinjer och regelverk avseende sociala medier.
Beslutsunderlag
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