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Reglemente för intern styrning och kontroll 

§ 1 Syfte
Reglementet syftar till att Upplands-Bro kommun ska ha en god intern styrning och kontroll i

sin verksamhet. Till reglementet finns tillämpningar samt nämndernas/bolagens anvisningar

och mallar för arbetet med intern styrning och kontroll i den egna verksamheten.

§ 2 Definition
”Intern styrning och kontroll är generellt definierad som en process, utförd av en

organisations styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge rimlig försäkran om att

målen uppfylls inom följande kategorier:

• Effektivitet och produktivitet i verksamheten.

• Tillförlitlig (finansiell) rapportering.

• Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler.”

Ur COSO: s ramverk för ”Internal Control” 1992 

§ 3 Omfattning
Detta reglemente gäller för den kommunala verksamheten i sin helhet samt för de

kommunägda bolagen, vilka ägs av kommunen till minst 50 %.

§ 4 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande interna styrningen och kontrollen för hela

kommunen. Dessutom ansvarar Kommunstyrelsen för att säkerställa tillfredsställande intern

styrning och kontroll i de verksamheter de är direkt ansvariga för samt att följa upp och

bedöma nämndernas och bolagsstyrelsernas hantering av den interna styrningen och

kontrollen för sina verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta en övergripande

organisation för att säkerställa arbetet i tjänstemannaorganisationen.

§ 5 Nämnderna
Kommunallagen 6 kap 7 §:
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”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 

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

verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”  

För Upplands-Bro kommun innebär detta att nämnderna ansvarar för intern styrning och 

kontroll i sina egna verksamheter genom att:  

• Fastställa anvisningar för arbetet med intern styrning och kontroll i de egna

verksamheterna och årligen uppdatera dessa.

• Årligen fastställa kontroll- och åtgärdsplan med bas i verksamhetens riskanalyser

• Årligen följa upp arbetet med intern styrning och kontroll

• Årligen rapportera till kommunstyrelsen nämndens arbete med intern styrning och

kontroll

§ 6 Bolagsstyrelsen
Bolagsstyrelserna för de kommunägda bolagen har motsvarande ansvar som nämnderna har

för sin verksamhet, det innebär att:

• Bolagsstyrelsen ansvarar för att bolaget, inom ramen för detta reglemente och

tillhörande ramverk, säkerställer den interna styrningen och kontrollen inom bolaget

• Bolagsstyrelsen fastställer anvisningar, mallar och/eller rutiner för arbetet med intern

styrning och kontroll i den egna verksamheten

• Bolagsstyrelsen rapporterar årligen till Kommunstyrelsen hur bolagets interna styrning

och kontroll fungerar, vilka kontroller och åtgärder som genomförts samt resultatet av

dessa

§ 7 Kommundirektör
Kommundirektören ansvarar för att ta fram det underlag som årligen stödjer det övergripande

arbetet med intern styrning och kontroll.

§ 8 Kontorschef samt verkställande direktör
Kontorschef respektive VD har det yttersta verksamhets- och resultatansvaret inför nämnden

respektive bolagsstyrelsen samt uppgiften att tydliggöra mål och ansvar i organisationen. I

detta ansvar ligger att kontorschef respektive VD ska leda arbetet med att åstadkomma och

upprätthålla en god intern styrning och kontroll. Det innebär att:

• Med utgångspunkt i de fastställda tillämpningarna organisera verksamheten för att på

effektivaste sätt nå målen

• Ha det yttersta ansvaret för att verksamhetens processer och rutiner finns

dokumenterade och följs upp

Kontorschef respektive VD är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den interna 

kontrollen fungerar. Eventuella avvikelser ska snarast rapporteras till nämnd eller styrelse. 

Det är kontorschefens eller VD:s ansvar att omgående ta initiativ till åtgärder.  

§ 9 Verksamhetsansvarig
De ansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa beslutade regler

och anvisningar om intern styrning och kontroll samt att informera medarbetare om

innebörden av dessa.



Vidare ska de verka för att medarbetarna arbetar mot uppställda mål och att arbetsmetoder 

som används bidrar till en god intern styrning och kontroll.  

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

överordnad eller den funktion som är utsedd för ändamålet.  

§ 11 Styrning och uppföljning
Arbetet med intern styrning och kontroll styrs via reglemente, tillämpning samt de

nämndspecifika anvisningar som fastställts. Arbetet grundar sig på COSO-ramverkets verktyg

och principer och syftar till att nå ständig förbättring i verksamheterna. Arbetet ska vara

integrerat i styrprocessen.

§ 12 Årlig plan
Nämnderna och bolagsstyrelserna fastställer årligen en plan för specifika åtgärder och

kontroller i verksamheterna med grund i riskanalysen, en så kallad kontroll- och åtgärdsplan.

§ 13 Årlig uppföljning
Verksamheten rapporterar årligen till nämnderna uppföljningen av den kontroll- och

åtgärdsplan som fastställts för året, samt det löpande arbetet i processer, riktlinjer och rutiner.

Nämnderna rapporterar årligen till Kommunstyrelsen verksamhetens arbete med intern

styrning och kontroll.


	Förstasida Reglemente intern styrning och kontroll.pdf
	Reglemente för intern styrning och kontroll.pdf

