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KARLSBORGS KOMMUN 
KOMMUNSTYRelSEN 

Bilaga 33 KF § 53 2015-03-30 

INTERNKONTROLL 
UPPFOUNING 

UPPFÖlJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2011-2014 (Fastställd 2011-05-30) 
KOMMUNSTYRELSEN UPPFÖLJNING AR 2014 

LÖP KONTROLLMOMENT KONTROLL· ANMÄRKNING 
NR ANSVAR 

,. EFTERLEVNAD AV POUCY OCH 
STYRDOKUMENT 

1.1 Policydokument avseende personal och Förvaltningscheflvd Kontroll av samverkansavtal med de fackliga organisationerna ar föråldrat och 
arbetsmilö exempelvis: Lönepolicy, därmed undermåligt. Behov finns att teckna ett nytt samverkansavtal. 
Arbelsmiljöpolicy och Personalpolitiskt 
program 

1:2 Investerings policy Förvaltningfbolags ekonom Atta stickprov slumpmaSstgl utvalda. Investeringspolicyn åtföljs förutom kravet på 
OBS 1 Omfattar aven felaktig kontering en förteckning över samtliga inventarier. I inventarieprogrammet rörtecknas endast 
på driftanslag IT -materiel. 

1.3 Reglemente fÖf kontroll av verifikationer, Förvaftninglbolags ekonom 9 stickprov utförda. Inga anmärkningar 
inklusive tilLampning och kontering (Granskas om möjlgt av ekonom 

från annan enhet) 

1.4 Delegationsordning Namndssekreterare En förfrigan tin samtliga enheter som skickar in ~tionsbeslut har skett om det 
kan finnas brister i rapporteringen. AnmAkningar finns vad gäller delegationsbeslut 
när det gätler anstånd med betalningar och avbetalningsplaner samt avskrivning av 
fodringar. Aven mallarna för att rapportera delegationsbeskJt ar inaktuella. 

1.7 Inköpspolicy inklusive ingångna Förvaltning/bolags ekonom 23 av inköpen under november har slumpmässigt valts ut. 12 inköp på ramavtal 
ramavtal. Avstamning mot lev.reskontra utan anmAlitning. 5 inköp dar vi ej har avtal, rekvtsitionsblanket har använts. 5 

inköp dAr avtal saknades i dessa tall saknades dock rekvisitionsblankett. I ett fall 
har inköp gjorts utanför avtal när avtal funnits för liknande produkter, ingen 
rekvisitionsblanket anvandes 

1.9 Sarskilda styrdokumenl för resp. Enligt nämndlbotagsbeslut Inga aktuella 2014 
nämndlbolag. Beslut och urval gOrs efter 
behov av respektive nAmndlbolag. 

2. VERKSAMHETSUTÖVNING OCH 
RUTINER 

2.1 Handhavande av kontanta medel Förvaltninglbo&ags ekonom Vid redovisning av kassorna har inga differenser påträrrats vid avstämning 
kassakvitton ener numrerade kvitton. KOket vid Haganasets dagskassa har 
avslamts utan anmAr1c:ningar. 

2.3 Ersattningar i form av traktamenten, Förvattninglbolags ekonom Fyra stickprov på reserakningar för oktober månad har slumpmässigt valts ut. Inga 
utlagg och förmåner noterade anmAr1c:ningar. 

A. Johansson 2015-02·17 

ATGÄROITIDSPLAN 

Ett nytt avtal tas fram med de 
fackliga organsationema och 
beraknas vara klart maj 2015. 

Nya rapporteringsmallar för 
delegationsbeslut tas fram. 
Oelegationsordningen ska 
ses över vad galler 
avskrivninaar m.m. 
Bristerna påtalade. 



~ 
~ 
o 
g 

~ 

KARLSBORGS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

INTERNKONTROll 
UPPFÖUNING 

UPPFÖlJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2011-2014 (Fastställd 2011-05-30) 
KOMMUNSTYRELSEN UPPFÖLJNING AR 2014 

lÖP KONTROLLIIOIIENT KONTROLL· ANllARKNlNG 
NR ANSVAR 

2.' 5arskilda rutiner/moment tör resp. Enligt namndlbolagsbestut Inga aktuela 2014 
namndlbolag. Beslut och urval gOrs efter 
behov av respektive nämndlbolag 

A. Johansson 2015-02·17 

ATGÄRomOSPLAN 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida II 

Justerandes sign 

IC~ 
I.·/j~ , {/ 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2015-01-20 

KFN § 9 Internkontro1l2014 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar at! godkänna uppfOljningsrapport föl' 
verksamhetsår 2014 av internkontrollplan 2011-2014. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fiitidsfOrvaltningen har i enlighet med intemkontrollplanen 
inkommit med en rapport för de olika kontrollmomenten. Rapporten avseende 
2014 visar några mindre brister. Bristerna kan hänföras till osäkerhet vid val 
av slag vid konteringen. Personalens roller och ansvar måste tydliggöras och 
kunskapen kring hanteringen av rådande kontoplan bör förbättras. En intern 
utbildningsinsats fOr berörd personal kommer att genomföras i början av det 
nya verksamhetsåret. 

Försumbara fel har också upptäckts hos idrottsföreningarna vid registrering av 
deltagartillfållen som underlag för utbetalning av aktivitetsbidrag. Under 2015 
kommer ett nytt digitalt system at! inrättas som fOrhoppningsvis kommer 
minimera dessa feJ. 

De brister som påvisats enligt rapporten kommer därmed att bli åtgärdade. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 4. UppfOljningsrapport av intemkontrollplan KFN 2014 

Beslutet ska sändas till: 
Ekonomienheten 

Utdragsbcstyrkandc 
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KARLSBORGS KOMMUN 
KULTUR- OCH FRITIOSNÄMNDEN 

INTERNKONTROLL 
UPPFÖLJNING 

UPPFÖljNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2011 -2014 (Fastställd 2011-12-08) 
KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN UPPFÖLJNING AR 2014 

Johan Tranquist 2015-01-20 

IL01 KONTROlLMOIIENT KONTROlL- I ANMÄRKNING ATGARDmOSPlAN 
NR ANSVAR 

- - - -

: Lönepolicy, 
och Personalpolitiskt 

Omfattar aven felaktig kontering 
driftanslag 

av 

tillampning och kontering 

har under året genomfört 
skyddsrond, riskanatys och 

Redovisning har gjorts j 

kr. Kostnader för motsvarande belopp 
lbokförda på verl<samhet 31523, slag 402, aktivitetskod 

........ . ... ,,"'to' .................... _ ............. -', .................. 

Förlagett och Adlibris via RegionaH avtal. 
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KARLSBORGS KOMMUN 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

INTERNKONTROLL 
UPPFÖLJNING 

Johan Tranquist 201 5-01-20 

UPPFÖljNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2011-2014 (Fastställd 2011-12-08) 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN UPPFÖLJNING AR 2014 

ILÖ1 KONTROLLllOMENT -~-I-- · -KONTROi..i..~-- -1 ANIlARKNING ATGlRDlTlDSPLAN 
NR ANSVAR 

1.9 Kontroll av föreningsbidrag; regler Föreningssamordnarei Avstamning mot närvarokort har genomförts. De Försumbara felrakningar har upptackt som inte bedöms 
antagna av kommunfullmäktige tOrvaltningsassistent granskade fOreningama ar Friluftsframjandet. som medvetna fel. Utfallet av kontrollen förstärker 
2010-02-22 § 6 Karlsborgs teatersallskap och Karlsborgs behovet av klara regler och enklare digital redovisning . 

Gymnastikförening. G.m.Asa Wibjö!1< och ThorbjOm Nya regler och digital redovisning införs 2015. 
Ingvarsson 
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KARLSBORGS KOMMUN 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

INTERN KONTROLL 
UPPFÖLJNING 

Johan Tranquist 2015-01-20 

UPPFÖlJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2011-2014 (Fastställd 2011-12-08) 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN UPPFÖLJNING AR 2014 

I~~ ·- KO~ENT--1-K=L-T---- ANIlARKNING ATGARDITlDSPlAN 

OCH 

Granskning har skett av 5 st slumpvis utvalda 
reseräkningar fOr kultur- och fritidschefen. Granskning 

med hjllp av lOnekontoret då ekonom inte har 
till systemelinga anmakningar. G.M. 

Gunnel Ahnell. 

förvaras kontanter som sedan tidigare 
på Kabyssen. En insattning av dessa 

kommer göras och hanteras under egen aktivitet 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 

Justerandes sign 

Byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2015-01-29 

BN § 5 Uppföljning av byggnadsnämndens internkontroll år 2014 

Dnr B 2014-324 

Beslut 
Redovisningen över internkontroll avseende år 2014 godkänns och överlämnas 
till kommunledningsforvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Plan- och byggenheten har utfort kontroller enligt plan for internkontroll som 
kommunfullmäktige antagit 2011-05-30. Planen gäller for en mandatperiod, 
dvs. foråren201l-2014. 

Plan- och byggenheten har utfOrt de kontroller som berör byggnadsnämnden. 
Resterande kontroller ansvarar kommunstyrelsen for. 

Plan- och byggenheten har utfort internkontroll avseende delegationsordning, 
arvoden enligt fastställda reglementen och verkställighet av nämndens beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av administratör Sandra Johansson, 2015-01-07 
Uppfoljning av internkontroll byggnadsnämnden 2014, 2015-01-07 
Byggnadsnämndens protokoll 2013-12-05, § 69 

Beslutet ska skickas till: 
Kommunledningskansliet 
Ekonomienheten 

Utdragsbcstyrkandc 



~ 
~ 
~ 

~ 

KARLS BORGS KOMMUN 
BYGGNADSNÄMNDEN 

INTERNKONTROLL 
UPPFÖLJNING 

UPPFÖljNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2011·2014 (Fastställd 2013-12-05) 

KONTROLLMOMENT 

1. EFTERLEVNAD AV POLICY OCH 
STYROOKUMENT 

1.1 Policydokument avseende personal och 
arbetsmilö exempelvis: lönepolicy, 
Arbetsmiljöpolicy och Personalpolitiskt 
program 

1:2 OBS! Omfattar även felaktig kontering 
på 
driftanslaR 

1.3 Reglemente för kontroll av 
verifikationer, 
inklusive tillämpning och kontering 

1.4 Delegationsordning 

1.5 Arvoden enligt faststallda reglementen 

1.6 Arendepolicy 

1.7 Inköpspolicy inklusive ingångna 
ramavtal. Avstämning mot lev.reskontra 

1.8 IT-policy 

BYGGNADSNÄMNDEN UPPFÖLJNING AV AR 2014 

KONTROLL
ANSVAR 

Förvaltningschef/vd 

Förvaltninglbolags 
ekonom 

Förvaltninglbolags 
ekonom (Granskas om 
mOjigt av ekonom från 
annan enhet) 

FOrvaltningssekreterare 

Förvaltningssekreterare 

FOrvaltningssekreterare 

Förvaltninglbolags 
ekonom 

IT -samordnare/System-
ansvariga eller 
motsvarande 

ANMÄRKNING 

KS kontrollerar 

KS kontrollerar 

KS kontrollerar 

Ingen anmärl<ning 

Ingen anmäritning 

Kontrolleras ej år 2014 endast år 2012 enligt faststalld 
plan 

KS kontrollerar 

KS kontrollerar 

--- --_. 

ATGÄRomOSPLAN 

2015-01-29 
Dnr B 2014-324 
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KARLS BORGS KOMMUN 
BYGGNADSNÄMNDEN 

INTERNKONTROLL 
UPPFÖLJNING 

UPPFÖljNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2011 -2014 (Fastställd 2013-12-05) 

KONTROLLMOMENT 

2. VERKSAMHETSUTÖVNING OCH 
RUTINER 

2.1 Handhavande av kontanta medel 

2.2 leasingavtal 
Kontroll av att alla avtal ar tecknade av 
behörig person. 

2.3 Ersättningar i form av traktamenten , 
utlägg och förmåner 

2.4 Ver1<ställighet av n3mndens beslut 

BYGGNADSNÄMNDEN UPPFÖLJNING AV AR 2014 

KONTROLL· 
ANSVAR 

Förvaltning/bolags 
ekonom 

Förvaltningibolags 
ekonom 

Förvaltningibolags 
ekonom 

Enhetschef 

ANMÄRKNING 

KS kontrollerar 

KS kontrollerar 

KS kontrollerar 

Ingen anmärkning 

ATGÄRomDSPLAN 

201S-<Jl-29 
Dnr B 2014-324 
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KARLS BORGS KOMMUN 
xx- NÄMNDEN 

Internkontrollplan 
Uppföljning 

UPPFÖLJNJNGSRAPPORT AV JNTERNKONTROLLPLAN 2011 -2014 (Faststalld 20xx-xx-xx) 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

XX - NÄMNDENIBOLAG UPPFÖWNJNG AR 20XX 

KONTROLLMOMENT 

EFTERLEVNAD AV POLICY OCH 
STYRDOKUMENT 
Lönepolicy och Personalpolitiskt 
program 

Investeringspolicy 
OBS! Omfattar även felaktig 
kontering på driftanslag 
Reglemente för kontroll av 
verifikationer 
Arendepolicy 

Delegationsordning 

Mobiltelefonpolicy 
Kodning och delad faktura , privata samtal 
Policy för Iokalförsörjning och interna 
hyror - att samtliga objekt reglerats 
genom internhyresavtal mm 
Inköpspolicy inklusive ingångna ram-
avtal. Avstamning mot lev.reskontra 

Miljöpolicy 

IT -policy 

Avgifter för kopiering, avskrifter mm 

Unika styrdokument för respektive namnet. 
Beslut och urval görs efter behov av 
respektive namnet 

KONTROLL
ANSVAR 

Förvaltningschef 

Förvaltningsekonom 

Förvaltningsekonom 

Nämndssekreterare 

Nämndssekreterare 

FölValtningsekonom 

Förvaltningsekonom 

Förvaltningsekonom 

Nämndssekreterare 

IT -samordnarel 
Systemansvariga 
eller motsvarande 
Nämndssekreterare 

ANMARKNING 

Samtliga chefer har lämnat uppgifter om erbjudna och 
genomförda medarbetar· och lönesamtal. 
Flertalet anstälk1a har haft och några har avböjt. 
Endast ett projekt är genomfört under 2007. P.nr. 1633 
Kemisallaborationsbord. Projektet är i enlighet med 
kommunens investerinasPOlicv och utan anmår1min!l . 

De delegationsbeslut som är fattade, kontrolleras av 
namndssekreteraren varje månad och noterar då vilken 
delegationsrätt som galler. Det kan dock finnas ett 
mörtertal av beslut som inte redovisas . 

Samtliga internt och externt hyrda lokaler är reglerade via 
avtal genom tekniska enheten. Avtalen följer lokalförsörj-
ningsplanen med undantag då möten i gruppen ej agt rum. 
10 stickprov genomförda varav en intemfaktura. 4 följde 
upphandlade avtal, 3 utan avtal men bedöms vara av spec. 
art. 2 fakturor utan avtal har gjorts ulan spec. art. 

Inga avvikelser har upptäckts eller rapporterats. 

3 

S. Svensson 201~2-17 

TIOIATGÄROSPLAN 

Erbjuda de chefer som behöver utbildning 
i medarbetar- och !önesamtal. 

Delegationsordningen är under omarbet-
ande pga byte av fÖfValtningschef. 
I samband med det ska vi se över rutinerna 
fOr redovisning av delegats beslut. 

Ta fram en tydlig rutin för bestallninglinköp 
tm vertsamheten. 
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KARLS BORGS KOMMUN 
XX - NÄMNDEN 

KONTROLLMOMENT 

2. VERKSAMHETSUTOVNING OCH 
RUTINER 

2.1 Information via intranätet. 
Verksamhetsansvarigas förmåga att 
ta till sig och sprida information till 
sina underordnade 

2.2 Handhavande av handkassor 
och kontanta medel 

2.3 Dokumentation av verksamhetssystem 

2.4 Leasingavtal 
Kontroll av att alla avtal är tecknade av 
behörig person. Dokumentation av de 
avtal som inte är tecknade av behörig 
lperson 

2.5 Användning av rekvisition vid inköp som 
inte ar avrop mot ramavtal 

2.7 Unika styrdokument för respektive nämnd. 
Beslut och urval görs efter behov av 
respektive namnet 

2.8 Unika styn:tokument för respektive nämnd. 
Beslut och urval görs efter behov av 
respektive nämnd. 

KONTROLL
ANSVAR 

Nämndssekreterare 

Finns ej i 
förvaltningen 

Nämndssekreterare 

Förvaltningsekonom 

Förvaltningsekonom 

Intemkontrollplan 
Uppföljning 

ANMÄRKNING 

De avtal som finns i BUN är hyrköpsavtal på kopiatorer. 
De senare avtalen är tecknade av fv.ch . Men det finns avtal 
tidigare tecknade av ekonom samt rektor. 

10 stickprov genomförda varav 1 inlemfaktura. Vid 4 av 
dessa fanns upphandlade avtal, vKt 5 saknas avtal och 
inga rekvisitioner var uttardade. 

4 

S. Svensson 201!Ml2-17 

T1D/ATGÄRDSPLAN 

Ta fram en tydlig rutin för beställninglinköp 
till verksamheten. 


