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1 Sy e, omfa ning och deﬁni on
De a reglemente omfa ar kommunstyrelsen och styrelserna i de majoritetsägda bolagen i
Högsby kommun. Sy et med reglementet är a tydliggöra ansvaret för intern kontroll. Intern
kontroll avser de strukturer, system och processer som sy ar ll a verksamheten med rimlig
grad säkerställer a följande uppnås:


a verksamheten når sina mål med eﬀek vitet, säkerhet och stabilitet



a informa onen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är llförlitlig och
rä visande



a verksamheten e erlever lagar, regler, avtal etcetera

Intern kontroll är e av ﬂera sä för en organisa on a säkra och utveckla verksamhetens
kvalitet. I en oﬀentlig organisa on som Högsby kommun skapar en god intern kontroll
förutsä ningar för en eﬀek v och ändamålsenlig användning av ska epengar och en god service
ll kommuninvånarna och andra intressenter. En väl fungerande intern kontroll fungerar
dessutom som e skydd mot oberä gade misstankar mot såväl personal som mot
förtroendevalda.



Vi gör rä saker på rä sä
Vi vet vad som kan gå fel, iden ﬁerar och förebygger det

2 Ansvar för intern kontroll
2.1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för a
kommunen.

llse a det ﬁnns en god intern kontroll i

2.2 Utsko , nämnder och bolagsstyrelser
Utsko , nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för den interna kontrollen inom respek ve
verksamhetsområde.

2.3 Förvaltningschefer och bolagschefer
Inom utsko , nämnder respek ve bolagets verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefer och
bolagschefer för a konkreta regler och anvisningar u ormas för a upprä hålla en god intern
kontroll. Förvaltningschefer är skyldiga a löpande rapportera ll kommunstyrelsen om hur den
interna kontrollen fungerar.

2.4 Verksamhetsansvariga
De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisa onen är skyldiga a följa regler och
anvisningar om intern kontroll samt a informera övriga anställda om reglernas och
anvisningarnas innebörd. Vidare har de a verka för a de arbetsmetoder som används bidrar ll
en god intern kontroll.
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Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras ll närmaste överordnad,
som omgående ska vidta åtgärder för a komma ll rä a med de fel och brister som har
uppmärksammat.

2.5 Medarbetare
Alla medarbetare är skyldiga a följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning. Brister
och avvikelser ska omedelbart rapporteras ll överordnad chef.

3 Styrning och uppföljning av intern kontroll
3.1 Utsko , nämnd och bolagsstyrelsens skyldigheter
Varje utsko , nämnd och styrelse har en skyldighet a styra och löpande följa upp det interna
kontrollsystemet inom si verksamhetsområde.

3.2 Intern kontrollplan
Utsko , nämnd och styrelse ska inför varje verksamhetsår upprä a en plan för intern kontroll.
Planen ska u ormas med utgångspunkt från den omfa ning och volym som verksamheten har,
och den riskanalys som har gjorts. Planen utgår från väsentlighets- och riskanalys där risker
iden ﬁeras och däre er llskrivs sannolikhet och konsekvens. Riskerna llskrivs e värde u från
analys samt a ansvarig bedömer åtgärd och hantering.

3.3 Uppföljning av intern kontrollplan
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan,
rapporteras skri ligen ll kommunstyrelsen minst en gång per år.

3.4 Kommunstyrelsens skyldigheter
Kommunstyrelsen ska, med utgångspunkt från utsko ens, nämndernas och styrelsernas
uppföljningsrapporter utvärdera kommunkoncernens arbete med intern kontroll. I de fall
förbä ringar behövs ska styrelsen besluta om sådana. Om beslut behöver fa as av
kommunfullmäk ge ska styrelsen lämna förslag ll sådana beslut.
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