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Kommunledningsförvaltningen 

Hannu Högberg 

0171-62 62 86 

hannu.hogberg@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Uppföljning plan för intern styrning och kontroll 2021 
kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen.  

Beskrivning av ärendet 

Varje år antar nämnden en plan för intern styrning och kontroll för att säkerställa att 

nämndens verksamheter upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. 

Kommunstyrelsen fastställde planen för intern styrning och kontroll för egen nämnd 

i samband med att årsplanen beslutades den 26 januari, paragraf 4. Enligt 

kommunens regler för intern kontroll och styrning ska KS följa upp planen två 

gånger per år. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningens kommentarer och genomförda åtgärder redovisas i 

bilaga. Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta kontrollpunkter är hanterade, 

avvikelsen avser nämndens dokumenthanteringsplan. Uppföljning plan för intern 

styrning och kontroll 2021 fortsätter.  

 

Ulrika K Jansson 

Kommundirektör  

Enköpings kommun 

 

Hannu Högberg 

Stabschef 

Kommunledningsförvaltningen 

Enköpings kommun 

 

Kopia till 

 

Bilaga: Uppföljning KS internkontroll, delårsrapport T2, 2021-08-26. 
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  Konsekvens 

Mycket hög risk 

Hög risk 

Medelhög risk 

Låg risk 

 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Hög Mycket allvarliga 

3 Medelhög Allvarliga 

2 Låg Begränsade 

1 Mycket låg Mycket begränsade 
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Process/rutin Risk Kategori Kontrollmoment/riskreducerande 
åtgärd 

Kontrollaktivitet/metod Ansvar/Kommentar 

1.Informationshantering 

 

Om 
dataskyddsförordningen 
(GDPR) inte efterföljs får 
det till följd att enskildas 
rätt till skydd av 
personuppgifter. Risk för 
ekonomisk och juridisk 
skada. 

Administration 
Lagkrav 

Aktuella gallringsbeslut finns, 
inventering av 
ärendehanteringssystem, 
dokumenthanteringsplaner. 
 
 
 

Kontroll att gallringsbeslut 
finns, påbörjad inventering 
av ärendehanteringssystem 
samt dokumenthanterings-
planer finns. 

Kanslichef. 

Kontroll av gallringsbeslut  
genomförs och att 
inventeringen har 
påbörjats. För riskområdet 
finns en fördröjning pga 
initial sen start av e-
arkivprojektet.  

2. Utlämnande av 
allmän handling  

 

Tryckfrihetsförordningen 
följs inte vid utlämnande 
av allmän handling dels 
på grund av tidigare 
oordning i arkivet, dels på 
grund av att rutiner inte är 
tillämpade eller kända. 

Administration 

Lagkrav 

Verksamheten bedrivs med god 
kvalitet utifrån gällande lagstiftning. 
Rutiner är tillämpade och kända.  
 

Stickprov av 
handläggningstid för 
utlämnande av allmän 
handling från verksamhet 
respektive arkiv.  

Att utbildning rörande 
allmänna handlingar och 
sekretess är genomförd.  

Kanslichef. 

Utbildningen är försenad 
på grund av Covid-19. 
Återkommer därför som 
kontrollmoment med 
planerade insatser under 
2021.  

3. Lagar och regler  Förekomst av 
oegentligheter i form av 
korruption, mutor och jäv 
leder till brister i 
måluppfyllelse, 
ekonomiska förluster och 
att invånare tappar 
förtroende för kommunen. 

Ekonomi 

Lagkrav 

Kunskapen hos politiker och 
tjänstemän kring regelverk 
undersöks samt att rutiner tas fram 
och att utbildning för 
tjänstepersoner genomförs. 
 
 
 

Uppföljning av att rutiner 
finns samt att 
utbildningsinsatser 
genomförs. 

Ekonomichef. 

Regler mot korruption 
beslutades av KF 8 juni 
2020, KF §85 

 

 

4. Arbetsmiljö  

 

Brister i uppföljning av 
nämndens systematiska 
arbetsmiljöarbete kan 
innebära att nämnden inte 
uppfyller kraven i 
arbetsmiljölagen. 

 

 

Personal 

Lagkrav 

Att plan för uppföljning av 
handlingsplaner finns och att dessa 
tillämpas. 
 
 

 

 

Rutin för uppföljning finns 
och den tillämpas. 

HR-chef. 

Rutin finns och togs fram 
aug 2020. Uppföljning sker 
under 2021. 

 

 

 



Process/rutin Risk Kategori Kontrollmoment/riskreducerande 
åtgärd 

Kontrollaktivitet/metod Kommentar 

5 Ekonomi och  

Investeringar 

Demografiska prognoser 
visar att befolkningen i 
Enköping ökar år för år. 
Detta ställer krav på 
investeringar som är 
utmanande för de 
finansiella målen.  

Ekonomi Att resultatet inte understiger 2 
procent, att soliditeten inte 
understiger 20 procent samt att 
självfinansieringsgraden är inom 
intervallet 50-100 procent för 
perioden 2020-2023.  

 

Uppföljning i delårsrapport 
samt årsredovisning. 

Ekonomichef. 

 

 

6 Inköp  

Styrdokument 

En kommungemensam 
inköpsprocess är en 
förutsättning för att agera 
på likartat sätt i 
kommunen. 

Inköp Att det finns en reviderad policy 
samt riktlinje för kommunens 
samlade inköpsverksamhet med 
tillhörande anvisningar och rutiner 
med förtydligande av nämndernas 
ansvar och mandat.   

Uppföljning samt revidering 
av policy och riktlinje. 

. 

Inköpschef. 

 

7 Inköp  

Upphandlingar 

Antalet identifierade 
investeringsobjekt är 
omfattande, vilket innebär 
att det kan bli svårt för 
förvaltningar att hinna 
projektleda objekt.  

Inköp Att inköpsarbetet kan utföras 
rationellt genom att antalet 
upphandlingar minskar genom 
avtalsöversyn. Dialog om 
avtalsperioder förs med beställare 
av upphandlingar. 

Dialoger med förvaltningar om att 
prioritera investeringsobjekt.  

Uppföljning av plan för 
upphandlingar. 

 

 

Uppföljning av 
investeringsplaner. 

Inköpschef. 

 

 

 

Ekonomichef. 

 

8 Inköp  

Ramavtalstrohet  

Verksamheten avropar 
inte mot de avtal som 
finns utan gör direktupp-
handling, vilket medför att 
lagen om offentlig 
upphandling inte efterföljs. 
Detta medför risk för 
fördröjda upphandlingar 
samt ekonomisk och 
juridisk skada. 

Inköp 

Lagkrav 

Att inköp görs där det finns 
avtalsförhållande.  

Att vi har avtal där avtal saknas. 
 
 

Stickprov på inköp samt via 

spendanalyser.  

Inköpschef 

9. Stödfunktioner Ett av kommunstyrelsens 
uppdrag är att ansvara för 
intern service till 
kommunens nämnder och 
förvaltningar.  

Ekonomi 

Effektivitet och 
ändamålsenlighet 

Styrning och 
ledning 

Bedömning av effektivitet och 
ändamålsenlighet. Väl fungerande 
verksamhetsstöd innehållande 
dialog med nyttjare är del av en 
framgångsrik organisations 
verksamhet och ledning. 

Uppföljningsdialoger med 
syfte att varje avdelning har 
program för arbete med 
effektivitet och 
ändamålsenlighet. 

Stabschef 

Uppföljning sker med 
avdelningschefer, bla 
uppföljning av nyckeltal 
och  brukardialoger.  












	1.Internkontroll för kommunstyrelsen inför T2 Tjänsteskrivelse.pdf
	2.Bilaga uppföljning kommunstyrelsens Internkontroll T2 20210824.pdf

