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Uppföljning Intern kontroll 2016 samt revidering 
av riktlinjer för intern kontroll 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten om uppföljning av intern kontroll 
2016. 
 
Kommunstyrelsen antar reviderade riktlinjer för intern kontroll.  

Bakgrund 
I november 2015 beslutade kommunfullmäktige om ett uppdaterat reglemente 
för intern kontroll. Reglementet uppdaterades med en definition av intern 
kontroll som ett led i förnyat arbetsätt avseende intern kontroll med 
systematiska riskanalyser som ligger till grund för nämndernas beslutade 
interna kontrollplaner.  
 
Kommunstyrelsen antog riktlinjer utifrån reglementet för den egna interna 
kontrollens organisation, utformning och funktion samt tillse att den utvecklas 
utifrån kommunens behov. 
 
Nämndernas interna kontrollplaner omfattar de risker som bedömts ha högst 
sannolikhet och konsekvens att inträffa inom varje riskkategori. Risk-
kategorierna för 2016 var omvärldsrisk, verksamhetsrisk, legal risk, IT-risk och 
risk i rapportering. 
 
2016 var övergångsåret avseende förnyat reglemente/riktlinjer för intern 
kontroll. Övergångsåret har haft fokus på processen ”Hantera ekonomi” och 
riskkategorin ”Risk i rapportering” samt utveckling av nytt systemstöd. 
 
”Risk i rapportering” avser risken för att räkenskaperna inte är rättvisande eller 
tillförlitliga i övrigt samt har bortfall av relevant information vilket kan leda till 
att beslut fattas på felaktiga grunder. 
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Uppföljning av intern kontroll för Kalmar kommun 2016 redovisas i bifogad 
rapport ”Internkontroll uppföljning – Kommunstyrelsen”.  I rapporten 
redovisas varje process var för sig med en mätare i tre färger för bästa 
överblick. Färgernas betydelse är enligt följande: 
 

- Rött – Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen inom 
processen inte är tillfredsställande. Kommunstyrelsen bör agera mot 
berörda nämnder och tillse att nämnden säkerställer sin interna kontroll 
inom processen. 
 

- Gult – Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen inom 
processen har vissa brister. Bedömningen är dock att berörda nämnder 
själv korrigerar detta genom vidtagna kontrollmoment och aktiviteter. 
Kommunstyrelsen behöver inte agera i nuläget. 
 

- Grönt – Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen inom 
processen är tillfredsställande. 

 
Den samlade bedömningen är, trots vissa avvikelserna, att kommunen 
sammanaget har en god intern kontroll  
 
De avvikelser som främst noterats vid uppföljningen av Kalmar kommuns 
interna kontroll 2016 har varit inom redovisningsområdet. 
  
Avvikelserna har dock korrigerats, återkopplats och åtgärdats löpande för att 
förhindra framtida avsiktliga eller oavsiktliga fel. Uppföljning att tillräckliga 
åtgärder vidtagits sker löpande med påverkan i kommande riskanalyser och 
interna kontrollplaner. 

 
Utöver den interna kontrollen har externrevision genomförts av kommunens 
förtroendevalda revisorer där ett flertal verksamhetsområden har granskats 
ingående. Förbättringsområden har identifierats där respektive verksamhet har 
ansvar för att vidta åtgärder. 
 
Som ett led av dessa revisioner behöver riktlinjerna för intern kontroll 
revideras. Riktlinjer har omarbetats för att kommunstyrelsen tydligt ska kunna 
bedöma och dokumentera risken för att kommunens intäkter inte redovisas i 
den omfattning som de borde samt säkerhetsställa att de kontroller som görs 
hos förvaltningarna dokumenteras i tillräcklig utsträckning. 
 
 
Anna Johansson   
Redovisningschef   
 
 
Bilagor: 
Internkontroll uppföljning – Kommunstyrelsen 
Riktlinjer för intern kontroll 
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Organisationsenhet: Kalmar Kommunkoncern    År och fas: Intern kontroll 2016 - Inmatning

Internkontroll uppföljning -
Kommunstyrelsen
Samtliga processer
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Ledningsprocesser

Fastställa mål och fördela resurser
• Ta fram statistik

• Ta fram budget och följa upp den

• Hantera mål och uppdrag

• Ta fram underlag genom omvärldsbevakning

Kommentar

Inom denna process har främst risken att göra fel prioriteringar och avvägningar baserat på oklarheter i styrmodellen lyfts fram. Om verksamheterna
styr mot oklara mål och uppdrag finns en uppenbar risk att de övergripande fullmäktigemålen inte uppnås.

För att minimera denna risk är det viktigt att kommunen har en tydlig styrmodell och att rätt styrsignal (mål, uppdrag, indikator m.m.) används till rätt
ändamål beroende på vad man vill uppnå. Vidare är det viktigt att säkerställa verksamhetsplanens funktion som det främsta styrdokumentet i
förvaltningar och bolag.

Organisera, leda och följa upp verksamheten
• Följa upp verksamheten

• Stödja, styra, samordna genom verksamhetsledningssystem

• Leda och fördela arbetet

• Bevaka och informera om lagar och förordningar

Kommentar

I denna process handlar det i stort om att styrning och ledning ska minimera riskerna för att verksamheterna inte bedrivs på ett ändamålsenligt och
kostnadseffektivt sätt. Ändringar i lagar och regler ska bevakas och hanteras. system, rutiner och roller ska säkerställa styrningen, där
verksamhetsledningssystemet är ett viktigt verktyg. Uppföljning av verksamhet och ekonomi ska samordnas och centrala för att ge svar på var
verksamheten befinner sig, vart man är på väg och hur man står sig i jämförelse med andra kommuner.
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Huvudprocesser

Allmänt främja Kalmars näringsliv
• Lotsa företagare i den kommunala organisationen

• Genomföra företagsbesök

• Erbjuda ändamålsenliga lokaler för det lokala näringslivet

• Genomföra starta-eget kurser

• Hantera etableringsfrågor

Kommentar

Den främsta risken inom denna process är att kommunen skulle uppfattas som att man inte stödjer Kalmars näringsliv. Genom företagslotsarna
anses kunskapen om näringslivets förväntningar och krav på kommunen som goda varför risken bedöms låg. Konsekvenserna av att inte främja
Kalmars näringsliv på bästa sätt kan dock vara stora.

Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete
• Planera åtgärder inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

• Tillhandahålla räddningstjänst

• Arbeta med frågor inom förebyggande brandskydd

Kommentar

Risker inom denna process är bland annat att inte tillhandahålla en likvärdig räddningstjänst till alla invånare.

I de egna verksamheterna handlar riskerna bland annat om konsekvenser av brister i det systematiska brandskyddsarbetet. Riskerna hanteras med
utarbetande och verkställande av rutiner för arbetet och utbildningsinsatser bland personalen. En annan risk är konsekvenserna av en större skada
som gör att verksamhetslokaler inom exempelvis barnomsorg, skola eller äldreomsorg måste evakueras.

Bidra till individers utveckling och lärande
• Leda och stödja barns utveckling och lärande i förskola och pedagogisk omsorg

• Leda och stödja elevers utveckling och lärande i förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola

• Anordna gymnasial vuxenutbildning

• Bedriva och utveckla gymnasial utbildning

• Bedriva och utveckla kommunal vuxenutbildning

Kommentar

Risker har identifierats och hanterats inom följande områden:

• Diskriminering och kränkande särbehandling. Risken hanteras genom att det finns rapportskyldighet till huvudmannen. Kontroll görs att
rapportering till huvudmannen sker.

• Misstanke om att barn far illa. Hanteras genom anmälningsskyldighet vid misstanke om övergrepp och att en god samverkan mellan barn-
och ungdomsförvaltning och socialförvaltning säkerställs.

• Elevers frånvaro i skolan. Hanteras genom dagliga närvarokontroller och rapportrutiner. Hög ogiltig frånvaro ger upphov till åtgärder.

• Barns utveckling i förskolan. Hanteras genom fastställd stödprocess inkl. pedagogisk kartläggning, handlingsplan och utvärdering av
insatser, för att undanröja hinder i barnets arbetsmiljö för att tillgodose möjligheter till inlärning och utveckling.

Främja ett rikt kultur- och fritidsliv
• Erbjuda kulturaktiveter

• Erbjuda undervisning

• Svara för informationsförsörjning

• Stödja föreningslivet

• Sköta inom- och utomhusanläggningar för idrott och friluftsliv

Kommentar

Riskanalysen fokuserar kring vad brister i administrationen av kultur- och fritidsverksamheten kan medföra. Till risken är kopplad ett antal
kontrollmoment inom följande verksamheter för att säkerställa hanteringen:

• Bidragsutbetalning. Stickprovskontroller har genomförts utan påvisade avvikelser. Dock har en annan översyn påvisat brister, varför detta
område är föremål för extra uppmärksamhet.

• Idrottsanläggningar. Kontroll görs av beslutade uthyrnings- och fördelningsprinciper. Uppföljning av nyttjandegrad och kostnader genomförs.

• Konstregister. Kontroll att registerat är uppdaterat.

• Kulturskolan. Kontroll av elevnärvaro och avgiftshantering.
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Förvalta och utveckla det fysiska samhället
• Prioritera och samordna fysisk planering

• Handlägga lantmäterifrågor

• Planera trafikmiljön

• Handlägga lov enlig PBL

• Producera och hantera geografisk information

• Planera för infrastruktur/kommunikationer

• Planera mark till bostäder och verksamhet

• Sälja anläggningstillgångar

• Förvalta och utveckla allmän platsmark

• Förvalta och utveckla kommunal mark

• Hantera bidrag till enskilda vägar

• Hantera markreservationer

• Handlägga parkeringstillstånd och tillfälliga markupplåtelser

• Genomföra exploatering och investeringar

• Bedriva tillsyn enligt PBL

• Handlägga anmälan enligt PBL

Kommentar

Risker har identifierats då det införs nya nationella krav avseende bostadsbyggande. Den hanteras genom kontinuerlig kontroll av myndigheters krav
på bostadsbyggandet.

Svara för vård, omsorg och sociala tjänster
• Hantera invandrar- och flyktingfrågor

• Lindra effekter av arbetslöshet

• Ansvara för stöd, omsorg och vård till äldre och till personer under 65 år med mindre omfattande funktionsnedsättningar

• Ansvara för individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

• Tillhandahålla olycksfallsförsäkring

Kommentar

Inom processen har risker identifierats inom bland annat följande områden inom socialnämndens verksamhet:

• Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid, vilket kan leda till att brukare inte får sina behov tillgodosedda och möjligt vitesföreläggande. Kontroll
genomförs av samtliga beslut som ej verkställts inom lagstadgad tid.

• För långa handläggnings- och utredningstider, vilket kan leda till att den enskildes behov inte tillgodoses. Samtliga beslut inom barn- och
ungdomsvården kontrolleras för att säkerställa handläggningstiden.

• Sekretessbrott, som kan vara till men för den enskilde. Genomförda åtgärder efter avvikelser kontrolleras.

• Hot och våld mot personal. Risken hanteras genom uppföljning av tillbud, översyn av säkerhet i lokaler, personallarm och riktlinjer för
hembesök.

• Svårt att rekrytera familjehem. Hanteras genom regional samverkan, utbildning av familjehem och nya kommunikationskanaler.

Värna om miljö och hälsa
• Bidra till säker livsmedelshantering

• Erbjuda energirådgivning

• Hantera frågor om naturvård

• Hantera avfall

• Ta emot felanmälan

• Bidra till bättre livsmiljö för människor, djur och natur

• Hantera strandskyddsdispens

Kommentar

Inom processen finns identifierade risker inom bland annat följande områden:

• Felaktig hantering av deponimassor

• Bristande rapportering av tillbud och olyckor

• Brister i egenkontroll av kostverksamheten

• Risk för ammoniakutsläpp vid ishallar

• Risk för olyckor på lekplatser och utegym

• Risk för kemikalieutsläpp och smittspridning
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Stödprocesser

Hantera ekonomi
• Hantera redovisning och övrig ekonomiadministration

• Hantera finansförvaltning

• Handlägga finansieringsfrågor

• Arbeta med dagliga ekonomiprocesser

• Arbeta med fastighetstaxering

Kommentar

Risker inom detta processområde avser främst brister inom ekonomiadministrationen. Riskanalysen fokuserar framförallt på ekonomisk skada,
förtroende skada och att ej tillförlitlig redovisning kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. Avvikelser har konstaterats inom området under
året. De kontrollmoment som påvisat utfall ligger inom riskkategorin, risker i rapportering:

Kontroll av kontering/hantering av representation, fortbildning och resor, brister kunde påvisas när det gäller avsaknad av deltagarlistor, syfte samt
beslutsattest av chef för egen del av dessa kostnader. Även avvikelse mot konteringsanvisningar i enlighet med kommunbas 2013 kunde
konstateras.

Kontroll av attestrutiner, kontroll att beslutsattest skett av rätt person i enlighet med jävs och integritetsreglerna enligt reglementet för verifikationer.
Avvikelser kunde noteras där beslutsattesterat hade utförts för egen del av kostnader istället för överordnadchef.

Inventarieförteckning, brister har påvisat med beror till stor del på den stora om- och tillbyggnadsfas som sker inom kommunen.

Förvaring av räkenskapsmaterial, vid kontroll förvarades en del material utanför brandskåp/arkiv men vid påpekande flyttades materialet till korrekt
förvaring. Vid en del kontroller saknades arkivsäkerförvaring.

Kontroll att kundfakturering sker i rätt tid, fakturering ska ske i anslutning till att varan/tjänsten levereras. Stickprov påvisade brister att de inte
fakturerats inom en månad.

Kontroll av leverantörsfakturor, säkerhetsställa att fakturorna betalas i tid och följer kommunens kodplan. Tyvärr har avvikelser konstateras i båda
fallen med en notering att utlandsbetalningar ofta är försenade.

Kontroll att rutinen för inköpskort följs, avvikelse mot inköpsrutinen kan konstateras. Inköp med kort har gjorts hos leverantörer trots att kommunen
har ramavtal med leverantören.

I samband med att avvikelserna har noterats har verksamheterna uppmärksammats på gällande regelverk. Utbildningsinsatser har utförts.
Återkoppling har gjorts till de verksamheter där avvikelser noterat vid kontroll. Saknade inventarieföreteckningar har upprättats enligt rutin,
investering i brandskåp har skett, nya rutiner ska i vissa fall tas fram för att tillse att kundfakturering sker i rätt tid. Förbättrade rutiner för att hantera
utlandsbetalningar undersöks under 2017.

Hantera ärenden och dokument
• Hantera post

• Hantera arkiv och bevarandefrågor

• Hantera skrivelser och frågor från kunder/medborgare

• Hantera uppdrag och projekt från nämnd/styrelse och kommunfullmäktige

Kommentar

Inom denna stödprocess har identifierats risker främst inom möjliga brister i arkiveringen men även inom dokumentation och informationsöverföring.
Dessa hanteras genom kontroller av fastställda arkiveringsrutiner och akt- och journalgranskning.

Informera och kommunicera
• Välja hur vi ska informera

• Publicera och samordna Kalmar.se

• Hantera presskontakter

• Producera trycksaker

Kommentar

Inom informations- och kommunikationsområdet har identifierats följande risker:

*Information inte når fram till rätt mottagare. Hanteras genom rutiner för hur information ska ske. Den interna kommunikationen underlättas genom
det nya intranätet.

*Information är felaktig, med risk att beslut fattas på felaktiga grunder. Risken hanteras bland annat genom aktualitetskontroll av webbsidor och
verksamhetshandbok.

*Obehöriga får tillgång till information. Inom IT-området hanteras risken med brandväggar och andra åtgärder. Upprättade regelverk och utbildning
för de som arbetar med sekretessklassad information är andra åtgärder för att hantera risken.

Leverera IT-stöd
• Bistå med IT-stöd

• Införa och hantera drift av IT-system
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• Förändra IT-miljön

• Leverera ny dator-arbetsplats

Kommentar

Risker inom denna process finns främst inom följande områden:

• Oklarheter i befogenheter och ansvar kring IT-frågor

• IT-system som inte på rätt sätt stödjer verksamheten eller användarna, information som saknas eller är felaktig

• Risker i IT-leveransens tillgänglighet, driftstörningar i verksamhetskritiska system

Riskerna hanteras genom att förtydliga ägarskap och ansvar för system och även genom utbildningsinsatser, backup-rutiner samt genom
framtagande av en systemförvaltarmodell och informationssäkerhetspolicy.

Rekrytera, utveckla och avveckla personal
• Rekrytera personal

• Genomföra löneöversyn

• Genomföra förhandlingar

• Arbeta med kompetensutveckling

• Arbeta med personaladministration

• Stödja utvecklingen av en attraktiv och frisk arbetsplats

• Administrera lokal och central samverkansgrupp

• Genomföra tvisteförhandlingar

• Genomföra intresseförhandlingar

• Handlägga pensionsfrågor

• Hantera och utbetala lön

• Arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete

• Handlägga arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

• Arbeta med vårt inre miljöarbete

Kommentar

Inom denna process finns identifierade risker främst inom följande området kompetensbrist. Det kan bland annat kan bero på följande orsaker;

• Omfattande personalomsättning

• Hög sjukfrånvaro

• Arbetskraftbrist inom vissa yrken ger svårighet att rekrytera personal

Riskerna hanteras genom uppföljningar av sjukfrånvaro och stress samt genom planer för kompetensförsörjning.

Vidare finns risken att rätt lön inte utbetalas. Hanteras genom säkerställande av system och rutiner samt genom kontroller.

Stödja och utveckla den demokratiska processen
• Administrera nämndens/styrelsens verksamhet

• Hantera motioner

• Hantera medborgarförslag

• Genomföra allmänna val

• Genomföra medborgardialoger

• Hantera interpellationer och frågor

Kommentar

Identifierade risker inom processen handlar främst om:

• Bristande efterlevnad av lagar och rutiner

• Delegationsbeslut som inte rapporteras

• Tagna beslut verkställs inte

• PUL (Personuppgiftslagen)

Riskerna hanteras genom fastställda rutiner för återrapportering av delegationsbeslut och uppföljning av tagna beslut. Internrevision säkrar
lagefterlevnad. Utbildning i nya dataskyddsförordningen.

Tillhandahålla lokaler
• Beställa installation och funktion för telefoni och data

• Lösa verksamhetens behov av lokaler

• Arbeta med larm/styr och övervakning av fastigheter

• Genomföra uppdrag kring nybyggnation

• Överlämna entreprenad till Drift&service

• Hantera uppdrag på Drift&service
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• Hyra ut lediga lokaler externt

• Hantera felanmälan

• Arbeta med energieffektivisering

• Planera underhåll av fastigheter

Kommentar

Lokalprocessens risker handlar främst om dolda fel, hyror, orationell lokalhantering samt överlämningen mellan byggprojekt och drift. Hanteras
genom kontrollmoment kopplade till hyreskontrakt.

Tillhandahålla varor och tjänster
• Tillhandahålla vaktmästeritjänster

• Tillhandahålla telefonisttjänster

• Upphandla telefoner och datorer

• Förvalta IT-system

• Lösa ärenden till helpdesk

• Hantera förändringar av IT-infrastrukturen

• Lösa verksamhetens behov av lokaler

• Hantera våra försäkringar

• Arbeta med inköp och upphandling

• Arbeta med skal- och personskydd

• Hantera kundbeställningar, leveranser och förråd

• Anskaffa material från leverantörer

• Planera och utföra städuppdrag

• Utföra transporter

• Underhålla, reparera och besiktiga fordon

• Köpa/leasa fordon och motorredskap

• Planera och leverera kostverksamhet

Kommentar

Främst handlar risker inom processen om inköp utanför avtal och överklagade upphandlingar. Riskerna hanteras genom:

• Uppföljning av avtalstrohet

• Kontroll av fakturor

• Säkerställa att alla avtal finns inlagda i avtalsdatabasen
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Riktlinjer för intern kontroll 
 
Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska ledningen 
som övrig personal samverkar. Processen ska vara utformad så att kommunen 
med rimlig grad av säkerhet kan göra en avvägning mellan kontrollkostnad och 
kontrollnytta. Risker, det vill säga osäkerhet i kommunens framtida verksamhet 
och ekonomiska resultat ska lyftas upp och bedömas. 
 
Vid bedömning av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in, 
utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för kommunens verksamhet 
hos olika intressenter. 
 
En god intern kontroll ska tillse att; 
 

 Kommunen har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
vilket bland annat innebär att ha kontroll över ekonomi, prestationer 
och kvalité samt att säkerhetsställa att fattade beslut verkställs och följs 
upp i förhållande till kommunens mål. 

 

 Kommunen har tillförlitlig finansiell rapportering och information om 
kommunens verksamheter vilket innebär att nämnder och 
verksamhetsansvariga ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper. 
Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av 
kommunens prestationer avseende kvantitet och kvalitet samt övrig 
relevant information om kommunens verksamhet och 
resursandvändning. 

 

 Kommunen har efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar samt 
interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 
 
 

Riskanalys 
Kalmar kommun hanterar olika risker och för att hantera dessa ska nämnden 
systematiskt arbeta med riskanalyser. Ett systematiskt arbetssätt med 
riskanalyser ska öka riskmedvetenheten i kommunens verksamheter. 
 
Nämnden ska som grund för sin styrning anta en riskanalys och därtill ansvara 
för att årligen utvärdera den. Om nämndens verksamhet eller andra 
omständigheter utvecklas så att riskbilden förändras ska en ny riskanalys 
genomföras. 
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Riskanalys är en självskattning och för att få ett så rättvisande resultat som 
möjligt är det en fördel om fler kompetenser samverkar. Riskanalysen 
innehåller fem riskkategorier. 
 
Med utgångspunkt från nedanstående riskkategorier och Kalmar kommuns 
huvudprocesskarta ska nämnderna göra en riskanalys. Risker kan inte alltid 
förhindras men det måste finnas en rimlig beredskap för hur de ska hanteras.  
 
Stödprocesserna skall hanteras i processgrupper med sakkunniga från varje 
förvaltning, sammankallande för gruppen är kommunledningskontoret. Risker 
som identifieras och bedöms i processgrupperna blir obligatoriska risker för 
samtliga nämnder. Till varje risk kopplas en eller flera kontrollmoment som 
säkerhetsställer att kontroller utförs och dokumenteras i tillräcklig omfattning 
inom varje nämnd. Vid behov kan nämnderna komplettera med ytterligare 
specifika risker/kontrollmoment utöver de risker/kontrollmoment som 
identifierats i processgrupperna.  
 
 
Kalmar kommuns riskkategorier 
 
Omvärldsrisk  
Omvärldsrisker kan utgöras av större händelser som kan påverka nämndens 
verksamhet och mål. 
 
Verksamhetsrisk 
Verksamhetsriskerna är de risker som är kopplade till nämndernas mål, det vill 
säga vilka risker kan förhindra att nämnden når målen. Det är även viktigt att 
beakta de risker som finns att verksamheten inte bedrivs på ett effektivt sätt. 
 
Legal risk 
Legala risker utgörs av riskerna om nämnden inte följer gällande lagstiftning 
eller gällande regler i övrigt. Om nämnden inte efterlever gällande lagar och 
regler kan det få ekonomiska konsekvenser eller leda till att förtroendet skadas. 
 
IT-risk 
Brister i verksamhetens informationssystem och hantering kan få oönskade 
effekter och det är viktigt att definiera de system som har en avgörande 
betydelse för verksamheten. 
 
Risk i rapportering 
Risken för att räkenskaperna inte är rättvisande eller tillförlitliga i övrigt är en 
redovisningsrisk, alternativt bortfall av övrig relevant information vilket kan 
leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. 
 
 
Kalmar kommuns huvudprocesskarta 
 
Ledningsprocesser 
Fastställa mål och fördela resurser, organisera, leda och följa upp verksamhet 
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Huvudprocesser 
Allmänt främja Kalmars näringsliv, bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete, 
bidra till individers utveckling och lärande, främja ett rikt kultur och fritidsliv, 
Förvalta och utveckla det fysiska samhället, ansvara för vård, omsorg och 
sociala tjänster, Värna om miljö och hälsa. 
 
Stödprocesser 
Hantera ekonomi, hantera ärende och dokument, informera och kommunicera, 
leverera IT-stöd, rekrytera, utveckla och avveckla personal, stödja och utveckla 
den demokratiska processen, tillhandahålla lokaler, tillhandahålla varor och 
tjänster. 
 
 
 

Metod för att utföra riskanalys 
 

 
 
A. Identifiera riskerna 
Identifiera de händelser/situationer som kan få konsekvenser för 
verksamheten utifrån respektive process och riskkategori. Fyll i händelser och 
skada/påverkan i Kalmar kommuns systemstöd för intern kontroll; Hypergene. 
 
B. Bedöm riskerna 
Bedöm sannolikheten för att skada/påverkan inträffar samt konsekvensen om 
skada/påverkan inträffar. Sannolikheten ska sedan multipliceras med 
konsekvensen som ger ett riskvärde. 
 
Sannolikhet 
Frågeställning: Hur stor är sannolikheten för att skada/påverkan inträffar? 
 
1 poäng Mycket liten Kan hända med minst 10 års mellanrum  
2 poäng Liten Kan hända med några års mellanrum 
3 poäng Stor Kan hända några gånger om året 
4 poäng Mycket stor Kan hända varje vecka 

 
  
 
Konsekvens 
Frågeställning: Vad är konsekvensen om skada/påverkan inträffar? 
 
1 poäng Mycket liten Mindre skada eller påverkan 
2 poäng Liten Begränsad skada eller påverkan 
3 poäng Stor Allvarlig skada eller påverkan 
4 poäng Mycket stor Mycket allvarlig skada eller påverkan 

 



 4 (4) 
 
 

  
Beslut om åtgärder 
 
Om riskvärdet blir 9 poäng eller högre, eller om konsekvensen bedöms som 4:a, 
ska kontrollmoment alltid anges och i de fall risken redan inträffat vid 
riskanalysen skall en aktivitet för att åtgärda risken anges.  
 
Riskvärderingen ska utgå från varje process och varje riskkategori var för sig 
och inte ställas mot varandra vid värdering av konsekvens. 
 
 
C. Intern kontrollplan 

 
Som ett resultat av genomförd riskanalys ska nämnden upprätta en intern 
kontrollplan och i planen ange de kontrollmoment och aktiviteter som ska 
syfta till att upptäcka samt undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel i nämndens 
verksamheter 
 
Den interna kontrollplanen med tillhörande riskanalys ska innehålla: 
 

 Risk med beskrivning och riskvärdering (Ex. Risk för att 
arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt sätt) 

 Riskkategori (Ex. Verksamhetsrisk) 

 Ansvarig (Ex Erik Karlsson) 

 Riskvärde med sannolikhet och konsekvens angivna (Ex, riskvärde 9, 
sannolikhet 3, konsekvens 3) samt motivering till angivna värden. 

 Kontrollmoment/Titel (Ex: Dokumentation av arbetsuppgifter) 

 Beskrivning/Metod/Frekvens (ex: enhetscheferna ansvarar för att 
väsentliga arbetsuppgifter dokumenteras och instruktioner upprättas.  
Genomgång och aktualitetskontroll samtliga befintliga rutiner.) 

 
D. Uppföljning av intern kontroll 
 
All rapportering och rapportuppföljning ska ske med hjälp av Kalmar 
kommuns systemstöd för intern kontroll samt i enlighet med framtagen 
instruktion i verksamhetshandboken; ”Hypergene - registrering och 
uppföljning av intern kontroll, riskanalys”. 
 

 Nämnden följer upp den interna kontrollen löpande. 

 I samband med upprättande av nämnds årsrapport för det gångna året 
biläggs rapporten ”Internkontroll uppföljning – processer”. 

 Kommunsstyrelsen får senast i maj en uppföljning av 
kommunledningskontoret med en samlad bedömning av nämndernas 
arbete med intern kontroll i de olika processerna. Rapporten ska också 
vid behov innehålla förslag på förbättringar. 
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