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§2

Återrapportering av intern kontroll 2016
Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Informationen kring återrapportering av intern kontroll för 2016 läggs till handlingarna. Samtliga
nämnder och styrelser får i uppdrag att vid förekommande brister vidtaga föreslagna åtgärder.
Åtgärder ska hanteras inom beslutade ekonomiska ramar.
Kommunkansliet får i uppdrag att arbeta vidare med handlingsplan för telefoni och webbplats,
enligt beslutsunderlag bilaga 5.

Ärendebeskrivning
Den interna kontrollen är en del av kommunens styrsystem. Intern kontroll är ett medel för att
uppnå effektivitet och säkerhet. Systemet för intern kontroll ska se till att Kävlinge kommun
nyttjar sina resurser väl, skyddar sina tillgångar, levererar tillförlitlig ekonomisk rapportering och
efterlever lagstiftning och förordningar.
För att det interna kontrollsystemet skall fungera och kunna förändras i takt med verksamhetsoch organisationsförändringar fordras en kontinuerlig uppföljningsprocess. Som en del av den
interna kontrollen i syfte att följa upp, utveckla och kvalitetssäkra olika rutiner beslöt
Kommunstyrelsen, Ks § 2, 2016 att intern kontroll skall genomföras 2016 i enlighet med
nämndernas/styrelsens föreslagna handlingsplaner. Styrelse/nämnd återrapporterar enligt
handlingsplan 2016 resultatet av genomförda granskningar samt förslag till åtgärder i bilaga 126.
Några större avvikelser har inte konstaterats i de genomförda kontrollerna. Samtliga genomförda
kontroller har dokumenterats med en rapport utifrån uppdragets omfattning. I de flesta fall
omfattar rapporterna åtgärder och förbättringsförslag. Under våren 2017 kommer
kommunstyrelsen fortsätta att aktivt att arbeta med uppföljning av de föreslagna åtgärderna.
Detta återrapporteras till kommunstyrelsen i september 2017.
Samtliga uppdrag som beslutades i kontrollplanen för 2016 har genomförts och återrapporterats
under året. Uppdragen som genomförts finns nedan under beslutsunderlag.
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Beslutsunderlag


Återrapportering intern kontroll 2016, tjänsteskrivelse 2017-01-10

Yrkande
Carina Ingelsson (L) yrkar med instämmande av Johan Ericsson (M) och Nils Nyberg (MP) bifall till
föreliggande förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Bildningsnämnden
Socialnämnden
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