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Tjänsteskrivelse - Internkontroll styrdokument 
Sammanfattning 
Enligt kommunens reglemente för internkontroll ska styrelsen och 
nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av 
internkontrollen. Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2020 § 
257 att fastställa följande internkontrollområde för år 2021:  
 

- Håller Karlskogas styrdokument tillräcklig kvalitet utifrån 
styrmodellens definierade krav? 

 
Kommunstyrelsens ledningskontor har genomfört en granskning av 
internkontrollområdet utifrån beslutade kontrollfrågor. Granskning och 
sammanställning av förslag har genomförts av kanslichef, 
kommunikationschef, kvalitetsutvecklare och kvalitetsstrateg.  
 
För att kunna besvara kontrollfrågorna har en granskning genomförts av 
kommunens samtliga styrdokument i relation till Karlskogas styrmodell 
och befintlig riktlinje för styrdokument. En enkätundersökning har också 
genomförts för att samla in information om rutiner vid introducering av 
nya medarbetare och huruvida de informeras om befintliga styrdokument 
och vilka denne berörs av. En detaljerad granskning av kommunens 
samtliga styrdokument har genomförts med hjälp av kvalitetsledare på 
varje förvaltning.  
 
Beslutade kontrollfrågor och slutsatser 

1. Har vi styrdokument som är överflödiga utifrån de krav vi ställer 
på upprättade styrdokument? 
 
Det finns några styrdokument som endast upprepar vad 
lagstiftningen säger och inte ger något mervärde utifrån den 
lokala politiska styrmodellen. Det finns även dokument som bör 
betraktas som stöddokument ex. rutiner, checklistor m.m. 
Slutsatsen är att det finns överflödiga styrdokument utifrån 
kraven för vad som anses vara ett styrdokument. 
 
 

2. Håller upprättade styrdokument tillräcklig kvalitet? 
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Kvalitetsgranskningen bedömdes utifrån tre olika variabler för 
tillräcklig kvalitet dessa var formalia, aktualitet och innehåll. 
Utfallet för kommunens totalt 130 dokument var följande.  
 

Kvalitetsfaktor Bedöms 
korrekt 

Bedöms ej 
korrekt 

Formalia 25 100 
Aktualitet 68 46 
Innehåll 90 24 

 
Slutsatsen är att det behöver genomföras kvalitetsförbättringar på flera av 

kommunens styrdokument för att de ska tjäna sitt syfte och vara till 
stöd för den kommunala styrningen av verksamheten.  

 
 

3. Finns det styrdokument som är inaktuella utifrån att vi har ny 
vision och nya fullmäktigemål? 
 
Det finns ett antal styrdokument som har passerat 
revideringsdatum och/eller inte har något datum för revidering 
beslutat där dokumentet är upprättat för många år sedan och 
innehållet hänvisar till mål och vision som inte längre gäller. 
Slutsatsen är att det finns några styrdokument som kan betraktas 
som inaktuella. 
 

4. Hur ser balansen ut i antal styrdokument i relation till nämndernas 
storlek på uppdrag och ansvar? 
 
Kommunstyrelsen är den nämnd som sticker ut avsevärt med 
andel styrdokument vilket kan anses vara rimligt eftersom dessa i 
stor utsträckning speglar kommunens gemensamma styrfunktion 
och att riktlinjer som gäller för hela den kommunala 
verksamheten beslutas av kommundirektör. Övriga nämnder har 
varierat antal styrdokument och några nämnder kan anses ha 
många styrdokument i relation till sitt ansvarsområde utifrån 
reglementet medan andra nämnder kan anses ha väldigt få 
styrdokument utifrån sitt ansvar i reglementet. Slutsatsen är att 
det som helhet finns en relativt god balans av antal styrdokument. 
 
 

5. Finns det en rimlighet att enskilda medarbetare ska ha koll på alla 
styrdokument som denne kan anses vara berörd av? 
 
Då kommunens totala antal styrdokument är 130 och det inte 
finns en tydlig beskrivning för varje enhet vilka specifika 
styrdokument som gäller för just denna är det i dagsläget inte 
rimligt att ha kunskap om vilka styrdokument som gäller för just 
dennes yrkesutövande och roll. Ett antal av de beslutade 
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dokumenten fanns ej heller publicerade enligt kommunens rutin 
för var dokumenten ska publiceras vilket ytterligare försvårar 
möjligheten att känna till och därmed efterleva dessa. Av de totalt 
130 dokumenten fanns 85 dokument publicerade på interna 
webbplatsen för styrdokument. Slutsatsen är att det inte finns en 
rimlighet för varje medarbetare att ha kontroll på vilka 
styrdokument som berör denne. 
 
 

6. Hur introduceras nya medarbetare i att få koll på styrdokument 
som den berörs av? 
 
Nya medarbetare får till viss del information om att det finns 
styrdokument som denne berörs av och även var de kan hitta 
dessa. 31 procent av de tillfrågade medarbetarna vet inte hur de 
ska utläsa vilka styrdokument som berör dennes yrkesroll 
specifikt. 19 procent av de tillfrågade medarbetarna är osäkra på 
vilka styrdokument som gäller för deras yrkesroll. Slutsatsen är 
att introduktionen för nya medarbetare i vilka styrdokument som 
är relevanta behöver utvecklas. 
 
 

Generella slutsatser utifrån internkontrollen 
 

En sammantagen bedömning och slutsats av internkontrollgranskningen 
är att inom ramen för det politiska uppdraget beslutas och verkställs ett 
flertal styrdokument. För att säkra upp en väl genomarbetad process bör 
nämnderna vara vaksamma på styrdokument som lyfts upp på fel nivå 
utifrån den beslutade styrdokumentsnivån i Karlskogas politiskt 
beslutade styrmodell och aktivt verka för att styrmodellens logik får 
genomslag i organisationen. Det finns undantag då dokument behöver 
beslutas på annan nivå, men undantagen ska inte vara regel.  
 
Att ha en väl avvägd mängd med styrdokument som har relevans och 
betydelse för styrningen i kommunen är av stor vikt för att få 
genomslagskraft i styrningen. Ju fler styrdokument som tas fram och 
beslutas desto mer blir de befintliga styrdokumenten devalverade i sitt 
värde och någonstans finns det en brytpunkt för hur många styrdokument 
som en medarbetare kan ha möjlighet att känna till i sitt innehåll och sitt 
eget ansvar för efterlevnad. Att ha ett färre antal styrdokument skulle 
innebära att dessa dokument har möjlighet att få en reell genomslagskraft 
i organisationen.  

 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 7 maj 2021 
Risk- och väsentlighetsanalys kommunstyrelsens internkontroll 2021 
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Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna genomförd kontroll. 

 
2. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att kvalitetssäkra 

sina befintliga styrdokument. 
 

3. Kommunstyrelsens uppmanar samtliga nämnder att kvalitetssäkra 
introduktion av nya medarbetare för att säkra kännedom om 
aktuella styrdokument. 
 

4.  Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att beakta 
kvalitetssäkring och rätt nivå inför nya beslutade styrdokument. 
 

5. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens 
ledningskontors kommunikationsansvarig i uppdrag att 
strukturera upp publiceringen av styrdokument på webben och se 
till att strukturen efterlevs på likvärdigt sätt på samtliga 
förvaltningar.  

 

Johan Harryson 
Kommundirektör 
 
   Åsa Holmberg  

Kvalitetsstrateg 
    
 
 
Expedieras till 
Samtliga nämnder 
 



 
 
   

Risk- och väsentlighetsanalys  

Bilaga till internkontrollplan   

2020-11-20  

 

Berörd nämnd, år: Kommunstyrelsens internkontrollområden 2021 
Refnr Risker 2021 

Identifiera vilka händelser som utgör hot mot att verksamheterna uppnår 
fastställda mål och önskade resultat. Var så konkret som möjligt och byt 
infallsvinkel.  

Sannolikhet 
(1-5) 
Hur sannolikt är 
det att händelsen 
inträffar? Värdera 
på skalan 1-5.  
1 = låg sannolikhet 
5 = hög/stor 
sannolikhet 

Konsekvens 
(1-5) 
Vilka 
konsekvenser kan 
händelsen få för 
verksamheten? 
Värdera på skalan 
1-5. 
1 = låg 
konsekvens 
5 = stor/allvarlig 
konsekvens  

Riskvärde  
(S x K) 
Multiplicera värdet 
för sannolikheten 
med värdet för 
konsekvensen. 
Riskvärdet ligger i 
intervallet 1-25. 

Åtgärder  
 
Välj ut de händelser som har högst riskvärde. Besluta om 
åtgärder för dessa händelser. Kategorisera gärna 
åtgärderna enligt följande:  
- eliminera 
- begränsa  
- överföra  
- acceptera/ignorera 

1 
 

Risk att befintliga styrdokument inte håller förväntad 
kvalitetsnivå 

4 3 12 Begränsa risken 

2 
 

Risk att det finns så många styrdokument att 
medarbetare inte kan ha koll på information som den 
förväntas ha 

5 3 15 Begränsa risken 

3 
 

Risk att styrdokument är för detaljerade i förhållande 
till vad de bör vara 

4 3 12 Begränsa/ acceptera risken 

4 
 

Risk att styrdokument inte fyller någon funktion 4 3 12 Begränsa risken 

5 
 

     

6 
 

     

7 
 

     

8 
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