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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2018-10-15 

Samhällsbyggnadskontoret

 

Tekniska nämnden 

 

 

Intern kontroll 2018 TN 

Diarienummer: TN-2018-00873 

Ärendet 

I samband med nämndens verksamhetsplanering 2017 inarbetades nämndens internkontroll i 

verksamhetsplanen då verksamhet och internkontroll hänger samman. Avrapportering av de KS-

beslutade internkontrollerna gör kontoren till nämndernas sammanträden nu i 

september/oktober. Till tekniska nämnden är det dokument- och ärendehantering samt ansökan 

om riktade statsbidrag som är aktuella att följa upp och där resultatet rapporteras vidare till KS. 

 

KS:s internkontroll av kommungemensamma rutiner 

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2018 avser de gemensamma rutinerna för 

redovisning, personal, upphandling- och dokument- och ärendehantering som finns i 

kommunen. Kommunstyrelsekontoret sköter uppföljningen av dessa utom när det gäller 

dokument- och ärendehanteringen som görs av respektive kontor. 

 

Kommunstyrelsen har antagit internkontrollplaner för 2018. Kommunstyrelsens 

internkontrollplaner för 2018 är desamma som 2017. Det gäller också internkontrollplanen för 

dokument- och ärendehantering som varje kontor ska utföra. Det är kommunstyrelsen som fattar 

beslut om hur internkontrollplaner ska följas upp.  

 

Internkontroll av dokument- och ärendehantering 

Rutin Kontrollmål 

Ansvarig för 

att kontroll 

utförs 

Kontroll- 

metod 

(inkl. frekvens) 

Rapport 

till 

När sker 

rapporte

ring 

Resultat 

Post- 

hantering 

Att inkommen och 

utskickad post blir 

öppnad, registrerad och i 

övrigt adekvat behandlat 

Nämnd- 

sekreterare/ 

Registrator 

Stickprov bland 

inkomna och 

utskickade brev och 

e-post 

Kontors- 

chef 

Oktober Se nedan 
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Årets internkontroll av samhällsbyggnadskontorets posthantering har utförts genom att två 

personer från varje enhet har fått två dagars personadresserad pappers- och e-post granskad. 

Risken att post hanteras fel av registratorer eller motsvarande funktion har bedömts som låg 

varvid post som passerat registraturen inte inkluderats. Därför har fokus istället legat på övriga 

medarbetare för att undersöka huruvida det finns avvikelser från lagkrav gällande diarieföring 

samt riktlinjer för svarstider. Ansvariga för granskning har varit arkivarie/huvudregistrator och 

plankoordinator.  

All inkommande och utgående post har under två dagar samlats och sedan granskats. En 

totalsumma har tagits fram för pappers- respektive e-post som delas in i inkommande respektive 

utgående post eller e-post. Detta har sedan granskats för att se huruvida diarieföring krävdes och 

utfördes samt om svarstiderna låg i linje med kommunens riktlinjer.  

Totalt mottogs och skickades 554 brev och e-postmeddelanden. Av dessa var 336 inkomna och 

218 utskickade. E-post var i överväldigande majoritet i båda kategorier (totalt 546 e-

postmeddelanden) – de allra flesta som granskades varken tog emot eller skickade papperspost 

under perioden. Extern e-post ska besvaras inom två dagar och ingen avvikelse från riktlinjen 

har uppmätts vilket får ses som ett mycket gott resultat.  Gällande diarieföring så var det mesta 

av sådan karaktär att diarieföring inte var aktuellt – exempelvis nyhetsbrev, inbjudan till 

konferenser och korta interna meddelanden som inte tillför sakuppgift i ärenden etcetera. Totalt 

34 poster var aktuella för diarieföring och av dessa hade 33 diarieförts.  

 

Riskbedömning/konsekvensanalys dokument- och ärendehantering 

Riskerbedömning av fel som kan uppstå 

A= allvarlig konsekvens, K= Kännbar konsekvens, L= Lindrig konsekvens  

Låg 

risk 

Medel 

risk 

Hög 

risk 
Konsekvens 

Inkommen och utskickad post blir inte öppnad, registrerad och i övrigt 

adekvat hanterad 
*   A 

 

Internkontroll riktade statsbidrag 

Syfte med kontrollen är att säkerställa att verksamheterna ansöker om riktade statsbidrag inom 

sitt ansvarsområde, att det framgår om medfinansiering krävs, att redovisningen är upplagd så 

att kommunen får berättigade medel samt undvika att ingen permanent utökning av 

verksamheten sker med tillfällig finansiering. Riskbedömning/konsekvensanalys av fel som kan 

uppstå med ansökan om riktade statsbidrag har gjorts enligt nedan. 

Internkontrollplan 

Process/ 

Rutin 
Kontroll-mål 

Ansvari

g för att 

kontroll 

utförs 

Kontrollmetod 

(inkl frekvens) 

Rapport 

till 

När 

sker 

rappor-

tering 

Resultat 

Ansökan 

om 

Att vi söker rätt VC Identifiera möjliga statsbidrag 

och dokumentera dessa i 

Kontors- Aug. Förslag på rutin har 

tagits fram och ska 
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statsbidrag statsbidrag verksamhetsplanerna samt 

redovisa och följa upp dessa i 

managementrapporterna 

chef förankras och 

implementeras  

Ansökan 

om 

statsbidrag 

Krävs 

medfinansiering 

VC Detta ska framgå i 

verksamhetsplaner och 

managementrapporter. 

Kontors-

chef 

Aug. Förslag på rutin har 

tagits fram (ingår i 

ovanstående) 

Ansökan 

om 

statsbidrag 

 

Säkerställa 

redovisning av 

berättigade 

statsbidrag så att 

kommunen får 

berättigade medel 

VC Projektplan inklusive 

implementering och 

utvärdering ska finnas för 

varje ansökan om statsbidrag. 

Kontors-

chef 

Aug. Förslag på rutin har 

tagits fram (ingår i 

ovanstående) 

Ansökan 

om 

statsbidrag 

Undvika en 

permanent 

utökning av 

verksamhet med 

tillfällig 

finansiering 

VC Projektplan inklusive 

implementering och 

utvärdering ska finnas för 

varje ansökan om statsbidrag. 

Kontors-

chef 

Aug. Riktlinjer samt 

uppföljningsrutiner ska 

tas fram och kommer 

att ingå i ovanstående. 

 

Sökta bidrag 2018 

Bidrag från Typ av bidrag Sökt för projekt/aktivitet Enhet Status 

Länsstyrelsen Invest.bidrag Restaurering av Telgehus 

Borgruin 

Upplåtelser och 

tillstånd 

Klart 

Trafikverket Invest.bidrag GC-vägar Stadsmiljö Klart 

Trafikverket Driftsbidrag Enskilda vägar Stadsmiljö Klart 

 

Riskbedömning/konsekvensanalys i samband med för att vi söker berättigade riktade 

statsbidrag 

Riskerbedömning av fel som kan uppstå 

A= allvarlig konsekvens, K= Kännbar konsekvens, L= Lindrig konsekvens 

Låg 

risk 

Medel 

risk 

Hög 

risk 
Konsekvens 

Missat ansöka om riktat statsbidrag till verksamheten  *  A 

Missat att statsbidraget kräver medfinansiering  *   K 

Redovisning ej upplagd enligt krav för att få riktat statsbidrag *   A 

Verksamheten har utökat verksamheten permanent   *   K 
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Sannolika fel som kan uppstå 

A= allvarlig konsekvens, K= Kännbar konsekvens, L= Lindrig konsekvens 

Låg 

risk 

Medel 

risk 

Hög 

risk 
Konsekvens 

Permanent utökning av verksamhet x   K 

Akuta åtgärder med medel för annan verksamhet än avsedd  x   K 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-15. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kontrollen ger inga direkta ekonomiska konsekvenser, men sköts verksamheten effektivt och 

korrekt bör det gynna nämndens och kommunens ekonomi samt främja god ekonomisk 

hushållning. 

 

Kontorets förslag till nämnden 

Redovisad internkontroll godkänns. 

 

Beslutet ska skickas till 

KSK/LEK 

Akten    

 

 

 

 

 

 

Homan Gohari Jenny Ahrling 

Samhällsbyggnadsdirektör T.f. stabschef 

 

 

Handläggare: 

Vera Domert 

Controller 

Telefon (direkt): 08-523 06671 

E-post: vera.domert@sodertalje.se 


