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Enkät intern kontroll 
Nedan följer 25 stycken påståenden indelade i fem kategorier som du besvarar i din 
roll som nämndsledamot. Fyra svarsalternativ finns angivna för varje fråga där du X-
markerar det svarsalternativ som bäst stämmer överens med Din uppfattning kring 
påståendet. Du har möjlighet att lämna ytterligare kommentarer/ synpunkter i 
utrymme längst bak i enkäten. Ange vilket frågenummer som du kommenterar. 
 
Du behöver inte lämna namnuppgifter och svaren sker på så sätt anonymt. Varje enkät 
har identifierats med nämndstillhörighet för att vi ska kunna följa upp svarsfrekvens. 
Du kan få en påminnelse om Dina svar inte har lämnats inom svarstiden. Detta för att 
vi vill försäkra oss om en så hög svarsfrekvens som möjligt.  
 
Har du frågor eller funderingar inför att du besvarar frågorna så kontakta namngiven 
person i följebrevet.  
 
Tack för Din medverkan! 
 

Kontrollmiljön 

1. Nämndens vision och mål för verksamheten är baserad på en systematisk 
omvärldsanalys 

      Instämmer helt                                   Instämmer inte alls              Vet ej 

2. Nämnden får tillräcklig information om kommunövergripande riktlinjer, planer, 
program (lagstiftning, KF mål/uppdrag m.m.) som är styrande för nämndens 
verksamhetsområde 

     Instämmer helt                                    Instämmer inte alls               Vet ej 

3. Nämnden har tillräcklig kunskap om använda styr- och ledprocesser och 
förväntningar på den löpande rapporteringen 

     Instämmer helt                                   Instämmer inte alls                Vet ej 

4. Tydliga instruktioner finns för ansvars- och befogenhetsfördelning, 
attestreglemente, delegationsordning 

      Instämmer helt                                  Instämmer inte alls                Vet ej 
5. Fördelning av roller och ansvar mellan nämnd och förvaltning uppfattas tydlig 

      Instämmer helt                                  Instämmer inte alls                Vet ej 

6. Nämnden har fastställt riktlinjer för arbetet med den interna kontrollen    

      Instämmer helt                                  Instämmer inte alls                Vet ej 
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Riskanalys 

7. Nämnden genomför årligen en riskanalys kopplade till uppsatta mål 

       Instämmer helt                                  Instämmer inte alls              Vet ej 

8. Nämnden har god handlingsberedskap för att klara förändringar i omvärlden 

       Instämmer helt                                 Instämmer inte alls               Vet ej 

9. Verksamhetsplan som visar hur mål skall förverkligas upprättas och utvärderas 
årligen 

       Instämmer helt                                Instämmer inte alls                Vet ej 

10. Nämndens investeringsbeslut beaktar verksamhetsmässiga och finansiella mål 

      Instämmer helt                                 Instämmer inte alls                Vet ej 

11. Förvaltningen redovisar relevanta nyckeltal som ger relevant information om 
måluppfyllelse och verksamhetsutveckling 

      Instämmer helt                                 Instämmer inte alls                Vet ej 

12. Förvaltningen har inte utsatts för bedrägeri eller försök till bedrägeri under 
senaste två åren 

       Instämmer helt                                 Instämmer inte alls                Vet ej 

 
 

Kontrollaktiviteter 

13. Nämndens budget är säkrad på det sätt att det finns konkreta och realistiska 
åtgärdsförslag för att möta befarade avvikelser 

         Instämmer helt                                 Instämmer inte alls              Vet ej 

14. Nämndens ekonomiska åtagande och principer för resursfördelning är tydligt 

         Instämmer helt                                 Instämmer inte alls              Vet ej 

15.  Nämnden kan upptäcka och åtgärda fel/avvikelser i verksamheten 

       Instämmer helt                                  Instämmer inte alls               Vet ej 
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16. Förvaltningen genomför de av nämnden beslutade åtgärderna med önskat resultat 

       Instämmer helt                                 Instämmer inte alls                Vet ej 

17. Det har inte förekommit några väsentliga avvikelser mot lämnade prognoser under 
de senaste två åren 

       Instämmer helt                                 Instämmer inte alls                Vet ej 

 
 
 

Information och kommunikation 

18. Nämnden får kontinuerligt rapporter om verksamhetens utveckling i förhållande 
till uppsatta mål 

       Instämmer helt                                  Instämmer inte alls              Vet ej 

19. Verksamhetsinformationen delges nämnden på ett lättillgängligt sätt 

       Instämmer helt                                 Instämmer inte alls               Vet ej 

20. Nämnden lämnar den information som krävs för att styra, följa upp och 
rapportera till verksamheten 

      Instämmer helt                                 Instämmer inte alls                Vet ej 

21. Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga mål är kommunicerade till och 
förstådda av verksamhetsansvariga 

      Instämmer helt                                 Instämmer inte alls                Vet ej 
 
 

Tillsyn 

22. Nämnden har säkerställt att lagar, policys, reglementen m.m. tillämpas och 
efterlevs i förvaltningen 

        Instämmer helt                                Instämmer inte alls              Vet ej 

23. Brister i den interna kontrollen åtgärdas inom skälig tid 

        Instämmer helt                                Instämmer inte alls               Vet ej 
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24. Dokumenterade uppföljningar av avvikelser mot budget/prognos görs 

       Instämmer helt                                Instämmer inte alls                Vet ej 

25. Nämnden har en öppen dialog med revisorerna och informerar om väsentliga 
händelser 

       Instämmer helt                                 Instämmer inte alls                Vet ej 

 
 
Egna kommentarer och synpunkter: 
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