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1. Om dokumentet 

1.1 Syfte 
Genom att förebygga, upptäcka och åtgärda risker ökar möjligheterna till 

att uppnå fastställda mål för en verksamhet. En god styrning av 

riskhanteringen genom intern kontroll är därför nödvändig inom nämnder 

och bolag i Region Stockholm. Intern kontroll är en del av den interna 

processen i Region Stockholm för verksamhetsplanering, budget och 

uppföljning i enlighet med regionens styr- och ledningssystem. Syftet med 

denna riktlinje är att skapa förutsättningar och ge verktyg för att bedriva ett 

effektivt arbete med intern kontroll i Region Stockholm. 

 

Riktlinjen kompletterar och förtydligar den styrning av intern kontroll till 

nämnder och bolag som finns formulerad i andra dokument, som 

Reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder och 

policydokumentet Styrning, ledning och uppföljning av Region Stockholm.  

1.2 Tillämpning 
Riktlinjen gäller för samtliga nämnder och bolag inom Region Stockholm 

och ska tillämpas i arbetet med intern kontroll. Kommunalförbund och 

stiftelser rekommenderas att följa denna riktlinje.   

 

I Region Stockholms systemstöd Stödet ges närmare anvisningar av 

regionstyrelsen/regionledningskontoret för arbetet med intern kontroll i 

Region Stockholm. Anvisningarna omfattar när under året de olika 

momenten i arbetet med intern kontroll ska utföras, när rapportering ska 

ske, till vem rapportering ska skickas etcetera inför olika beslut samt mer 

ingående vägledning kring bedömningskriterier för risker med mera. 

 

Nämnderna och bolagens styrelser är ansvariga för den interna kontrollen i 

respektive verksamhet och ska säkerställa att dessa riktlinjer efterlevs och 

att rapportering sker i enlighet med anvisningarna.  

 

Den som använder riktlinjen behöver göra avvägningar utifrån de aktuella 

förutsättningarna och förväntas göra det med omdöme. Vid osäkerhet om 

hur ett krav ska tillämpas ska överordnad chef eller nämndens/bolagets 

ansvarige för intern kontroll rådfrågas. Regionledningskontorets funktion 

för intern kontroll kan också bistå med rådgivning. 

1.3 Uppföljning av denna riktlinje 
Regionstyrelsen ska vid behov följa upp och revidera denna riktlinje. 
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2. Styrande principer för intern kontroll 
 

Arbetet med intern kontroll syftar till att säkerställa att regionfullmäktiges 

mål uppnås inom beslutad budget, att rapporteringen om verksamheten är 

tillförlitlig och rättvisande, att verksamheten efterlever lagar, regler och 

avtal samt att tjänsterna har hög kvalitet, är tillförlitliga, långsiktigt 

varaktiga och säkra. En god intern kontroll ingår som en del i styrning, 

ledning och uppföljning av verksamheten och verkar förebyggande och 

underlättar upptäckten av fel och brister.  

 

Intern kontroll inom Region Stockholm ska därför vara: 

• Ett verktyg för att mål uppnås inom beslutad budget samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.  

• En integrerad del i nämnders/bolags verksamheter, såväl i den dagliga 

löpande verksamheten som i styrning, ledning och uppföljning. Det 

innebär exempelvis att beslut ska tas med insikt om hur beslutet 

påverkar regionens och nämndens/bolagets riskexponering både på 

kort och lång sikt.  

• Tydlig ur ett ansvarsperspektiv. Det innebär att riskägande normalt 

följer verksamhets- och resultatansvaret.  

• Möjliggöra förbättring och effektivisering av verksamheten. 

• Transparent och spårbar över tid. 

3. Ramverk för intern kontroll 
 

Intern kontroll inom Region Stockholm utgår från COSO:s1 ramverk för 

intern kontroll. Ramverket utgår från fem komponenter: 

• Styr- och kontrollmiljö  

• Riskbedömning  

• Kontroller och åtgärder  

• Information och kommunikation   

• Övervakning och uppföljning.  

 

Den första komponenten – styr- och kontrollmiljö – ger förutsättningar för 

de övriga fyra komponenterna. Dessa komponenter tillsammans med de 

principer och fokusområden som beskrivs i COSO:s ramverk utgör grunden 

för en god intern kontroll. 

                                                        
1 COSO är en förkortning för The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission. Det är en samarbetsorganisation som har sin bas i USA 
som tagit fram ett ramverk för vad ett system för intern kontroll bör innehålla, se 
www.coso.org. 

http://www.coso.org/
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4. Styr- och kontrollmiljö 
 

Den första komponenten i COSO:s ramverk är styr- och kontrollmiljön 

vilken utgör grunden för att upprätthålla en god intern kontroll. Hur 

förtroendevalda, styrelse och bolagsledning agerar är avgörande för vilken 

betydelse intern kontroll får i verksamheten och vilken risk- och 

kontrollmedvetenhet medarbetare har. Det handlar exempelvis om att 

ledningen i ord och handling visar att arbetet med etiska frågor och 

regelefterlevnad är viktigt. Det handlar också om att ordna tydliga 

strukturer och tydliggöra ansvar för intern styrning och kontroll.   

 

I en god styr- och kontrollmiljö är verksamhetsmålen välkända för chefer 

och medarbetare. I arbetet med verksamhetsplanering är kännedom om 

verksamhetsmålen en viktig utgångspunkt tillsammans med ledningens 

genomgång av regionens styr- och ledningssystem inklusive arbete med 

intern kontroll. För att skapa en riskmedveten styr- och kontrollmiljö är det 

viktigt att varje medarbetare har kännedom om och följsamhet till den 

styrning som finns beslutad i form av policyer, riktlinjer etcetera och i sitt 

arbete utgår från fastställda mål i verksamheten med tillhörande 

indikatorer för att mäta måluppfyllelsen.    

 

Ansvarsfördelningen mellan olika funktioner rörande riskhantering och 

intern styrning och kontroll inom nämnder och bolag ska baseras på de så 

kallade fyra ansvarslinjerna2. De fyra ansvarslinjerna är en modell som 

tydliggör vem som ansvarar för vad i arbetet med riskhantering och intern 

kontroll. Modellen skiljer på funktioner som äger risk och regelefterlevnad 

(första linjen), funktioner för övervakning av risker och regelefterlevnad 

(andra linjen) och funktioner för oberoende granskning (tredje och fjärde 

linjerna). Nämnden/bolaget ska utifrån ansvarslinjerna beskriva den 

interna strukturen och organisationen för intern kontroll som en del av 

nämndens/styrelsens återrapportering av den interna kontrollen i sin 

styrningsrapport. 

 

 
  

                                                        
2 I COSO:s modell kallas dessa linjer för ”försvarslinjer” (”lines of defence”) men i 
andra sammanhang talas om ansvarslinjer för att tydliggöra att det handlar om 
fördelning av roller och ansvar, se bl.a. ESV 2015:30 Handledning En introduktion 
till den statliga internrevisionen. I dessa riktlinjer har begreppet ansvarslinjer 
därför valts.   
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Illustration av de fyra ansvarslinjerna i Region Stockholm: 

 

 

4.1 Den första ansvarslinjen  
Arbetet med riskhantering, intern kontroll och regelefterlevnad baseras på 

ett aktivt engagemang hos såväl ledning som medarbetare och är ett ansvar 

för varje anställd. Alla riskhanteringsaktiviteter som utförs av ledning och 

medarbetare i linjearbete ingår i första ansvarslinjen. Den dagliga 

hanteringen av operativa risker ska ske ute i verksamheten, då 

verksamheten som tar risken även äger risken.  

 

Ansvaret för riskhantering, intern kontroll och regelefterlevnad följer 

verksamhetsansvaret på alla nivåer i respektive nämnd och bolag där 

respektive chef är riskägare för respektive verksamhet. Samtliga 

medarbetare ansvarar för att bidra till en god riskhantering och intern 

kontroll genom att följa dessa rutiner och övriga styrande dokument för 

intern kontroll i Region Stockholm.   

4.2 Den andra ansvarslinjen  
Den andra linjen utgörs av nämndens/bolagets utsedda funktioner för 

riskhantering, intern kontroll och regelefterlevnad med stöd av andra 

specialistfunktioner så som exempelvis säkerhet, kvalitet och 

verksamhetsuppföljning.  

 

Andra linjen arbetar på uppdrag av förvaltningschef/vd och ska övervaka, 

kontrollera och rapportera riskhantering, intern kontroll och 

regelefterlevnad i enlighet med de krav som fullmäktige ställer på 

nämnden/bolaget. I arbetet ingår också att stödja riskhanteringsarbetet och 

se över styrande dokument för intern kontroll.  



  

  
 

7 (14) 

 RIKTLINJE 

INTERN KONTROLL 

Diarienummer 

RS 2019-0866 

RS 2019-0829 

 

 

 
 

 

 

Andra linjen arbetar självständigt med stöd, uppföljning och kontroll av 

organisationens arbete med intern kontroll.  Funktionerna rapporterar till 

förvaltningschef/vd och kan exempelvis organiseras direkt under dessa 

funktioner.  

 

Regionledningskontoret ansvarar för att stödja regionens nämnder och 

bolag i arbetet med riskhantering, intern kontroll och regelefterlevnad samt 

för att främja en sund kultur vad gäller arbete med dessa områden.  

4.3 Den tredje ansvarslinjen  
Den tredje linjen består av internrevision. Internrevision är en funktion 

som är placerad internt i en organisation och uppfylls inte av 

regionrevisionen som beskrivs nedan under den fjärde ansvarslinjen. 

Internrevisionen hjälper organisationen att nå sina mål genom att 

systematiskt och strukturerat värdera och öka effektiviteten i riskhantering, 

styrning och kontroll samt ledningsprocesser.  

 

Internrevisionens uppdrag är att granska och bedöma om den interna 

kontrollen och uppföljningen har fungerat på avsett vis. Det gör 

internrevisionen utifrån en analys av verksamhetens risker och utvärdering 

av processer för och efterlevnad av styrande dokument. Förslag på 

förbättringsåtgärder ska rapporteras till nämnd eller styrelse. 

 

Internrevisionen ska vara oberoende i förhållande till den verksamhet som 

granskas. I Region Stockholm har vissa nämnder och bolag etablerat en 

internrevision. De nämnder och bolag som valt att inte etablera 

internrevision bör löpande utvärdera behovet av att införa sådan funktion.  

 

Av regionstyrelsens reglemente framgår att styrelsen ska övervaka hur den 

interna kontrollen sköts i nämnderna och utforma, utveckla och följa upp 

Region Stockholms arbete med intern kontroll i enlighet med vad 

fullmäktige beslutar samt övervaka nämnders och bolags 

regelefterlevnadsarbete. Regionstyrelsen ansvarar därvid för samordning av 

den interna kontrollen, processtöd och kompetens och kan utföra kontroller 

och granskningar. Detta arbete ersätter inte en nämnds eller ett bolags eget 

internrevisionsarbete men bidrar på ett övergripande plan till att värdera 

och förbättra den intern kontrollen som sker i nämnder och bolag i Region 

Stockholm.             

4.4 Den fjärde ansvarslinjen  
Den fjärde ansvarslinjen utgörs av den externa revisionen. Enligt 

kommunallagen och aktiebolagslagen ska revisorerna pröva om 

verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
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tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 

kontrollen är tillräcklig. 

 

Fullmäktige väljer revisorer för varje mandatperiod. Revisionen i 

nämnderna genomförs av dessa förtroendevalda revisorer. De 

förtroendevalda revisorerna kan också anlita sakkunniga revisorer för 

granskningen. Det är fullmäktige som är uppdragsgivare.  

 

För granskning av bolagen inom regionen väljs lekmannarevisorer, vilka är 

desamma som nämndernas förtroendevalda revisorer. I samtliga 

företagsformer finns även en auktoriserad revisor. Dennes uppdrag från 

bolagsstämman är att granska företagets årsredovisning och bokföring samt 

styrelsens och vd:s förvaltning.  

 

För nämnder och bolag som har certifieringar enligt ISO-standarder 

genomförs denna revision av externa revisorer.  

4.5 Regionstyrelsens ansvar 
Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för regionens verksamheter, 

utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen har också uppsiktsansvar 

och ska övervaka hur den interna kontrollen sköts i nämnder och bolag 

samt utforma, utveckla och följa upp Region Stockholms arbete med intern 

kontroll. Regionstyrelsen kan därvid genomföra övergripande och samlade 

analyser och bedömningar av den interna kontrollen utifrån nämndernas 

och bolagens rapportering.  

4.6 Ansvar för nämnder och bolag 
Utifrån de ovan nämnda ansvarslinjerna har nämnder och bolag det 

yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde 

och ska säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Detta innebär 

att varje styrelse och nämnd har ett ansvar för att det finns en organisation 

och processer för den interna kontrollen.  

 

Ansvar ska fördelas så att organisatoriska enheter med ett särskilt ansvar 

att styra, granska och följa upp övrig operativ verksamhet kan arbeta 

självständigt på uppdrag av förvaltningschef/vd. Fördelning av ansvar ska 

även säkerställa att risker för oegentligheter, korruption och jäv minimeras. 

4.7 Förvaltningschefs och vd:s ansvar 
Förvaltningschef/vd ska etablera strukturer, rapporteringslinjer och 

lämplig ansvars- och befogenhetsfördelning för den interna kontrollen.  

 

Förvaltningschef/vd ska säkerställa att organisationen upptäcker händelser 

och risker och kan hantera dem samt säkerställa att organisationen har god 
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regelefterlevnad i genomförandet av verksamheten och i de beslut som 

fattas.  

 

Förvaltningschef/vd ska säkerställa att innehållet i denna riktlinje är känd 

inom respektive verksamhet och att förvaltningen/bolaget stöttar ansvarig 

nämnd/bolagsstyrelse i arbetet med att säkerställa en tillräcklig intern 

kontroll. 

5. Riskbedömning 
 

Den andra komponenten i COSO:s ramverk är riskbedömning. I de flesta 

verksamheter finns omständigheter och risker som hindrar eller hotar att 

verksamheten inte kan nå sina mål. Riskbedömning är därför viktigt för att 

säkerställa måluppfyllelse. Riskbedömning innefattar identifiering och 

analys av risker och möjligheter. Risk definieras som en tänkbar framtida 

händelse som negativt påverkar förmågan och förutsättningarna att:  

 

• uppfylla fastställda mål,  

• nå långsiktig varaktighet och hållbarhet, 

• bedriva verksamheten ändamålsenligt, säkert och effektivt, 

• följa tillämpliga lagar, beslut, föreskrifter, avtal, styrande dokument 

med mera 

• ha tillförlitlighet i rapportering och information. 

 

De övergripande riskkategorierna är: 

 

• Strategiska risker –  som till exempel risker som negativt påverkar 
regionens förmåga och förutsättningar att utvecklas långsiktigt och 
hållbart. 

• Ekonomiska risker –  som till exempel risker som negativt påverkar 
fastställd budget. 

• Operativa risker –  som till exempel risker som negativt påverkar 
regionens förmåga att bedriva verksamheten ändamålsenligt och 
effektivt och därmed uppfylla fastställda mål. 

• Regelefterlevnadsrisker –  som till exempel risker som negativt 
påverkar möjligheten att efterleva lagar, beslut och interna styrande 
dokument. Det omfattar även risker som kan påverka allmänhetens och 
externa intressenters förtroende för verksamheten.  

• Säkerhets- och informationssäkerhetsrisker –  som till exempel 
risker som negativt påverkar regionens förmåga att skydda personer, 
lokaler, utrustning och informationstillgångar.    
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Nämnder och bolag ska, förutom denna riktlinje följa tillhörande 

anvisningar för intern kontroll. Nedan beskrivs processen för 

riskhanteringen. 

5.1 Steg 1 – mål och indikatorer 
En riskbedömning ska alltid kopplas till fastställda mål i budget för Region 

Stockholm, nämndens/bolagets verksamhetsplan eller i särskilt 

uppdrag/projekt samt de indikatorer som är fastställda för att mäta 

uppfyllelsen av respektive mål. Nämnder och bolag ska vid 

riskbedömningen utgå från dessa mål och indikatorer.    

5.2 Steg 2 – identifiera risker 
Nämnder och bolag ska identifiera risker för att uppställda mål inte nås 

utifrån bedömningen av hur sannolik risken är och vilka konsekvenser den 

kan få på måluppfyllelsen. Detta sker som en integrerad del i processen för 

budget och verksamhetsplanering.  

 

Regionstyrelsen, övriga nämnder och bolag ska säkerställa att risker 

identifieras och analyseras i samband med beslut som ska fattas av 

regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnden eller bolaget. Kraven på 

riskbedömningen beror på beslutets storlek (ekonomisk samt 

verksamhetsmässig påverkan), komplexitet (ökar med mängden gränssnitt 

och intressenter) och osäkerhet (ökar ju mindre kunskap och erfarenhet 

som finns av genomförandet).  

 

Nämnder och bolag ska ta hänsyn till risker för jäv, korruption och andra 

oegentligheter vid identifiering och analys av risker och utformning av 

kontroller. Detta gäller särskilt i samband med upphandling och inköp, 

avtalsefterlevnad samt hantering av fakturor och utbetalningar. 

5.3 Steg 3 - Riskbedömning enligt riskmatris 
Riskmatrisen nedan styr hur nämnder och bolag ska agera utifrån hur en 

risk har värderats, dvs. vilken risknivå den har utifrån bedömningen av hur 

sannolik händelsen är och vilka konsekvenser den kan få på verksamhetens 

måluppfyllelse. Risk ska bedömas utifrån hur de värderas innan 

åtgärder/ytterligare åtgärder är genomförda dvs. hur riskbilden ser ut vid 

tillfället då bedömningen görs. Riskmatrisen nedan är koncerngemensam. 
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Riskmatris 

Sa
n

n
o

lik
h

et
 

5 M H MH MH MH 

4 M H H MH MH 

3 L M H H MH 

2 ML M M H H 

1 ML ML L M M 

   1 2 3 4 5 

  Konsekvens 

 

För att placera riskerna på rätt plats i riskmatrisen ska värdering av 

sannolikhet och konsekvens av risken ske. I regionledningskontorets 

anvisningar finns vägledning kring sådan värdering.   
 

De risker som enligt matrisen bedöms vara viktigast att hantera ska finnas 

med i Plan för intern kontroll. Dessa är de risker som befinner sig i det röda 

och orange fältet (MH och H) men kan också omfatta vissa risker i det gula 

fältet (M). 

 

För varje risk i en nämnds och bolags plan för intern kontroll ska personer 

utses i organisationen som får uppdrag och mandat att utifrån varje risk 

säkerställa att åtgärder och kontroller är på plats och implementerade. 

Eftersom riskägarskapet följer med verksamhetsansvaret i respektive 

nämnd och bolag ansvarar förvaltningschef/vd ytterst för fördelning av 

risker inom sin verksamhet samt hur kontroller och åtgärder ska ske. 

 

Vid genomförandet av riskbedömningen ska risker som påverkar andra 

nämnder och/eller bolag, och anses som delade risker, kommuniceras till 

berörda verksamheter samt till regionledningskontoret. Nämnder och bolag 

ska ha rutiner för detta ändamål. Detta ska också särskilt kommenteras i 

planen.  

5.4 Steg 4 – Plan för internkontroll 
Risker ska behandlas utifrån den risknivå och prioritering av risker som blir 

resultatet av riskbedömningen i matrisen ovan. Det är dessa risker som är 

utgångspunkten för kontrollmoment och åtgärder. Riskerna ska 

dokumenteras i Plan för intern kontroll och biläggas verksamhetsplanen 

enligt anvisningar från regionledningskontoret. Det innebär också att beslut 

ska tas om hur risker ska hanteras och med vilka resurser för att så långt 

det är möjligt proaktivt säkerställa måluppfyllnad.  

 

MH= mycket hög risk 

H= hög risk 

M= medelhög risk 

L= låg risk 

ML=mycket låg risk 
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Inom Region Stockholm används en gemensam struktur och mall för 

arbetet och nämnder och bolag ska rapportera Plan för intern kontroll till 

regionledningskontoret enligt regionledningskontorets anvisningar för när 

sådan rapportering ska ske.  

 

Dokument som innehåller riskbedömning, kontroller och åtgärder utgör 

normalt allmänna och därmed offentliga handlingar. Detta gäller dock inte 

om någon av uppgifterna i dokumenten omfattas av sekretess enligt 

offentlighets- och sekretesslagen. Nämnd/bolag ansvarar för att det finns 

upprättade rutiner för hantering av sekretessbelagd information i sådana 

dokument. Vid bedömningen av om en uppgift om risker, kontroller och 

åtgärder omfattas av sekretess och vid frågor om hanteringen av 

sekretessbelagd information bör jurist kontaktas för rådgivning. 

Regionledningskontorets funktion för intern kontroll kan också bistå med 

rådgivning. 

5.5 Kontroller och åtgärder 
Den tredje komponenten i COSO:s ramverk är kontroller och åtgärder. 

Utifrån riskanalysen prioriteras och bestäms vilka kontroller och åtgärder 

som ska göras. Kontroller och åtgärder ska utformas för att hantera de 

risker som är identifierade i Plan för intern kontroll och dokumenteras i 

planen. Kontroller och åtgärder ska vidtas för att acceptera, begränsa, dela, 

eliminera eller uppnå en acceptabel risknivå. En acceptabel risknivå är 

normalt risker som bedömts vara mycket låga eller låga samt vissa risker 

som bedömts vara på medelnivå i matrisen under avsnitt 5.3. Kontroller 

och åtgärder ska också säkerställa beredskap för att hantera och reagera på 

oönskade situationer. Ansvarig ska utses för respektive kontroll och åtgärd. 

 

Det är viktigt att verkligen göra en bedömning av vilket syfte varje kontroll 

eller åtgärd har och vilka risker de är tänkta att motverka.  

 

• En kontroll kan vara en återkommande aktivitet med en fastställd 

frekvens som avser att säkerställa att risken är under kontroll. Det kan 

exempelvis handla om att se över ansvar för utbetalningar eller 

kontrollera att ett styrande dokument efterföljs. Kontrollerna kan vara 

förebyggande eller upptäckande och utformas manuellt eller ske 

digitalt. Det ska framgå vad som ska göras i kontrollen, med vilken 

frekvens och vem som är ansvarig för genomförandet. 

 

• En åtgärd är en aktivitet avgränsad i tid i syfte att få riskreducerande 

effekt. Det är alltid riskägaren som beslutar om föreslagna åtgärder. Av 

åtgärdsbeskrivningen ska framgå hur åtgärden avser hantera riskens 

orsaker och konsekvenser, tidplan för genomförandet av åtgärden samt 

ansvarig person för genomförandet. 
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Exempel: 

 

Åtgärd Definition 

Begränsa risk Vidta åtgärder för att minska risken. 

Dela risk 
Delar risken med andra genom t.ex. en försäkring eller ett 
avtal. 

Eliminera risk Undvika/avveckla aktivitet/verksamhet som skapar risken. 

 

Nämnder och bolag ska regelbundet följa upp att kontroller och åtgärder 

genomförs och är effektiva. Rapporteringen av sådan uppföljningen ska ske 

vid tertial-, delårs- och årsrapportering till regionledningskontoret samt i 

övrigt enligt anvisningar från regionledningskontoret. 

6. Information och kommunikation 
 

Den fjärde komponenten i COSO:s ramverk är information och 

kommunikation. En förutsättning för god intern kontroll är att information 

och kommunikation fungerar väl mellan olika nivåer i en organisation. För 

att säkerställa en effektiv intern kontroll är det av stor vikt att det finns en 

hög riskmedvetenhet hos chefer och medarbetare samt en medvetenhet 

kring vad som kan göras för att minska riskerna i verksamheten.  

 

Det är också viktigt att de funktioner som arbetar med riskhantering, intern 

kontroll, regelefterlevnad och internrevision har full tillgång till den 

information som krävs för god intern kontroll.   

7. Övervakning och uppföljning 
 

Den femte komponenten i COSO:s ramverk är övervakning och uppföljning. 

7.1 Uppföljning 
Regionstyrelsen ska följa upp nämndernas och bolagens arbete med intern 

kontroll i samband med tertial-, delårs- och årsrapportering. En fördjupad 

uppföljning sker i samband med helårsrapporteringen och de 

styrningsrapporter som nämnder och bolag årligen ska besluta om.  

 

Nämnden/styrelsen ska, med hänsyn till sitt ansvar, kontinuerligt följa upp 

sin verksamhet och utvärdera de riskbedömningar som sker enligt denna 

riktlinje samt vidta åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är 

tillräcklig, effektiv och att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. 

Uppföljningen innefattar också att utvärdera om samtliga komponenter i 

ramverket för intern kontroll är tillräckliga. Detta kan röra frågor kring 
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organisation och ansvar eller behov av utbildning eller stöd i arbetet med 

internkontroll.  

 

Rapporteringen inom förvaltningen/bolaget och till nämnden/styrelsen ska 

vara kontinuerlig, transparent och spårbar över tid och det ska finnas 

lämpliga forum för rapportering, uppföljning och övervakning.  

7.2 Hantera avvikelser och brister 
Förvaltningschef/vd ska vid behov föreslå åtgärder för att säkerställa en 

tillfredställande intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska 

omedelbart rapporteras till nämnd/styrelse.  

 

Förvaltningschef/vd ska omedelbart agera om misstanke om brott uppstår. 

Vid välgrundad misstanke om brott ska som regel polisanmälan göras. 

Vidare ska nämnd/bolagsstyrelse och andra relevanta beslutsfattare 

omedelbart informeras. 

 

För rådgivning och frågor kring riskhantering, intern kontroll och 

regelefterlevnad kan regionledningskontorets funktion för riskhantering 

samt intern kontroll respektive regelefterlevnad kontaktas.    

  

 
 


