
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-11-09 



Munkedals Kommuns värdegrund 

 
 

Vårt uppdrag är att 
• möta alla med respekt och eftertanke

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
• samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och
verksamheter

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet
• underlätta varandras arbete

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Mandattid: 2019-01-01 till 2022-12-31 

Ledamöter 
Ordförande Martin Svenberg Rödin (M) 
1:e vice ordförande Anna Höglind (L) 

Terje Skaarnes (SD) 
Mathias Johansson (SD) 

2:e vice ordförande Erik Färg (S) 
Mikael Carlson (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 

Ersättare 
Lars Östman (M) 
Karin Blomstrand (L) 
Helen Greus (SD) 
Håkan Skenhede (SD) 
Pia Hässlebräcke (S) 
Carina Thorstensson (C) 
Malin Svedjenäs (V) 

Inkallelseordning för ersättare 

För ledamot tillhörande  
nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

S S, C, KD, MP, V, M, L, SD 
C C, S, KD, MP, V, M, L, SD 
KD KD, MP, S, C, V, SD, L, M 
MP MP, S, C, KD, V, M, L, SD 
V V, S, C, KD, MP, M, L, SD 
M M, L, SD, S, C, MP, V, KD 
L L, M 
SD SD, M, L, S, C, KD, V, MP 
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Kallelse/underrättelse 
Rubrik 

Tid: 

Plats: 

Justeringsdatum: 

Justeringsperson: 

Ordförande: 

Sekreterare: 

Kultur- och Fritidsnämnden 

onsdagen den 9 november 2022 kl 14:00 

Gullmarssalen på kommunhuset Forum 

2022-11-11 

Föregående möte: Mikael Carlson (S) 

Martin Svenberg Rödin (M) 

Sabina Trohne 

Nr Ärende Sida 

- 

- 

- 

6 

7 

1. Val av justerare
Dnr 404

2. Fastställande av föredragningslista 
Dnr 253

3. Information till nämnd 2022
Dnr 2022–000006

4. Information inför kommande 
Internkontroll 2022 för Kultur- och 
fritidsnämnden.
Dnr 2021–000003

5. Anvisning för internkontroll Kultur- och 
fritidsnämnden
Dnr 2022–000063

6. Månadsrapport oktober för Kultur- och 
fritidsnämnden.
Dnr 2022–000001

Anteckningar 

Handlingar 
skickas ut senare  

-
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7. Anmälan av delegationsbeslut oktober
2022
Dnr 2022-000005

21 



Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2022
Tidsperiod: 2022-01-01--2022-12-31 Fastställd av Kultur och fritidsnämnd -
Nämnd: Kultur och fritid Upprättad av:  Margareta Svensson Hjorth

Dnr KFN  2021-3

Enhet

Kontrollområde 
Rutin/system

Risk/   
väsentlighet

Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens Rapportering 
till

*Adm KS,
kommunövergripande
granskning

Färdigställs och publiceras 
(hemsidan) fastställda 
styrdokument.

12 Regler för 
styrdokument.

Färdigställs och publiceras 
(på hemsidan) fastställda 
styrdokument efter beslut i 
nämnd, styrelse, fullmäktige 
eller motsvarande?

Registrator

Komplett genomgång av samtliga 
styrdokument som beslutas i nämnd, 
styrelse eller fullmäktige under 
verksamhetsåret.

Mätning i 
september 
2022.

Administrativ chef

*Adm KS,
kommunövergripande
granskning

Delegationsbeslut 9 Delegationsordningen
Handlingar vid upphandling, 
kommer de med i 
delegationsbeslut?

Nämndsekreterare 
KS, VFN, BUN, SBN, 

KFN, MU

Granskning av delegationsbeslut 
avseende upphandling

Görs löpande 
under 2022 Administrativ chef

KFN Barnkonventionens lag 
2020 - Utbildning

9 Barnkonventionens 
artikel 2, 3, 6 och 12

Tjänsteskrivelser där barnens 
delaktighet ska framgå

Nämndsekreterare Kontroll av samtliga tjänsteskrivelser Löpande 
under jan-okt 
2022

Förvaltningschef

Riskanalysen
Risk och väsentlighetsbedömning är ett verktyg för att prioritera vilka områden som ska kontrolleras. Samtliga kontrollområden ska bedömas enligt risk och västentlighetsmall.  
Där poäng från 9-16 ska tas med i internkontrollmall. Konsekvens/väsentlighet (allvarlig 4, kännbar 3) och Sannolighet/risk är (möjlig 3, sannolik 4)
Vilken är konsekvenserna  av ett inträffat fel,  och sannolikheten att fel ska uppstå.

Område: Kultur och fritidsförvaltningsens verksamheter

6



Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 1 av 1 

Diarienummer: 2022-63 
Datum: 2022-10-31 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Anna Josefsson 
Controller 

Anvisning för internkontroll Kultur- 
och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta anvisning för internkontroll. 

Sammanfattning 
Enligt Reglemente för internkontroll antagen av Kommunfullmäktige 2022-09-
26 §139, Dnr 2022-204 har nämnden ansvar för den interna kontrollen inom 
respektive ansvarsområde. Nämndens ansvar för den interna kontrollen anges 
i kommunallagen 6 kap. 6§. 

Anvisningen är en vägledning för nämnden och förvaltningen i arbetet med 
intern kontroll.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 
Intern kontroll är en central del av ekonomistyrningen och ska bland annat 
bidra till att verksamheten är resurseffektiv.  

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 
Kommunrevisionen 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef Kultur- och fritid 
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Anvisning för 
intern kontroll  

Kultur- och 
fritidsnämnden 

8



Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 2 av 9 

Dokumentbeskrivning 

Typ Beskrivning 

Dokumenttyp: Anvisning 

Antaget av: Kultur- och fritidsnämnd 

Antagningsdatum: Ange datum 

Diarienummer: Ange diarienummer 

Gäller till och med: Gäller tills vidare 

Dokumentansvarig: Controller 

Revisionshistorik: 
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Innehållsförteckning 
Syftet med anvisningen ....................................................................... 4 

Syftet med intern kontroll .................................................................... 4 

Organisation och ansvar ...................................................................... 4 

Kommunstyrelsen ............................................................................ 4 

Nämnder och bolagsstyrelser ............................................................. 5 

Kommunrevisionen ........................................................................... 5 

Förvaltningschef och VD .................................................................... 5 

Verksamhetschef och enhetschef ....................................................... 6 

Övriga anställda ............................................................................... 6 

Utförande .......................................................................................... 6 

Riskanalys ....................................................................................... 6 

Internkontrollplan ............................................................................ 7 

Uppföljning ........................................................................................ 8 

Kontrollrapport ................................................................................ 8 

Uppföljning av internkontrollplan........................................................ 9 

Bilagor .............................................................................................. 9 
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Syftet med anvisningen 
Enligt Reglemente för internkontroll antagen av Kommunfullmäktige 2022-09-
26 §139, Dnr 2022-204 har nämnden ansvar för den interna kontrollen inom 
respektive ansvarsområde. Nämndens ansvar för den interna kontrollen anges 
i kommunallagen 6 kap. 6§. 

Anvisningen är en vägledning för nämnden och förvaltningen i arbetet med 
intern kontroll.  

Syftet med intern kontroll 
Intern kontroll är en central del av verksamhet- och ekonomistyrningen och 
avser de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och 
ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med 
beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument.  

Intern kontroll ämnar förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som 
hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. 

Den interna kontrollen ska bidra till: 

• att verksamheten är ändamålsenlig och resurseffektiv
• att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin

är tillförlitlig och rättvisande
• att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera.

Organisation och ansvar 
För att säkerställa att kommunen som helhet och dess nämnder och 
bolagsstyrelser har en tillräcklig intern kontroll har Kommunfullmäktige 
antagit Reglemente för internkontroll. I reglementet anges hur 
internkontrollarbetet ska organiseras och hur ansvarsfördelningen ser ut, se 
nedan.     

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god 
intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation 
upprättas inom kommunen samt att denna rapporterar utifrån 
kommunstyrelsens behov av kontroll.  

Kommunstyrelsen har uppsiktsansvaret, vilket innebär att: 

• utforma en övergripande organisation och ett arbettsätt för den interna
kontrollen, genom kommunövergripande regler, riktlinjer och rutiner
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• ha en samorordnande stöttande funktion mot nämnder och
bolagsstyrelser. Kommundirektören utser en centralt placerad
samordnare som ansvarar för kommunens internkontrollprocess

• tillse att den interna kontrollen inom nämnder/bolag är tillräcklig och
följer beslutade styrdokument.

Kommunstyrelsen kan rekommendera eller besluta om obligatoriska 
kontrollmoment för enskilda, flera eller samtliga nämnder/bolagsstyrelser att 
hantera i sina respektive internkontrollplaner.  

Kommunstyrelsen är i egenskap av nämnd även ansvarig enligt nedan. 

Nämnder och bolagsstyrelser 
Nämnderna/bolagsstyrelserna har ansvar för den interna kontrollen inom 
respektive ansvarsområden.  

Nämnden/bolaget ansvarar för att: 

• en organisation upprättas för den interna kontrollen
• verksamheten bedrivs i enlighet med mål, riktlinjer och föreskrifter
• den interna kontrollen är tillräckligt, samt att verksamheten bedrivs på

ett i övrigt tillfredsställande sätt
• rutiner skapas för den interna kontrollen
• årligen besluta om kontrollåtgärder genom att anta en

internkontrollplan senast i december månad, vilken avser kommande
budgetår

• följa upp samt bedöma den interna kontrollen och årligen upprätta en
uppföljningsrapport.

Nämnden/bolagstyrelsen ska ska årligen rapportera resultatet från 
uppföljningsrapporten av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. 
Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.  

Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

Kommunrevisionen 
Revisorerna granskar om nämndernas och bolagsstyrelsernas interna kontroll 
är tillräcklig samt om kommunstyrelsen tagit sitt kommunövergripande ansvar 
för den interna kontrollen. Revisorerna rapporterar till kommunfullmäktige.  

Förvaltningschef och VD 
Inom nämnds/VD´s verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef eller 
motsvarande för att lämpliga anvisningar och rutiner upprättas för att uppnå 
en god intern kontroll. 

12
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Årligen ska en riskanalys som består av konsekvens- och 
sannolikhetsbedömning göras och som följs av en upprättad internkontrollplan 
inom verksamhetsområdet. 

Förvaltningschef/VD ska årligen rapportera till nämnd/styrelse om hur det 
interna kontrollen fungerar.  

Det är förvaltningschef/VD´s ansvar att omgående ta initiativ till åtgärder vid 
konstaterade brister. Eventuella avvikelser ska snarast rapporteras till nämnd 
eller styrelse.  

Verksamhetschef och enhetschef 
Chefer på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna regler och 
anvisningar samt att informera övriga anställda om dess innebörd. De ska 
också verka för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att de 
arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll.  

Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast 
överordnad.  

Övriga anställda 
Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin 
yrkesövning. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till 
närmast överordnad.  

Utförande 

Riskanalys 
Som grund för ett bra internkontrollarbete behövs en riskanalys som består 
av konsekvens- och sannolikhetsbedömning göras. En sådan bedömning 
handlar om att identifiera organisationens viktiga processer och är ett verktyg 
för att prioritera vilka områden som ska kontrolleras.  

Konsekvenserna graderas med följande innebörd: 

1 – Försumbar: är obetydlig för kommunen/bolaget. 

2 – Lindrig: uppfattas som liten av kommunen/bolaget. 

3 – Kännbar: uppfattas som besvärande för kommunen/bolaget. 

4 – Allvarlig: är så stor att en händelse helt enkelt inte får inträffa. 
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Sannolikheten graderas med följande innebörd: 

1 – Osannolik: risken är praktiskt taget obefintlig för att en händelse ska 
inträffa.  

2 – Mindre sannolik: risken är mycket lite för att en händelse ska inträffa. 

3 – Möjlig – det finns en möjlig risk för att en händelse ska inträffa. 

4 – Sannolik: det är mycket troligt att en händelse ska inträffa. 

Poängsättningen ger en prioritering på skalan 1-16. Prioritet är en 
sammanvägning av sannolikhet och konsekvens och beskriver vad som är 
viktigast att kontrollera. Se bilaga 1. Matris riskanalys. 

Poäng 1-4: inget agerande, vi accepterar riskerna. 

Poäng 5-8: Uppmärksamhet krävs. Kan eventuellt tas med i kommande 
internkontrollplan. 

Poäng 9-16: Åtgärder krävs och skall tas med i internkontrollplan. 

Internkontrollplan 
Internkontrollplanen definierar utifrån riskanalys vad som ska åtgärdas och 
vilka rutiner, processer, system eller moment som ska kontrolleras, hur och 
när detta ska ske, vem som ansvarar och hur rapporteringen ska ske.  

Nämnden beslutar vilka processer/rutiner/system som ska kontrolleras i 
internkontrollplanen och har som utgångspunkt i förvaltningens föreslagna 
internkontrollplan. Se bilaga 2. Mall för internkontrollplan. 

Internkontrollplanen beslutas av nämnden senast i december månad för 
kommande budgetår.  

I planen skall ingå: 

Kontrollområde  
Här anges vad som skall granskas under året. Den rutin, det system eller det 
mål som under perioden ska granskas. Hämtas från den genomförda 
riskanalysen med konsekvens- och sannolikhetsbedömning med poäng 9-16. 

Riskanalys: Kontrollområden som i riskanalysen får poäng mellan 9-16 skall 
tas med i internkontrollplanen. Poängen särredovisas i interkontrollplanen i 
kolumnerna Risk/Konsekvens och Risk/Sannolikhet  

14
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• Risk/Konsekvens
Här anges den bedömningspoäng som kontrollområdet fått avseende
konsekvens i den genomförda riskanalysen. Är konsekvensen kännbar
(3) eller allvarlig (4)?

• Risk/Sannolikhet
Här anges den bedömningspoäng som kontrollområdet fått avseende
sannolikhet i den genomförda riskanalysen. Är sannolikheten möjlig
(3) eller mycket trolig (4)?

Dokument 
Vilka stadgar, reglement, regler, rutiner eller policys som berörs av det 
utvalda kontrollområdet och kan hänvisas till. 

Kontrollmoment 
Under Kontrollmoment anges vilken rutin eller moment som under perioden 
skall granskas i det angivna kontrollområdet.  

Kontrollant 
Här anges vem som är ansvarig att genomföra kontrollen i angivet 
kontrollområde. 

Metod 
Hur skall kontrollen utföras, vilket metod skall användas? Stickprov eller 
komplett genomgång? För stickprov kan olika urvalsgrupper väljas, t.ex. 
samtliga fakturor från ett mindre antal leverantörer eller ett mindre antal 
fakturor från samtliga leverantörer.  

Frekvens 
När och med vilken tidsintervall skall granskningen ske under året? Ange 
gärna så specifikt som möjligt, inte att det ska genomföras löpande under 
året.  

Rapportering till 
Här anges vem som är ansvarig att sammanställa internkontrollplanen/chef. 

Uppföljning 

Kontrollrapport 
Efter att interna kontroller har utförts upprättar kontrollanterna en 
kontrollrapport. I denna beskrivs vilka kontroller som utförts samt resultatet 
av dessa, vilka eventuella brister som upptäckts samt, i vissa fall, vilka 
åtgärder som behöver utföras för att eliminera bristerna. Se bilaga 3. Mall 
kontrollrapport. 

Kontrollanten lämnar upprättad kontrollrapport till den person som anges i 
den beslutade internkontrollplanen, senast 15 november innevarande år, om 
inget annat anges.  
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I kontrollrapporten ska ingå: 

Nämnd/område/enhet 

Kontrollområde rutin/system – Vad har kontrollerats? 

Kontrollant – Namn och roll 

Genomförande, metod och frekvens – Tillvägagångssätt och beskrivning av 
eventuellt urval. 

Resultat – Beskriv om kontrollområdet fungerar, fungerar men behöver 
utvecklas eller om det inte fungerar. Vilka avvikelser mot rutin har 
konstaterats.  

Åtgärder – Vid fel, beskriv åtgärder, aktiviteter och tidplan i syfte att 
begränsa, eliminera och hantera bristen/anmärkningen.  

Uppföljning av internkontrollplan 
En sammanställning av alla granskade kontrollområden i internkontrollplanen 
upprättas av förvaltningschef/VD. Rapporten visar en samlad bedömning om 
hur den interna kontrollen fungerar och om den är tillfredställande. Se bilaga 
4. Mall uppföljning internkontrollplan.

Förvaltningschef/VD svarar för att redogöra för den sammanställda rapporten 
av resultatet till nämnd samt revisorer i december varje år. De upprättade 
kontrollrapporterna biläggs som underlag till rapporten Uppföljning av 
internkontrollplan.   

Nämnden svarar för att uppföljning av internkontrollplan redovisas till 
Kommunstyrelsen i samband med bokslutsdialog i mars månad, året efter. 

Bilagor 
Matris riskanalys 
Mall internkontrollplan 
Mall kontrollrapport 
Mall uppföljning internkontrollplan 
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Riskanalys
Konsekvens- och sannolikhetsbedömning

Matris 

KONSEKVENS/ 
VÄSENTLIGHET
Allvarlig 4
( Är så stor att fel inte får inträffa)

Kännbar 3
(Uppfattas som besvärande)

Lindrig 2
(uppfattas som liten)

Försumbar 1
(Är obetydlig)

1 2 3 4

Osannolik Mindre sannolik Möjlig Sannolik SANNOLIKHET 
/RISK

(risken är obefintlig) (risken är mycket liten) (finns en möjlig risk)
(mycket troligt att fel 
uppstår)

Bedöm konsekvenserna vid fel 1-16
Sannolikheten att fel skall uppstå 1-16

Poäng 1-4:  Inget agerande, vi accepterar riskerna.
Poäng 5-8:  Uppmärksamhet krävs, bör ha uppsikt. Kan ev tas med i kommande 

     internkontrollplan.
Poäng 9-16:  Åtgärder krävs. Skall tas med i internkontrollplan.

3-8 9-16

1-4 3-8
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Intern kontrollplan  Munkedals kommun år 20xx
Tidsperiod: 202X-01-01 - 202x-12-31
Nämnd: x nämnd Fastställd av x nämnden 202x-12-xx     Dnr xxxx

Upprättad av: 

Enhet Kontrollområde 
rutin/system

Risk/ 
konsekvens

Risk/ 
Sannolikhet

Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens Rapportering sker 
till

1
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Kontrollrapport (används av
 kontrollant för respektive kontrollområde)

Nämnd/område/enhet:    

Kontrollområde rutin/system Vad har kontrollerats? 

Kontrollant: Namn och roll  

1. Genomförande, metod och frekvens: Tillvägagångssätt och beskrivning av eventuellt
urval

2. Resultat: Om kontrollområdet fungerar, kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas, eller
kontrollområdet fungerar inte. Vilka avvikelser mot rutin har konstaterats.

3. Åtgärder: Vid fel, beskriv åtgärder, aktiviteter och tidplan i syfte att begränsa, eliminera och
hantera bristen/anmärkningen.
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Uppföljning av Intern kontrollplan Munkedals  kommun år 20xx
Tidsperiod: 20xx-01-01 - 20xx-12-31
Nämnd: x nämnd Fastställd av x nämnden 202x-12-xx     Dnr xxxx

Upprättad av: 

Enhet Kontrollområde 
Rutin/system

Risk/ 
konsekv

ens

Risk/ 
Sannoli

khet

Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens Förslag till åtgärd Åter-
rapportering

Kontrollområdet fungerar

Kontrollområdet fungerar 
men behöver utvecklas

Kontrollområdet fungerar inte 

Kontrollområdet fungerar

Kontrollområdet fungerar 
men behöver utvecklas

Kontrollområdet fungerar inte 

Kontrollområdet fungerar

Kontrollområdet fungerar 
men behöver utvecklas

Kontrollområdet fungerar inte 

Uppföljning/resultat av 
kontrollen
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Diarienummer: 2022–000005 
Datum: 2022-11-01 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Sabina Trohne 
Nämndsekreterare  
Administrativa enheten 

Anmälan av delegationsbeslut - 
oktober 2022 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Redovisning av delegationsbeslut. Förteckningen redogör för beslut tagna 
under perioden 2022-10-01 till 2022-10-31.  

Beslutsunderlag 
Delegationsförteckning KFN 2022-10-01 till 2022-10-31. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Social dimension 
Inga sociala konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 
Inga miljömässiga konsekvenser. 

Barnkonventionen 
Inga konsekvenser 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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Kultur och fritidsförvaltningen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(1) 
Datum 
2022-10-01 – 2022-10-31 

Delegationsförteckning 
Datum Dok. ID Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 
2022-10-21 1617 UPPR Kultur- och 

fritidsförvaltningen 
Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 
punkt 2.2.1 - Besluta om bidrag till 
ungdoms- och idrottsföreningar 
samt övriga föreningar enligt 
fastställda bidragsregler. 

Margareta Svensson-
Hjorth 

2022–000061 

2022-10-07 1597 UPPR Kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 
punkt 2.21 -besluta om bidrag till 
ungdoms- och idrottsföreningar 
samt övriga föreningar enligt 
fastställda bidragsregler - 
komplettering till tidigare 
utbetalning. 

Margareta Svensson-
Hjorth 

2022–000041 
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