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Förslag till Intern kontrollplan

2017 övergripande

för Sala kommun

Enligt avkommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala
kommun ska nämnder och styrelse varje är anta en särskild plan för

uppföljning av den interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att
styrelser och nämnder upprätthåller

en tillfredsställande

intern kontroll. Det

betyder att de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål
uppnås:

0 Ändamålsenligoch kostnadseffektivverksamhet
0 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
c

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter,

riktlinjer m.m.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en
god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna
kontrollen inom respektive verksamhetsområde.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att fastställa intern kontrollplan 2017 att
gälla övergripande

för Sala kommun i enlighet med bilaga,

samt att uppmana nämnderna att komplettera sina interna kontrollplaner
2017 enligt Intern kontrollplan 2017 övergripande för Sala kommun.

Jenny Nolhage
kommunchef
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