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Internkontrollplan 2020, granskning av nämndernas
internkontrollplaner 2019 och utvärdering av
kommunens system för internkontroll
Ärende
Samtliga nämnder har tagit fram och följt upp sina interna kontrollplaner för
2019. Av nämndernas redovisning framgår vilka granskningsområden som
uppvisar avvikelser. Nämndernas granskningsområden 2020 framgår av
internkontrollplanen för 2020.
Kommunledningskontoret har utvärderat nuvarande system för
internkontroll och bedömt att den behöver förändras i grunden. Ett första
steg togs i och med kommunfullmäktiges beslut av den 2 mars 2020 (§ 25)
om att revidera internkontrollreglementet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ”Internkontrollplan 2020” och
”Resultat av granskning av internkontrollplan 2019”.
2. Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunledningskontorets
utvärdering av kommunens system för internkontroll enligt
tjänsteutlåtandet.
Yrkanden
Bo Lagerkrantz (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
följande tillägg: ”Kommunfullmäktige beslutar att ålägga kommunstyrelsen
att ta fram en plan för omarbetning av kommunens system för
internkontroll”. Siv Sahlström (C) biträder Bo Lagerkrantz yrkande.
Hanna Bocander (M) yrkar avslag på Bo Lagerkrantz (SD) yrkande.
Överläggning
Under överläggningen yttrar sig även Carolin Robson (MP).
Proposition
Ordförande Boris von Uexküll (M) ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige bifallit det.
Därefter ställer han proposition på Bo Lagerkrantz (SD) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige avslagit det.
Votering och omröstningsresultat
Votering begärs avseende tilläggsyrkandet.
Följande voteringsordning godkänns: JA för avslag på Bo Lagerkrantz (SD)

Utdragsbestyrkande

1 (2)

DANDERYDS KOMMUN

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-08-31

tilläggsyrkande och NEJ för bifall till detsamma.
Ordförande Boris von Uexküll (M) finner att kommunfullmäktige beslutat
att avslå tilläggsyrkandet med 30 JA-röster mot 14 NEJ-röster. 1 ledamot
avstår från att rösta.
Omröstningslista bifogas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ”Internkontrollplan 2020” och
”Resultat av granskning av internkontrollplan 2019”.
2. Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunledningskontorets
utvärdering av kommunens system för internkontroll enligt
tjänsteutlåtandet.
Reservationer
Samtliga ledamöter för SD enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för
Bo Lagerkrantz (SD) yrkande.
__________
Expedieras
Samtliga nämnder
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