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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 MHN §  20 Dnr 2020-522 

Uppföljning av intern kontrollplan 2020 
 
Beslut 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar   
  
1. godkänna uppföljningen av intern kontrollplan för 2020 
2. paragrafen justeras omedelbart. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Den interna kontrollen är en process för att med rimlig grad av säkerhet 
uppnå följande mål:  

• Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 
• Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten 

är tillförlitlig 
• Tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs.  

 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppföljning av den interna 
kontrollplanen har gjorts i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinje.  
Respektive nämnd ska senast den 31 mars påföljande år rapportera 
resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen. 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Uppföljning av Internkontroll 2020, Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 15 mars 2021 § 19 

 
 
Prot. utdrag: Kommunstyrelsen   
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 MHN §  21 Dnr 2021-600 

Intern kontrollplan 2021 
 
Beslut 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar   
  
1. godkänna förslag till intern kontrollplan för 2021 
2. paragrafen justeras omedelbart. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Den interna kontrollen är en process för att med rimlig grad av säkerhet 
uppnå följande mål:  

• Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 
• Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten 

är tillförlitlig 
• Tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs.  

 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens förslag till intern kontrollplan 2021 
har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinje. Planen ska 
överlämnas till kommunstyrelsen senaste under mars månad det år planen 
avser.   
 
 
Beslutsunderlag  
 
Internkontrollplan 2021, Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 15 mars 2021 § 20 

 
 
Prot. utdrag: Kommunstyrelsen   
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