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§ 4
Internkontroll helårsuppföljning barn- och ungdomsnämnden 2019 (BUN 
2019.040)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Barn- och ungdomsnämnden godkänner helårsrapport för internkontroll 2019.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har i början av året antagit en internkontrollplan för
2019. Utifrån internkontrollplanen har granskning utförts för 2019. Resultatet av 
granskningen har sammanställts i en helårsrapport till barn- och ungdomsnämnden för 
godkännande.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse internkontroll helårsuppföljning barn- och ungdomsnämnden 2019
 Internkontroll  helårsuppföljning barn- och ungdomsnämnden 2019
 Internkontrollplan Barn- och ungdomsnämnden 2019

Expedieras till 
Akten
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Tjänsteskrivelse

Internkontroll helårsuppföljning barn- 
och ungdomsnämnden 2019

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner helårsrapport för internkontroll 2019.

Ärendet i korthet
Barn- och ungdomsnämnden har i början av året antagit en internkontrollplan för
2019. Utifrån internkontrollplanen har granskning utförts för 2019. Resultatet av 
granskningen har sammanställts i en helårsrapport till barn- och ungdomsnämnden 
för godkännande.

Handlingar
1. Internkontrollplan barn- och ungdomsnämnden 2019
2. Internkontroll helårsuppföljning barn- och ungdomsnämnden 2019

Susanna Falk Linda Hallén
Utbildningschef Avdelningschef                   

Verksamhetsutveckling

______________________
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Internkontrollplan - 2019 (Barn- och ungdomsnämnden)
Process/rutin  Kontrollmoment Ansvarig 

chef
Ansvarig för 
kontroll

Metod Frekvens Senaste 
kontroll

Sannolikhet/risk Konsekvens Riskvärde  

GDPR Efterlevnad av 
GDPR 

Linda Hallén Malin 
Thengqvist

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Inköp Avtalstrohet, att vi 
följer ramavtal 

Christian 
Hedborg

Lovisa 
Duse

Stickprov 1 ggr/år 4. Sannolik 3. Kännbar 12

Rekrytering Referenstagning 
och andra 
bakgrundskontroller 
genomförs 

Jonas Hård Helena 
Högberg

Stickprov 2 ggr/år 4. Sannolik 4. Allvarlig 16

Verksamheternas 
följer kommunens 
rutin för 
kemikaliehantering. 

Jonas Hård Charlotte 
Muntzing

Stickprov 1 ggr/år 4. Sannolik 4. Allvarlig 16Miljöledningssystem 

Verksamheterna 
hanterar avfall och 
källsorterar i 
enlighet med 
kommunens 
avfallsföreskrifter, 
med fokus på 
korrekt hantering av 
farligt avfall, 
elektronik och 
batterier. 

Jonas Hård Charlotte 
Muntzing

Stickprov 1 ggr/år 4. Sannolik 4. Allvarlig 16

Krishantering Verksamheternas 
krisplaner fungerar 
tillfredsställande 

Jonas Hård Lisa 
Dahlman

Total 
granskning

1 ggr/år 2016 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

5.2 Tillhandahålla 
undervisning 
grundskola, 
särskola /5.2.2 
Skolplikt och rätt till 
utbildning, förfrågan 
om skolgång 

Att 
skolpliktsbevakning 
sker enligt gällande 
lagstiftning samt 
interna riktlinjer och 
rutiner. 

Linda Hallén Jessika 
Lindkvist

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 4. Allvarlig 12



Process/rutin  Kontrollmoment Ansvarig 
chef

Ansvarig för 
kontroll

Metod Frekvens Senaste 
kontroll

Sannolikhet/risk Konsekvens Riskvärde  

5.5 Tillhandahålla 
elevhälsa / 5.5.2 
Bedriva icke 
journalförande 
verksamhet 

Att icke 
journalförande 
verksamhet bedrivs 
i enlighet med 
gällande riktlinjer 
och rutiner 

Maria 
Rosshagen

Karina 
Karlsson

Stickprov 2 ggr/år 2. Mindre 
sannolik

3. Kännbar 6
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Uppföljning internkontroll
Internkontrollen syftar till att verksamheten ska bedrivas effektivt och säkert. En kommuns 
verksamhet består av processer och rutiner och målet med internkontrollen är att ha ordning och reda 
på alla processer och rutiner.

Den här rapporten visar de processer/rutiner och dess tillhörande kontrollmoment som har granskats 
inom nämnden samt granskningens genomförande och granskningens utfall.

Process/rutin:

GDPR

Efterlevnad av GDPR

Granskningens genomförande

Granskningen har genomförts genom sökningar i kommunens avtalskatalog samt genom kontakt med 
systemförvaltare för avtalskatalogen. Information om kommunens arbete och syfte med att upprätta 
ett behandlingsregister, har inhämtats från kommunens dataskyddsombud.

Granskningens utfall

Barn- och ungdomsförvaltningens kontroll visar på brister kopplat till efterlevnad av GDPR. Bristerna 
består i att det inte är möjligt att i kommunens avtalskatalog få en särskild förteckning över barn- och 
ungdomsförvaltningens personuppgiftsbiträdesavtal. På grund av att avtalskatalogen inte är komplett 
saknas även möjlighet att säkerställa förekomsten av barn- och ungdomsförvaltningens samtliga avtal 
och personuppgiftsbiträdesavtal.

Under hösten 2019 deltar barn- och ungdomsförvaltningens dataskyddssamordnare i kommunens 
arbete med att färdigställa ett register över den personuppgiftsbehandling som utförs under varje 
nämnds ansvar. Registret kommer att omfatta både digital och manuell hantering av personuppgifter 
samt kopplas till personuppgiftsbiträdesavtal när så krävs. Därigenom ökar barn-och 
ungdomsförvaltningens möjligheter att säkerställa efterlevnad av GDPR vad gäller den 
personuppgiftsbehandling som sker under barn- och ungdomsnämndens ansvar.

Åtgärd Status

Kommungemensamt färdigställa ett register över 
den personuppgiftsbehandling som utförs under 
varje nämnds ansvar. Registret ska omfatta både 
digital och manuell hantering av personuppgifter, 
samt kopplas till personuppgiftsbiträdesavtal när så 
krävs. Registreringen sker i Draftit Privacy och 
omfattar registrering av förvaltningens digitala 
system samt registrering av all manuell hantering 
av personuppgifter på förvaltningen och ute i 
förvaltningens verksamheter.

 Pågående
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Process/rutin:

Inköp

Avtalstrohet, att vi följer ramavtal

Granskningens genomförande

Kontroll utfördes den 2020-01-09 enligt följande: De tio första fakturorna mellan 10000 och 20000 
inom de kommunala förskolorna kontrollerades utifrån om de köpta varorna/tjänster gjorts genom 
kommunens upphandlade leverantörer.

Granskningens utfall

Inga avvikelser förekom.

Process/rutin:

Rekrytering

Referenstagning och andra bakgrundskontroller genomförs

Granskningens genomförande

Kontroll har gjorts under hösten 2019. Enkät med sex frågor om bakgrundskontroller skickades till 
samtliga rektorer. Frågorna inkluderade intern och extern referenstagning, kontroll av 
belastningsregister, lärarlegitimation, "LAS"-dagar samt sökning på Google/sociala medier.

Granskningens utfall

Stickproven visar att efterfrågade bakgrundskontroller utförs på ett tillfredsställande sätt. Ett 
undantag var sökning i sociala medier eller på Google där 60 procent av de svarande inte gjorde denna 
bakgrundskontroll.

Åtgärd Status

Rekryteringsutbildning/genomgång för chefer och 
administratörer i verksamheterna.

 Pågående

Kommentar
Utförs av centrala HR-avdelningen och Linus Holmgren, rekryteringsansvarig.

Under slutet av år 2019 har detta genomförts med bra resultat. Samtliga rektorer och ledningsgrupper på 
skolorna har blivit upplysta hur de kan nyttja rekryteringssystemet på bästa sätt, kvalitetssäkra sin 
rekrytering och arbeta övergripande med nyrekrytering, bakgrundskontroll och kompetensbaserad 
rekrytering. //Linus Holmgren
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Process/rutin:

Miljöledningssystem

Verksamheternas följer kommunens rutin för kemikaliehantering.

Granskningens genomförande

Granskningen har genomförts genom stickprov från en slumpmässigt vald verksamhet i respektive 
förskola, grundskola och gymnasieskola där skolledare intervjuats. Granskningen har också inkluderat 
intervju med kökschef i ett slumpmässigt valt skolkök.

Frågor som ställts under granskningen:

Kemikalierutin-efterlevnad: Verksamhetsansvarig:

 finns lokal kemikalierutin?
 finns kännedom om den övergripande kommungemensamma kemikalierutinen?
 finns kemikalieförteckning?
 finns uttalat vilka kemikalier som köps in/inte köps in ur miljösynpunkt?
 görs en riskbedömning för miljö och arbetsmiljö avseende kemikalier?
 har medarbetare tillräcklig kunskap om hur de ska agera vid spill, tillbud och olyckor?
 finns utrustning att använda vid hantering av kemikalier eller spill?
 uppfyller lokaler och förvaringsmaterial de krav som finns på säkerhet och miljö?

Granskningens utfall

Stickprov visar att den kommunövergripande kemikalierutinen inte används i det praktiska arbetet 
men att det finns en medvetenhet om att den existerar. Istället har verksamheterna egna lokala 
rutiner. På skolor och gymnasiet hanteras kemikalier främst i kemisalarna. Den institutionsansvarige 
läraren har delegation på ansvaret kring hantering av kemikalier. Den som skriver på delegationen 
intygar att tillräcklig kunskap finns. För att ta reda på hur verksamheterna mer i detalj arbetar med 
kemikalier i till exempel den delegeringen behövs fördjupad insyn. Det är ett utvecklingsområde om än 
inte en i granskningen utgjord avvikelse. Verksamheterna inspekteras av miljötillsynen och bedöms 
där om de arbetar korrekt eller inte.

Den årliga interna miljörevisionen har påvisat utvecklingsområden kring rutin/ kvalitetsarbete inom 
miljöområdet. Kommunledningskontorets miljöstrateg och Barn- och ungdomsförvaltningens 
avdelningschef för kost miljö och folkhälsa diskuterar möjliga utvecklingsinsatser som kan presenteras 
för barn och ungdomsförvaltningens ledningsgrupp vid tillfälle under 2020 om behov finns.

Granskningen visar inte på någon avvikelse i arbetssätt från kommunens rutin för kemikaliehantering 
men visar att skolköken idag saknar en fullständig kemikaliepärm vilket behöver åtgärdas. Den är 
under framtagande och den kommunövergripande kemikalierutinen ligger till grund för arbetet. 
Kemikaliepärmen beräknas klar under första tertialen 2020.

Åtgärd Status

Ta fram en fullständig kemikaliepärm till skolköken  Pågående

Verksamheterna hanterar avfall och källsorterar i enlighet med 
kommunens avfallsföreskrifter, med fokus på korrekt hantering av 
farligt avfall, elektronik och batterier.

Granskningens genomförande

Granskningen har genomförts genom stickprov från en slumpmässigt vald verksamhet i respektive 
förskola, grundskola och gymnasieskola där skolledare intervjuats. Granskningen har också inkluderat 
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intervju med kökschef i ett slumpmässigt valt skolkök.

Frågor som ställts under granskningen:

 finns kännedom om kommunens övergripande avfallsföreskrifter?
 finns lokala rutiner för avfallshantering?
 förekommer hantering av farligt avfall, elektronik och batterier?
 hur hanteras farligt avfall i verksamheten? finns separat kärl?
 utnyttjas hämtningen som SBF föreslår årligen?

Granskningens utfall

Granskningen visar att verksamheterna hanterar mer eller mindre farligt avfall så som 
kemikalierester, elektronik, batterier, lysrör och glödlampor. Farligt avfall förvaras på olika sätt, 
utifrån de förutsättningar som finns. Verksamhetsansvarig eller vaktmästare beställer hämtning vid 
behov. Förutsättningarna för källsortering ser mycket olika ut. Alla verksamheter uttrycker viljan att 
källsortera fler fraktioner men att hinder finns för att göra det, till exempel utrymmesbrist, 
hanteringsproblematik, ekonomi, fula sorteringskärl med mera. Den årliga interna miljörevisionen har 
påvisat utvecklingsområden inom källsortering.

Granskningen visar inte upp avvikelser kring verksamheternas hantering av farligt avfall, elektronik 
och batterier men det finns utvecklingsområden för källsortering som ska utvecklas framåt. Barn- och 
ungdomsförvaltningen har under 2020 som aktivitet att inventera hur källsortering går till på 
respektive enhet och ta fram en handlingsplan för hur fler kan komma igång att källsortera eller 
källsortera fler fraktioner. Ett uppskattat stöd från verksamheterna sida är om förvaltningen tar fram 
kostnadsberäknade förslag och lösningar som rektor kan förhålla sig till och fatta beslut om.

Process/rutin:

Krishantering

Verksamheternas krisplaner fungerar tillfredsställande

Granskningens genomförande

Kontroll har utförts under hösten 2019. Alla verksamheter har ombetts skicka sin respektive krisplan 
till förvaltningen. Därefter har en stickprovskontroll gjorts i form av en enkät. Enkäten har skickats till 
fyra skolor, två i norra Vallentuna och två i södra Vallentuna. Frågor som ställts i enkäten:

- Känner verksamheten till krisplanen?

- Har verksamheten behövt använda sig av krisplanen?

- Om ja, fungerade krisplanen tillfredsställande?

Granskningens utfall

Granskningen visar att alla skolor i kommunen har upprättat en krisplan som de uppdaterar årligen. 
Avvikelser finns dock inom förskolans organisation där granskningen visat att inte alla förskolor har 
en krisplan.

Stickprovskontrollen visar att verksamheterna känner till krisplanen och tre av fyra skolor har använt 
sig av krisplanen och den fungerade tillfredsställande.

Åtgärd Status

Förskoleverksamheten får i uppdrag under 2020 att 
ta fram krisplaner för de förskolor där det saknas 
idag. Stickprov tas på nytt under 2020

 Ej påbörjad
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Process/rutin:

Tillhandahålla undervisning grundskola, särskola/5.2.2 Skolplikt 
och rätt till utbildning, förfrågan om skolgång

Att skolpliktsbevakning sker enligt gällande lagstiftning samt interna 
riktlinjer och rutiner.

Granskningens genomförande

Granskningen genomfördes utifrån frågeställningen; Har elever i åk 8 i Vallentunas kommunala skolor 
med frånvaro 30 procent eller mer under 2019 rapporterat i SchoolSoft en skolpliktsanmälan hos 
huvudmannen utifrån gällande riktlinjer för skolpliktsbevakning?

I gällande riktlinjer för skolpliktsbevakning är 30 procent frånvaro gränsen för att en anmälan ska 
skickas till huvudmannen/hemkommunen, utifrån nya lagkrav som kom 2018 ska en anmälan göras 
när en utredning om elevers frånvaro inleds, vilket föranleder en revidering av nuvarande riktlinjer 
och rutiner under 2019. Ansvaret för elever med hög frånvaro ligger främst hos huvudmannen även 
om hemkommunen också har ett ansvar i att se till att folkbokförda elever får den utbildning de har 
rätt till.

Internkontrollen avgränsas denna gång till att göra stickprov i åk 8 i Vallentunas kommunala skolor. 
Följer skolorna nuvarande riktlinjer och rutiner genom att utreda och anmäla elever med frånvaro 30 
procent eller mer.

Första granskningen genomfördes under våren 2019 och andra under hösten 2019.

Granskningens utfall

Sammanlagt visar kontrollen att det vid första stickprovstillfället fanns avvikelser som vid andra 
stickprovstillfället var åtgärdade. Sammanlagt var det 17 elever som vid granskningen 2019-11-19 hade 
30 procent frånvaro eller mer i årskurs 8. Av dessa 17 hade 16 elever en aktiv skolpliktsanmälan. 
Utfallet från granskningen visade att en elev med frånvaro över 30 procent saknade aktiv 
skolpliktsbevakning. Uppföljning med aktuell skola under granskningen visade dock att frånvaro för 
avvikelsen var tillfällig, känd av skolan och inte oroväckande i sin karaktär. Vid uppföljning i 
SchoolSoft drygt en vecka efter granskningen hade eleven, som vid granskningen saknade 
skolpliktsbevakning, en frånvaro som låg under 30 procent.

Skolenhet Antal elever frånvaro >30% åk 8 Antal elever i målgruppen 
skolpliktsanmälda

ROS 2 1

KAS 3 3

LS 0 0

HS 1 1

BS 2 2

HGS 9 9

Totalt 17 16

Efter genomförd granskning under våren sattes informationsåtgärder in där alla skolenheter påmindes 
8 veckor in på terminen att det var dags att gå över och säkerställa att elever med hög frånvaro skulle 
generera en anmälan om skolpliktsbevakning till huvudman. Åtgärden har troligtvis gett avsedd effekt 
då årets andra granskning inte visar på någon avvikelse. Granskningen visar dock på behov av 
utveckling vad gäller processen och underlättande för verksamheterna så att skolpliktsbevakningar 
och utredning av närvaro sker enligt lagstiftning.
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Åtgärd Status

Översyn av riktlinjer och rutiner för 
skolpliktsbevakning och utredning vid problematisk 
frånvaro för elever i Vallentuna kommuns 
grundskolor görs med syfte att utveckla rutinen så 
att den möter nya lagkrav samt effektiviseras för 
skolenheterna och huvudman och underlättar 
huvudmannens uppföljning.

 Pågående

Kommentar
Digital modul är inköpt till 2020 och uppbyggnadsfasen påbörjad under december. Utredning har visat att 
även fristående verksamheter kan kopplas på tjänsten att vilket underlättar verksamhetens rapportering 
och hemkommunens uppföljningsansvar vad gäller alla hemkommunens elever med hög frånvaro. 
Systemet effektiviserar även processen genom att digital påminnelse skickas ut automatiskt när 
skolpliktsbevakning ska följas upp av skolenheten.
Översyn av rutiner och riktlinjer planeras starta i februari 2020 när modulen är uppbyggd och plan för 
implementering är fastställd.

Process/rutin:

Tillhandahålla elevhälsa/5.5.2 Bedriva icke journalförande 
verksamhet 

Att icke journalförande verksamhet bedrivs i enlighet med gällande 
riktlinjer och rutiner

Granskningens genomförande

Samtliga aktuella ärenden har under november 2019 gåtts igenom och granskats, utifrån antal, 
aktualitet, tid för öppet ärende samt pågående arbete/uppdrag med ärenden som inte inkommit som 
ansökan till enheten.

Granskningens utfall

Antal ärenden till enheten under 2019 är konstant utifrån jämförelser med tidigare år. Granskningen 
har lett till att medarbetarna mer aktivt har avslutat fler ärenden. I granskningen har det framkommit 
att många har pågående uppdrag/ärenden som inte har inkommit till enheten med en ansökan. 
Enheten har identifierat ett behov av att klargöra vilken typ av uppdrag som ska skötas utifrån en 
ärendebas (exempelvis fortbildning till arbetsgrupp)och vad som kan vara ett uppdrag utöver det 
(konsultation på EHT).

Åtgärd Status

Förtydliga rutinerna för vilka uppdrag som behöver 
registreras som ärende för att arbeta likvärdigt och 
ha tillförlitlig statistik.

 Avslutad


