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Tjänsteskrivelse

Internkontroll 2020 halvårsrapport

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner halvårsrapporten för internkontroll 2020.

Ärendet i korthet
Barn- och ungdomsnämnden antar årligen en plan för internkontroll. Utifrån 2020 
års internkontrollplan har granskningen utförts för första halvåret och resultatet av
granskningen har sammanställts till en halvårsrapport för utbildningsnämndens
godkännande.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, internkontroll 2020 halvårsrapport
2. Internkontroll: 2020 halvårsrapport

Susanna Falk Christian Hedborg
Utbildningschef Avd.chef Ekonomi och adm
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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: Hantera personuppgifter enligt GDPR.

Kontrollera att personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) upprättats vid 
personuppgiftsbehandlingar.

Kontrollera att rätten till information (GDPR) efterlevs

Process/rutin: Avropa/köpa in och beställa

Avtalsuppföljning, att leverantörer följer avtalet  

Granskningens genomförande

Granskningen har genomförts genom att slumpmässigt välja leverantören Pedagogpoolen i Sverige 
AB (lev.id.55757645) avseende bemanning/vikariekostnader för perioden 2020-04-01—2020-05-31 
(bokföringsdatum).

Granskningens utfall

Granskningen visar att samtliga fakturor har fakturerats med rätt pris utifrån avtalet.

Process/rutin: Utbetalning skolpeng 

En kontroll av skolpengsutbetalningen  

Process/rutin: Rekrytering  

Referenstagning och andra bakgrundskontroller genomförs (t ex 
kontroll av tidigare LAS-dagar / tidigare anställningar (och 
avgångsorsak) i kommunen, uppvisande av registerutdrag mm, 
sökning på Google mm)

Granskningens genomförande

Kontroll har gjorts genom stickprov. Samma sex frågor från förra årets enkät användes. Frågorna 
om bakgrundskontroller inkluderade intern och extern referenstagning, kontroll av 
belastningsregister, lärarlegitimation, "LAS"-dagar samt sökning på Google/sociala medier.
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Granskningens utfall

Stickproven visar att efterfrågade bakgrundskontroller utförs på ett korrekt och tillfredsställande 
sätt.

Process/rutin: Miljöledningssystem 

Verksamheternas följer kommunens rutin för kemikaliehantering. 

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

Process/rutin: Krishantering 

Verksamheternas krisplaner fungerar tillfredsställande 

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. 

Process/rutin: Tillhandahålla elevvårdande verksamhet / 5.6.3 
Åtgärda kränkande behandling 

Att processen kring kränkande behandling fungerar tillfredsställande 


