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5. Internkontrollplan – Helårsuppföljning 2019 (KN 2019.005)

Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen 2019, samt
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Internkontrollplanen för 2019 inom kulturnämnden innehåller kontroll av följande
områden: fakturering av terminsavgifter, uppdaterad attestförteckning och aktuella 
behörigheter i ekonomisystemet, att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens rutin 
för kemikaliehantering samt att verksamheten hanterar avfall i enlighet med kommunens 
avfallsföreskrifter.

Handlingar
 §5 KN AU Internkontrollplan – Helårsuppföljning 2019
 Tjänsteskrivelse 2019-12-16, Internkontrollplan helårsuppföljning 2019
 Uppföljning internkontroll 2019

Expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämndens arbetsutskott 2020-01-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5
Internkontrollplan – Helårsuppföljning 2019 (KN 2019.005)

Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att kulturnämnden godkänner helårsuppföljningen av 
internkontrollen 2019, samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Internkontrollplanen för 2019 inom kulturnämnden innehåller kontroll av följande områden: 
fakturering av terminsavgifter, uppdaterad attestförteckning och aktuella behörigheter i 
ekonomisystemet, att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens rutin för 
kemikaliehantering samt att verksamheten hanterar avfall i enlighet med kommunens 
avfallsföreskrifter.

Yrkanden
Ordförande Helena Klange (KD) yrkar att kulturnämndens arbetsutskott föreslår att 
kulturnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen 2019, samt överlämnar den 
till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande Helena Klange (KD) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kulturnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2019-12-16, Internkontrollplan helårsuppföljning 2019
 Uppföljning internkontroll 2019

Expedieras till 
Akten Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

Internkontrollplan – Helårsuppföljning 
2019

Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen 2019, samt
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet
Internkontrollplanen för 2019 inom kulturnämnden innehåller kontroll av följande
områden: fakturering av terminsavgifter, uppdaterad attestförteckning och aktuella 
behörigheter i ekonomisystemet, att verksamheten bedrivs i enlighet med 
kommunens rutin för kemikaliehantering samt att verksamheten hanterar avfall i 
enlighet med kommunens avfallsföreskrifter.

Handlingar

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen



Uppföljning internkontroll - 2019 (Kulturnämnden)

Process/
rutin

Kontrollmoment Ansvarig
chef

Ansvarig
för
kontroll

Metod Frekvens Granskningens
genomförande

Granskningens utfall Åtgärd Status Ansvarig
chef

Ansvarig
för
åtgärd;

Slutdatum Status Kommentar

Fakturering av
terminsavgifter

Att korrekt summa
faktureras till kund

Jerker
Axelsson

Gabrielle
Beije

Stickprov 2 ggr/år Fakturering från kulturskolans
förssystem, StudyAlong, sker
två gånger per termin. En
huvudfakturering och en
tilläggsfakturering. Redovisning
sker av antalet felfakturor i
relation till totalt antal fakturor.

Fler fakturaärenden har
hanterats men dessa beror inte
på fel i systemet utan på att
kund bestrider fakturan av
andra skäl.

VT 2019 - 5 av 792 fakturor var fel
vid huvud- och tilläggsfakturering
vårterminen 2019. Avrundat 0,6
procent.

HT 2019 - 57 av 1142 fakturor
var fel vid huvud- och
tilläggsfakturering höstterminen
2019. Avrundat 5,0 procent.

De felaktiga fakturorna vid
höstens fakturering visade sig
bero på ett fel/bugg i systemet
StudyAlong. Detta har efter
faktureringen åtgärdats, men
medförde ökad
arbetsbelastning för kulturskolans
administration samt kan ha
påverkat vissa kunder negativt
under en period.

Innan systemet
StudyAlong infördes var antalet
felaktiga fakturor ca 15-20
stycken per termin.

Fakturahantering Uppdaterad
attestförteckning
finns

Petri
Peltonen

Elisabeth
Byström

Total
granskning

2 ggr/år Kontrollerat med
kommuncontroller och i
Platina, kommunens ärende-
och
dokumenthanteringssystem,
huruvida attestförteckning
finns och om den är
uppdaterad.

Attestförteckningen visade sig vid
halvårsgranskningen inte vara
uppdaterad. Åtgärd har vidtagits
och under hösten har en
uppdaterad attestförteckning
tagits fram.

Attestförteckning
uppdateras

Petri
Peltonen

Elisabeth
Byström

2019-12-31 Avslutad Attestförteckning
har under hösten
2019 tagits fram.

Behörigheterna i
ekonomisystemet
överensstämmer med
aktuell
attestförteckning

Petri
Peltonen

Elisabeth
Byström

Total
granskning

2 ggr/år Controller har kontrollerat att
behörigheterna i
ekonomisystemet
överensstämmer med roller
och ansvar.

Granskningen visar att
behörigheterna i
ekonomisystemet är uppdaterade
med aktuella personer, roller och
ansvar.

Rutinen fungerar, ingen åtgärd
behövs.

Miljöledning Verksamheterna
följer kommunens
rutin för
kemikaliehantering

Petri
Peltonen

Eva
Fredljung,
Martina
Strolz, Isa
Lindqvist,
Elisabeth
Byström

Stickprov 2 ggr/år Controller har genomfört
intervju med medarbetare som
hanterar kemikalier gällande
fövaring, hantering,
kemikalieförteckning och
övriga rutiner kring kemikalier.

Verksamheterna bedöms följa
kommunens rutin för
kemikaliehantering, ingen åtgärd
behövs.

Verksamheterna
hanterar avfall och
källsorterar i enlighet
med kommunens
avfallsföreskrifter,

Anders
Dahlgren

Eva
Fredljung,
Martina
Strolz, Isa
Lindqvist,

Stickprov 2 ggr/år Controller har intervjuat
medarbetare på förvaltningen
som på olika sätt ansvarar för
eller hanterar avfall.

Granskningen visar att avfall kan
sorteras i våra interna
personalutrymmen i flera
fraktioner som matavfall, papper,
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Process/
rutin

Kontrollmoment Ansvarig
chef

Ansvarig
för
kontroll

Metod Frekvens Granskningens
genomförande

Granskningens utfall Åtgärd Status Ansvarig
chef

Ansvarig
för
åtgärd;

Slutdatum Status Kommentar

med fokus på korrekt
hantering av farligt
avfall, elektronik och
batterier

Elisabeth
Byström

kartong, elektronik, farligt avfall
och batterier. Detta är dock inte
samlat på ett och samma ställe
på grund av platsbrist.

Däremot saknades vid
halvårsuppföljningen möjlighet att
sortera avfall för besökare i flera
av våra offentliga lokaler som
bibliotek, kulturhus, kulturskolan
och Vallentuna teater. Under
hösten 2019 har nya avfallskärl
köpts in som möjliggör sortering
av brännbart, papper och pant i
biblioteket och kulturhuset.

Bedömer att ingen ytterligare
åtgärd behöver vidtas.
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