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§ 36
Internkontroll halvårsuppföljning 2020 (KN 2019.057)

Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
kulturnämnden godkänner halvårsuppföljningen av internkontrollen 2020, samt
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Internkontrollplanen för 2020 inom kulturnämnden innehåller kontroll av följande
områden:
- Fakturering av terminsavgifter Kulturskolan
- Inköp görs inom befintliga ramavtal
- Rutiner för personuppgiftsincidenter är kända hos medarbetarna
- Verksamheterna följer kommunens rutin för kemikaliehantering.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-06-30, Internkontroll halvårsuppföljning 2020
 Internkontroll halvårsuppföljning 2020
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Tjänsteskrivelse

Internkontroll halvårsuppföljning 2020

Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner halvårsuppföljningen av internkontrollen 2020, samt
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet
Internkontrollplanen för 2020 inom kulturnämnden innehåller kontroll av följande
områden: 
- Fakturering av terminsavgifter Kulturskolan
- Inköp görs inom befintliga ramavtal
- Rutiner för personuppgiftsincidenter är kända hos medarbetarna
- Verksamheterna följer kommunens rutin för kemikaliehantering.

Handlingar
Tjänsteskrivelse, 2020-06-30, Internkontroll halvårsuppföljning 2020
Internkontroll halvårsuppföljning 2020

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________
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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: Fakturering av terminsavgifter Kulturskolan

Att korrekt summa faktureras till kund

Granskningens genomförande

Fakturering sker två gånger per termin från kulturskolans förssystem StudyAlong. En 
huvudfakturering och en tilläggsfakturering. Redovisning sker av antalet felaktiga fakturor i relation 
till totalt antal fakturor.

Granskningens utfall

VT 2020: 10 felaktiga fakturor vid huvudfaktureringen och 3 vid tilläggsfaktureringen. Totalt 13 av 
650 fakturor, det vill säga 2 procent, var felaktiga på ett eller annat sätt.

Det kan jämföras med totalt drygt 3 procent felaktiga fakturor vid faktureringen 2019, VT och HT 
tillsammans.

Process/rutin: Inköp och upphandling

Inköp görs inom befintliga ramavtal

Granskningens genomförande

Controller har tillsammans med Upphandlingsenheten gått igenom de största inköpen under det 
första halvåret 2020.

Granskningens utfall

Inte noterat några stora avvikelser gällande inköp utanför ramavtal.

Process/rutin: Hantera personuppgifter enligt GDPR

Att rutiner för personuppgiftsincidenter är kända hos medarbetarna

Granskningens genomförande

Kontrollerat att rutiner för detta finns på intranätet samt gjort en plan framåt.

Granskningens utfall

Planen är att detta tas upp och diskuteras i respektive arbetsgrupp vid personalmöten under hösten 
2020.
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Process/rutin: Miljöledning 

Verksamheterna följer kommunens rutin för kemikaliehantering

Granskningens genomförande

Controller har intervjuat med medarbetare som hanterar kemikalier gällande hantering, förvaring, 
kemikalieförteckning mm.

Granskningens utfall

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

Noteras kan att kulturnämnden endast hanterar en liten del kemikalier i sina verksamheter.
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