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§ 44
Halvårsrapport internkontroll 2020 (UN 2020.008)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Utbildningsnämnden godkänner halvårsrapporten för internkontroll 2020.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden 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 utbildningsnämnden.

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

Beslutsunderlag
 Internkontroll halvårsrapport 2020
 Internkontroll halvarsuppfoljning (UN)
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Tjänsteskrivelse

Halvårsrapport internkontroll 2020

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner halvårsrapporten för internkontroll 2020.

Ärendet i korthet
Utbildningsnämnden 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 utbildningsnämnden.

Bakgrund
Här kan du skriva in text

Handlingar
1. Internkontrollplan 2020
2. Internkontroll: halvårsrapport 2020

Susanna Falk Christian Hedborg
Utbildningschef Avd.chef Ekonomi och adm

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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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 2020-03-01—2020-03-
31 (bokföringsdatum).

Granskningens utfall

Granskningen visar att fyra av fem fakturor har fakturerats med rätt pris utifrån avtalet. Den 
fakturan med felaktigt belopp har fakturerats med ett lägre belopp än avtalet alternativt så står det 
fel beskrivning på fakturan.
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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) 

Process/rutin: Miljöledning 

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 

Översyn av verksamheternas krisplan 

Process/rutin: Tillhandahålla undervisning gymnasium / 5.3.2 
Aktivitetsansvar ej antagen gymnasieelev 16-19 år  

Att det kommunala aktivitetsansvaret (16-19 år) efterlevs. 

Process/rutin: Tillhandahålla vuxenutbildning inkl uppföljning 
SFI och särvux  

Att processen kring att tillhandahålla vuxenutbildning, särvux och SFI 
fungerar 

Process/rutin: Tillhandahålla elevvårdande verksamhet / 5.6.3 
Åtgärda kränkande behandling  
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Att processen kring kränkande behandling fungerar tillfredsställande 


