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Internkontroll helårsuppföljning barn- och ungdomsnämnden 2020 (BUN 
2020.030)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Barn- och ungdomsnämnden godkänner helårsrapport för internkontroll 2020

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har i början av året antagit en internkontrollplan för 2020. 
Utifrån internkontrollplanen har granskning utförts för 2020. 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, konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Internkontroll helårsuppföljning barn- och ungdomsnämnden 2020
 Internkontroll  Helarsuppfoljning BUN
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Tjänsteskrivelse

Internkontroll helårsuppföljning barn- 
och ungdomsnämnden 2020

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner helårsrapport för internkontroll 2020

Sammanfattning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden har i början av 2020 antagit en internkontrollplan för
2020. Utifrån internkontrollplanen har granskning utförts för 2020. Resultatet av
granskningen har sammanställts i en helårsrapport till barn- och ungdomsnämnden
för godkännande.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Susanna Falk Christian Hedborg
Utbildningschef Avd.chef ekonomi och adm 
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Akten
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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: Krishantering 

Verksamheternas krisplaner fungerar tillfredsställande 

Granskningens genomförande

Kontroll har gjorts genom att rektorer för skola och förskola har ombetts skicka in sina krisplaner 
till förvaltningen.

Granskningens utfall

Utfallet visar att alla verksamheter har en krisplan att uppvisa, dock visar granskningen att ett fåtal 
är i behov av uppdatering i form av datum, namn och kontaktuppgifter.

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.

Granskningens utfall

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

Process/rutin: Miljöledningssystem 

Verksamheternas följer kommunens rutin för kemikaliehantering. 

Granskningens genomförande

Granskningen kontrollerade om det fanns material för hantering av rutiner för kemikaliehantering.

Granskningens utfall

Utfallet visar att det fanns kemikaliepärmar i varje kök och att rutinen efterlevs.
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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 skett genom intervjuer med rektor och köksansvarig. Frågan som ställdes var att 
respondenten skulle beskriva hur verksamheten hanterar avfall främst farligt avfall.

 

 

 

Granskningens utfall

Vallentuna gymnasium har idag en utvecklad källsortering vad gäller avfall från utbildningarna 
enligt rektor. Fraktioner finns för elavfall, farligt avfall, brännbart (tex virke), metall och järn 
(som de säljer till återvinningsstationen), wellpapp och brännbart. Den del av gymnasiets 
källsortering som behöver utvecklas är sortering av det avfall som alstras i klassrum och i 
korridorer. Idag slängs allt i samma soppåse och sedan i samma sopkärl i soprummet. För att 
detta avfall ska kunna källsorteras behövs en plan för arbetet och behov av inköp av mindre 
sorteringskärl att placera ut inomhus förankras för eleverna att själva sortera i. Finansiering av 
inköp och eventuellt ökade avfallsavgifter behöver förankras i nämnd och inom barn- och 
ungdomsförvaltningen.

Skolköken på Karbyskolan och Bällstabergsskolan samarbetar med skolan vad gäller sortering. I 
soprummen finns fraktioner för att sortera farligt avfall. sorteringen fungerar bra i soprummen, 
med behöver utvecklas inne i skollokalerna. Förskolan Eken delar soprum med köket och 
verksamheterna samarbetar kring sopsortering. Fraktioner för plast, papp, mat etc. 

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: 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 har genomförts genom att jämföra elever med frånvaro över 70 procent i kommunala 
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grundskolans frånvarossystem med aktiva skolpliktsärenden eller andra pågående utredningar om 
skolplikt.

Granskningens utfall

Sammanlagt var det 25 elever som vid granskningen 20-12-15 hade 70 procent frånvaro eller mer 
bland kommunala grundskolans elever. Av dessa 25 hade 21 elever en aktiv skolpliktsanmälan. 
Utfallet från granskningen visade att en av de elever med frånvaro över 70 procent som inte var 
skolpliktsanmälda hade en pågående utredning på barn- och ungdomsförvaltningen angående 
vistelse och skolgång utomlands. Två skolenheter hade avvikelser i granskningen, Karlslundsskolan 
och Karbyskolan, där Karbyskolan inte hade någon av eleverna i urvalet med aktiva 
skolpliktsanmälningar under 2020.

Skolenhet Antal elever med 
frånvaro över 70%

Antal elever i urvalet 
som är 
skolpliktsbevakade

Andel elever i urvalet 
som är 
skolpliktsbevakade

ROS 2 2 100%

KAS 2 0 0%

KÅS 0 0 100%

GVS 0 0 100%

KLS 6 4 67%

HGS 7 7 100%

BS 0 0 100%

LS 1 1 100%

SU 7 7 100%

 

Åtgärd Status

Implementering av nya riktlinjer och rutiner för 
utredning av problematisk frånvaro

 Pågående

Information om skyldighet att utreda frånvaro och 
anmäla till huvudman/hemkommun vid frånvaro 
går ut till kommunala och fristående verksamheter 
inför varje termin

 Pågående

Process/rutin: Utbetalning skolpeng 

En kontroll av skolpengsutbetalningen  

Granskningens genomförande

Fyra grundskolor både kommunal och fristående har via kontakt kontrollerats att elevantal på 
kontrollerad skola överensstämmer med vallentuna kommuns elevregister för utbetalning av 
skolpeng. Urvalet gjordes med hänsyn till mängden elever, hälften av skolorna hade få elever och 
hälften hade många.

Granskningens utfall

Granskningens utfall visade på att alla fyra kontrollerade skolors elever överensstämde med det 
elevregister som fanns i Vallentuna kommun.
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Process/rutin: Hantera personuppgifter enligt GDPR.

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

Granskningens genomförande

Stickprov har genomförts genom sökning på avtal som bör innehålla behandling av personuppgifter. 
Sökning har skett i följande system:

 Avtalskatalogen
 Platina
 Draftit

Granskningens utfall

Utfallet visar att: det finns uppgifter om att det finns PUB-avtal inom ramen för ett huvudavtal 
(Draftit) och det finns registrerade PUB-avtal (Avtalskatalogen och Platina)

Kontrollera att rätten till information (GDPR) efterlevs

Granskningens genomförande

Stickprov har genomförts genom sökning på vallentuna.se samt blanketter (både digitala och 
fysiska) som används inom barn- och ungdomsförvaltningen.

Granskningens utfall

Utfallet visar att det finns information om behandling av personuppgifter. På blanketterna finns 
även hänvisning och en länk till relevant information på vallentuna.se.

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

Att processen kring kränkande behandling fungerar tillfredsställande 

Granskningens genomförande

Under 2020 har åtta ärenden anmälts till Skolinspektionen, av dessa omfattar tre ärenden 
kränkande behandling. Könsfördelningen av dessa tre ärenden är 2 antal pojkar och 1 antal flickor.

Jämförelse med ärenden som rapporterats i DF respons, kommunala verksamhetens system för 
anmälan och utredning av kränkande behandling, visar att 0 av de aktuella 
Skolinspektionsärendena återfinns i kommunens system gällande kränkande behandling.

Granskningens utfall

Granskningen visar på en avvikelse gällande att inte samtliga Skolinspektionsärenden är 
inrapporterade i kommunala verksamhetens lokala system, endast 0 antal av ärendena är 
inrapporterade. 0 ärenden för flickor och 0 antal ärenden för pojkar.

Åtgärd Status

För att göra bedömningar och utredningar gällande 
kränkande behandling behöver detta informeras 
om på respektive skola. Kompetensen på varje 

 Ej påbörjad
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Åtgärd Status

enhet behöver stärkas för att skapa likvärdiga 
bedömningar om vad som bedöms vara en 
kränkning, vilken ska anmälas och utredas, och vad 
som inte är en kränkning.


