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§ 48
Halvårsrapport internkontroll 2021 (BUN 2021.040)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Barn- och ungdomsnämnden godkänner halvårsrapporten för internkontroll 2021.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden antar årligen en plan för internkontroll. Utifrån 2021 års 
internkontrollplan har granskningen utförts för första halvåret och resultatet av granskningen 
har sammanställts till en halvårsrapport för Barn- och ungdomsnämndens godkännande.

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

Beslutsunderlag
 Halvårsrapport internkontroll 2021, Barn- och ungdomsnämnden
 Internkontroll  halvårsrapport, Barn- och ungdomsnämnden
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Tjänsteskrivelse

Halvårsrapport internkontroll 2021

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner halvårsrapporten för internkontroll 2021.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden antar årligen en plan för internkontroll. Utifrån 2021 
års internkontrollplan har granskningen utförts för första halvåret och resultatet av 
granskningen har sammanställts till en halvårsrapport för Barn- och 
ungdomsnämndens godkännande.

Bakgrund
Internkontroll är nämndens verktyg som bidrar till att verksamheten når sina mål, att 
rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten 
efterlever lagar och regler.

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

Linda Hallén Fredrik Bernhardtz
Avdelningschef verksamhetsutveckling Kvalitetshandläggare

Expedieras till:
Akten



2021
Barn- och ungdomsnämnden

Internkontroll: 
halvårsuppföljning 2021



Barn- och ungdomsnämnden, Internkontroll: halvårsuppföljning 2021 2(7)

Innehållsförteckning

Uppföljning internkontroll........................................................................ 3

Process/rutin: Anställa personal........................................................................... 3

Process/rutin: Inkomstkontroll............................................................................ 3

Process/rutin: Periodiseringar.............................................................................. 3

Process/rutin: Rehabilitera personal..................................................................... 4

Process/rutin: Tillhandahålla elevvårdande verksamhet / 5.6.2 Ge elev särskilt stöd... 4

Process/rutin: Inflytande och samråd................................................................... 5

Process/rutin: Tillhandahålla skolmåltider............................................................. 6

Process/rutin: Administrera inackorderingstillägg................................................... 7



Barn- och ungdomsnämnden, Internkontroll: halvårsuppföljning 2021 3(7)

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: Anställa personal 

Rekvisition av bidrag från arbetsförmedlingen (arbetsmarknadsstöd av 
olika slag) 

Process/rutin: Inkomstkontroll 

Stickprovskontroller av vårdnadshavares inkomstuppgift 

Granskningens genomförande

Genom att jämföra vårdnadshavarnas lämnade inkomstuppgifter mot deras deklarerade inkomster 
för inkomståret 2019 har en granskning gjorts där 28 vårdnadshavares (14 familjer) 
inkomstuppgifter granskats. Som ett led i att Vallentuna kommuns invånare ska betala rätt avgift 
utifrån sina deklarerade inkomster kommer en inkomstkontroll genomföras. Inkomstkontrollen 
planeras att påbörjas och under VT-22 och året som granskas är då 2020. I denna internkontroll 
som är utförd 2021 granskas således år 2019. Detta är en internkontroll där 28 personer/ 14 familjer 
slumpmässigt valts ut av handläggare på Vallentuna kommun. Handläggaren har granskat 28 
slumpmässigt utvalda personer från Norra förskoleområdet.

Urvalet av granskade familjer sker på följande vis i Hypernet (IST)

Kårsta förskola - placerade barn, hantera aktuella placeringar. De fyra första familjerna som 
kommer upp med barn där placeringen startat 2018 är granskade i denna kontroll.

Lindholmens förskola - placerade barn, hantera aktuella placeringar. De 10 första familjerna som 
kommer upp med barn där placeringen startade 2018 eller 2019 (ett av dessa barn började 
placeringen 2019) är granskade i denna kontroll.

Granskningens utfall

Totalt 28 personer granskades, 14 familjer.

9 av dessa personer har fel inkomst registrerad på skolvalsidan.

16 personer har inte uppgivit inkomst och går därför under maxtaxa.

3 personer saknar inkomst enligt skolvalsportalen.

Process/rutin: Periodiseringar 

Förmedla rättvisande ekonomisk bild över året 

Granskningens genomförande

Genom att hämta alla transaktioner över 50 000kr som skedde under perioden jan- juni 2021. 
Transaktioner avseende periodiseringar, skolpeng, kassan samt alla balanskonto exkluderades ur 
urvalet. Transaktionerna granskades enligt följande:
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 Verifikationstypen bokföringsorder: Där sorterades beloppen i fallande ordning för att 
sedan kunna välja ut 10 % av transaktionerna med de högsta beloppen, dvs. 63 
bokföringsorder av sammanlagt 630.

 Verifikationstypen 60IMD leverantörsfakturor: Där sorterades fakturorna per konto för att 
sedan kunna välja den översta fakturan på varje konto. 33 % av alla leverantörsfakturor, 
dvs. 14 fakturor av sammanlagt 43 stycken.

Granskningens utfall

Alla transaktionen av typen bokföringsorder hanterades enligt redovisningsregler. Ingen av de 
granskade bokföringsordrarna avsåg transaktioner som sträckte sig över flera månader och därmed 
är det korrekt att de inte har periodiserats.

Alla de granskade leverantörsfakturorna hanterades enligt redovisningsregler. Tre av fakturorna 
sträckte sig över flera månader och har periodiserats antingen direkt i leverantörssystemet DCE 
eller senare vid bokslutet i bokföringssystemet Visma Control. Elva fakturor avsåg enbart en månad 
och därmed är det korrekt att de inte har periodiserats.

Granskningens utfall tyder på att transaktioner periodiseras korrekt och därmed förmedlas 
rättvisande ekonomiskt bild över året.

Process/rutin: Rehabilitera personal  

Handlingsplaner för återgång i arbete  

Process/rutin: Tillhandahålla elevvårdande verksamhet / 5.6.2 
Ge elev särskilt stöd 

Att processen kring särskilt stöd fungerar tillfredsställande 

Granskningens genomförande

Genom att två gånger per år granska de första 15 ärenden i systemet DF respons i grund- och 
grundsärskolan i Vallentuna kommun. De granskade ärenden som undersöks har sorterats på id och 
gäller perioderna

 1 januari-30 april
 1 sept-30 oktober

Granskningen har följande kriterier som undersöks:

 Utredning, som föregår eventuellt åtgärdsprogram, undersöks under vilken tidsaspekt 
utredningen har genomförts. Från beslut om pedagogisk utredning till beslut om eventuellt 
åtgärdsprogram. Detta kategoriseras i fyra kategorier: Datum saknas, 1-3 veckor, 4-5 
veckor, 6 veckor eller mer

 Andel åtgärdsprogram där elevens delaktighet finns med
 Andel åtgärdsprogram där elevens delaktighet inte finns med
 Andel åtgärdsprogram där vårdnadshavares delaktighet finns med
 Andel åtgärdsprogram där vårdnadshavares delaktighet inte finns med

 

Granskningens utfall

Granskningens utfall tyder på att rutiner för utredning av särskilt stöd möter Skollagens krav att 
dessa ska göras skyndsamt. I majoriteten av de granskade ärendena är tidsaspekten 1-3 veckor från 
dess att rektor beslutat att starta en utredning till beslut fattas om ett åtgärdsprogram ska upprättas 
eller inte.
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Granskningens utfall visar på avvikelser gällande delaktighet i framtagande av åtgärdsprogram. 
Enligt 3 kap. 9§ i Skollagen ska elev och vårdnadshavare ges möjlighet att delta när ett 
åtgärdsprogram tas fram. Granskningens utfall visar att det inte systematiskt dokumenteras om en 
elev och/eller vårdnadshavare deltar i framtagandet eller inte och att det därmed finns brister i 
huvudmannens möjlighet att följa upp sitt ansvar.

Utfall tid mellan beslut om utredning och beslut om eventuellt åtgärdsprogram:
1-3 veckor: 53%
4-5 veckor: 20%
6 v eller mer: 27%

Ovanstående siffror baseras på de 11 ärenden där det beslutats att ta fram ett åtgärdsprogram. Antal 
ärenden med beslut om att ej ta fram åtgärdsprogram: 4st

Utfall delaktighet i framtagandet av åtgärdsprogram

Andel ärenden där elev deltagit i åtgärdsprogram: 9 % (1st)

Andel ärenden där elev ej deltagit i åtgärdsprogram: 36 % (4st)

Andel ärenden utan uppgift om elev deltagit i åtgärdsprogram: 55 % (6st)

Andel ärenden där en eller samtliga vårdnadshavare deltagit i åtgärdsprogram: 55 % (6st)

Andel ärenden utan uppgift finns om vårdnadshavare deltagit i åtgärdsprogram: 45 % (5st)

 

Process/rutin: Inflytande och samråd 

Att elevers inflytande tas om hand via elevråd och föräldraråd 

Granskningens genomförande

Kontrollen genomfördes som stickprov under juni 2021 på två grundskolor, en F-9 skola och en F-5 
skola. Skolorna svarade på följande frågor: Har skolan Skolsamråd/Föräldraråd och hur ofta sker 
dessa? Finns det forum för elevinflytande som klassråd och elevråd? Dessutom fick skolorna skicka 
in minnesanteckningar från Skolsamråd.

 

Granskningens utfall

Båda skolorna har regelbundna Skolsamråd/ Föräldraråd, två gånger varje termin, som leds av 
rektor. Minnesanteckningarna från mötena läggs ut på SchoolSoft.

F-5 skolan svarar att varje klass har schemalagda klassråd varje vecka. Dessutom har skolan elevråd 
som leds av rektor en gång varje månad. I Elevrådet har varje klass två deltagande 
elevrepresentanter. Representanterna har med sig protokoll från sina klassråd och lyfter de frågor 
som rör hela skolan. Det finns en gemensam mall för dagordning samt protokoll både för klassråd 
och elevråd. En anpassning av formerna har skett under läsåret 20/21 på grund av Corona. 
Klasslärarna har skickat in klassrådsprotokoll till rektor som sedan har sammanställt och 
återkopplat till klasserna

F-9 skolan har elevråd fem gånger per termin som föregås av klassråd. Minnesanteckningar förs vid 
varje tillfälle i en specifik möteslogg. Skolan har också utsedda kontaktpersoner för varje stadie som 
stöttar elevrådet. Det finns elevskyddsombud som har fått utbildning och som deltar på 
skyddsronder med skolledning och de vuxna skyddsombuden.

Granskningen visar inte på några avvikelser



Barn- och ungdomsnämnden, Internkontroll: halvårsuppföljning 2021 6(7)

Process/rutin: Tillhandahålla skolmåltider  

Att skolmåltider tillhandahålls enligt lagstiftning, policies, riktlinjer 
och rutiner 

Granskningens genomförande

Två frågor om efterlevnad av livsmedelslagstiftningen, för att säkerställa att säker mat serveras, 
ställdes till samtliga ansvariga kökschefer inom Kostenheten via mail:

”Ni har fått följande frågor i Internkontrollen augusti 2021:

1.Verksamheten för skolmåltider (Kostenheten) har en gemensam rutin för hantering av specialkost 
så kallad Specialkostpärmen.

- Är rutinen känd av personalen i köket? Ja / Nej

Om nej beskriv varför:

- Efterlevs rutinen i köket? Ja / Nej

Om nej beskriv varför:

 

2.Verksamheten har en gemensam rutin för egenkontroll så kallad Egenkontrollpärmen.

- Är rutinen känd av personalen i köket? Ja / Nej

Om nej beskriv varför:

- Efterlevs rutinen i köket? Ja / Nej

Om nej beskriv varför:

 

Besvara ovanstående frågor med ja eller nej. Om ni svarar nej på någon av frågorna ska en 
förklarande text bifogas. Detta för att bidra till utvecklingen av verksamheten och säkerställa att 
verksamheten arbetar enligt lagar, regler, och rutiner.

Granskningens utfall

Tio av tolv kökschefer svarade på internkontrollfrågorna.

Av dessa svarade tio att rutin för specialkost är känd i verksamheten och efterlevs.

Åtta svarade att rutin för egenkontroll är känd och efterlevs.

Två svarade att egenkontrollen är känd men att rutinen är under uppdatering så efterlevnaden är 
inte fullständig förrän den rutinen är klar.

Det stämmer att egenkontrollrutinen är under uppdatering och att det är känt av de två som svarat 
nej med kompletterande svar. Det är de som håller i uppdateringen.

Kommentar till resultatet:

Resultatet anses tillfredsställande och visar på hög efterlevnad av rutiner som säkerställer att 
livsmedelslagstiftningen efterlevs och att mat hanteras säkert och kan serveras i skolor och förskolor 
samt inom äldreomsorgen. Även inspektionsprotokoll från Miljötillsynsmyndigheten visar på god 
efterlevnad av rutiner för livsmedelssäkerhet då resultatet av dessa inspektioner är utan 
rapporterade avvikelser.
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Process/rutin: Administrera inackorderingstillägg  

Att processen kring ansökan och beviljande av inackorderingstillägg 
fungerar tillfredsställande  


