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§ 32
Internkontroll halvårsuppföljning 2021 (KN 2020.067)
Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
kulturnämnden godkänner halvårsuppföljningen av internkontrollen 2021, samt
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Internkontrollplanen för 2021 inom kulturnämnden innehåller kontroll av följande
områden:
Fakturering av terminsavgifter kulturskolan
Inköp görs inom befintliga ramavtal
Miljöarbete utifrån miljörevision
Skyltningen av kulturmiljöer
Dokumentation av befintlig konst

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, 2021-06-29, Internkontroll halvårsuppföljning 2021
 Internkontroll halvårsuppföljning 2021
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Tjänsteskrivelse

Internkontroll halvårsuppföljning 2021

Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner halvårsuppföljningen av internkontrollen 2021, samt
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Internkontrollplanen för 2021 inom kulturnämnden innehåller kontroll av följande
områden:
Fakturering av terminsavgifter kulturskolan
Inköp görs inom befintliga ramavtal 
Miljöarbete utifrån miljörevision
Skyltningen av kulturmiljöer
Dokumentation av befintlig konst

Ekonomiska konsekvenser
Om processer och rutiner kopplade till ekonomi inte fungerar som de ska kan det få 
stora ekonomiska konsekvenser. I internkontrollplanen för 2021 kontrolleras två 
processer kopplade till ekonomi; fakturering av terminsavgifter inom kulturskolan, 
samt att inköp görs inom befintliga ramavtal.

Konsekvenser för hållbar utveckling
Kulturnämnden har som mål att minska verksamheternas klimatpåverkan. I 
internkontrollplanen för 2021 finns en kontroll att förvaltningsledning analyserar 
miljöarbetet och tar hand om slutsatser från intern respektive extern miljörevision. 
Arbetet görs tillsammans med hållbarhetssamordnare och i syfte att systematiskt 
minska verksamheternas klimatpåverkan.

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

Petri Peltonen Elisabeth Byström
Förvaltningschef Controller
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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

Under vårterminen 2021 har 9 felaktiga fakturor skickats. Detta beroende på systemfel eller 
mänsklig faktor och det blir 1,4 % felaktiga fakturor. Det kan jämföras med vårterminen 2020 där 
2 % av fakturorna var felaktiga, samt helåret 2019 där 3 % var felaktiga.

Process/rutin: Inköp och upphandling

Inköp görs inom befintliga ramavtal

Granskningens genomförande

Controller går halvårsvis igenom förvaltningens största inköp tillsammans med 
upphandlingsenheten, och kontrollerar att dessa är gjorda med avtalade leverantörer.

Granskningens utfall

Inga större inköp har identifierats utanför ramavtalade leverantörer vid utförd kontroll.

Kulturella arrangemang sker sällan med upphandlade aktörer, men uppgår heller inte till 
beloppsgränser för när upphandling krävs.

Process/rutin: Miljöledning 

Förvaltningens lednings-/chefsgrupp analyserar miljöarbetet och tar 
hand om slutsatser från intern respektive extern miljörevision, 2 
ggr/år (vår och höst). 

Granskningens utfall

Ny samordnare för miljöarbetet har under året tillsatts inom kulturförvaltningen och arbetet utifrån 
slutsatser inom intern och extern miljörevision kommer påbörjas under hösten.
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Process/rutin: Värna vårda, visa kulturmiljöer

Skyltningen av befintliga kulturmiljöer är tillfredsställande

Granskningens genomförande

Controller har intervjuat antikvarie och enhetschef som har kontrollerat skylningen på vissa av 
nämndens kulturmiljöer.

Granskningens utfall

Vid granskningen har det uppmärksammats att rutiner/processer för skyltning samt för 
restaurering av skylning på befintliga kulturmiljöer saknas, samt att det finns behov av sådan för att 
få regelbundenhet och systematik i arbetet med tillfredsställande skyltning vid kulturmiljöer.

Antikvarie har fått i uppdrag att under hösten se över Runriket och att den kulturmiljön är 
tillfredsställande. Samt att föreslå hur en rutin/process kring skyltning vid kulturmiljöer kan 
fungera.

Process/rutin: Beställa och förvalta offentlig kommunal konst

Befintlig konst är tillförlitligt dokumenterad

Granskningens genomförande

Controller har intervjuat konsthandläggare.

Rutiner för inventering och dokumentation av konst finns upprättade samt håller på att uppdateras 
för att vara aktuell. Inventering av befintlig konst görs regelbundet av ansvariga ute i 
verksamheterna.

Granskningens utfall

Granskningen visar att rutiner för arbetet finns och att det under det senaste året har arbetats 
frekvent med att uppdatera och säkerställa att inrapporterade uppgifter stämmer i konstregistret.

Vissa inventeringar har visat sig vara väldigt gamla och i behov av uppdatering, och inom vissa 
enheter kommer eftersökningar av saknad konst göras på plats under hösten.

Rutinen bedöms fungera tillfredställande och ingen åtgärd bedöms nödvändig.
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