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§ 7
Internkontroll helårsuppföljning utbildningsnämnden 2020 (UN 2020.008)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Utbildningsnämnden godkänner helårsrapporten för internkontroll 2020.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden 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 utbildningsnämnden för godkännande

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 helårsuppföljning utbildningsnämnden 2020
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Tjänsteskrivelse

Internkontroll helårsuppföljning 
utbildningsnämnden 2020

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner helårsrapporten för internkontroll 2020

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden 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 utbildningsnämnden
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

Expedieras till:
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 

Översyn av verksamheternas krisplan 

Granskningens genomförande

Rektorer ombads skicka in verksamhetens krisplaner.

Granskningens utfall

Utfallet visar att krisplaner finns på samtliga verksamheter och att de är uppdaterade

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: Miljöledning 

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 återvinningscentral), 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.

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.

Process/rutin: Utbetalning skolpeng

En kontroll av skolpengsutbetalningen

Granskningens genomförande

En kontroll av Vallentuna kommuns folkbokförda elever som går på gymnasium utanför 
kommunen. Kontrollen gjorde på Upplands Väsbys yrkesgymnasium där Vallentuna har fem elever. 
Granskningen kontrollerade huruvida eleverna var registrerade på gymnasiet

Granskningens utfall

Utfallet var att alla de fem eleverna hade rätt registrering och våra uppgifter stämde överens med 
gymnasiet, kommunen betalar alltså ut korrekt skolpeng.
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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

Granskningen visar att det finns uppgifter om att det finns PUB-avtal inom ramen för ett 
huvudavtal (Draftit) samt att 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 undervisning gymnasium / 5.3.2 
Aktivitetsansvar ej antagen gymnasieelev 16-19 år  

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

Granskningens genomförande

Granskningen har gjorts utifrån att den operativt huvudansvariga har fått svara på frågorna

Hur upptäcks målgruppen?

Vilka aktiviteter utförs för målgruppen?

Granskningens utfall

Hur upptäcks målgruppen?

Ungdomarna inkommer till KAA i första hand via SCB som uppdaterar sina listor dagligen. Listan 
avläses av personal dagligen. Ungdomar som står utan gymnasieplats kontaktar KAA. Föräldrar till 
elever som varit långtidsfrånvarande från sin aktuella gymnasieskola kontaktar KAA. 
Gymnasieskolor som skriver ut elever från sin gymnasieskola kontaktar KAA.

Vilka åtgärder utförs?

Efterforska kontaktuppgifter.
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Utifrån befintlig kunskap, beprövad erfarenhet och egensinnig kreativitet åstadkomma en möjlig 
kontakt med ungdom och vårdnadshavare.

Samtal med ungdomar och vårdnadshavare.

Erbjudande om vägledning.

Erbjudande om praktikplats.

Samverkan med socialtjänsten.

Remittera till MIA.

Den samlade bedömningen är att målgruppen upptäcks och att det finns aktiviteter för målgruppen 
som är relevanta för målgruppen.

Process/rutin: Tillhandahålla vuxenutbildning inkl uppföljning 
SFI och särvux  

Att processen kring att tillhandahålla vuxenutbildning, särvux och SFI 
fungerar 

Granskningens genomförande

Stickprovet är utfört genom en enkätfråga i den länsgemensamma enkäten, 2020, till alla 
studerande inom vuxenutbildningen. Frågan: ”Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag 
fått” har använts som indikator. Den visar dels hur informationen har nått ut till kommunens 
medborgare kring möjligheter till vuxenutbildning dels hur processen med att ansöka fungerar.

Granskningens utfall

Utfallet blev att 87 procent av studerande bosatta i Vallentuna gav ett positivt svar på frågan. 
Andelen positiva svar för samtliga som har svarat på enkäten i länet var 82 procent.

Information om vuxenutbildning finns på Vallentuna kommuns webb, med direkt koppling till 
Kunskapscentrum Nordost som tillhandahåller vuxenutbildning för kommunens medborgare. De 
som önskar kan boka vägledningssamtal som tar upp frågor kring studie-och yrkesval samt hur 
personen ska göra för att komma igång med sina studier, och sätta upp mål för dessa.

 

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

Att processen kring kränkande behandling fungerar tillfredsställande 

Granskningens genomförande

Granskningen av kontrollpunkten genomförs genom intervju med skolledningen på Vallentuna 
gymnasium rörande hur plan för främja likabehandling och förebygga och åtgärda diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling tas utvärderas och revideras.

För att granska om kommunens rutin för att anmälan om misstanke om kränkande behandling 
anmäls till rektor och sedan till huvudman så granskas att de skolinspektionsärenden som gäller 
kränkande behandling har ett ärende i DF respons. Det vill säga att om en vh har upplevt att ett 
barn utsatts för kränkande behandling och kommunicerats det med skola och därefter 
Skolinspektion så ska skolan ha skapat ett ärende i DF respons.
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Granskningens utfall

Gymnasiet har en plan för att främja rättigheter och möjligheter samt förebygga och åtgärda 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen revideras årligen av elevhälsoteamet 
och av skolledning. Dessförinnan har utvärderingar skett tillsammans med personalen. Information 
om planen finns på hemsidan. Skolan för statistik och gör årligen uppföljningar angående 
kränkande behandling i det systematiska kvalitetsarbetet. Flera professioner på skolan har kunskap 
om rapporteringssystemet och rutinerna gällande utredning av kränkande behandling. Alla 
anmälningar och utredningar samt dokumentation kring förebyggande och främjande arbete sker i 
DF-respons.

Genomförd granskning visar att inga anmälningar till Skolinspektionen gällande Vallentuna 
gymnasium har gjorts under 2020. Det finns därmed inte några ärenden från Skolinspektionen som 
också borde vara registrerade i DF Respons. Således visar inte granskningen på någon avvikelse vad 
gäller Skolinspektionsärenden och registrerade kränkningsutredningar i DF Respons.


