
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-23

Referensnummer för signaturer:

§ 41
Halvårsrapport internkontroll 2021 (UN 2021.014)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Utbildningsnämnden godkänner halvårsrapporten för internkontroll 2021.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden 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 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
 Halvårsrapport internkontroll 2021, Utbildningsnämnden
 Internkontroll halvårsrapport, utbildningsnämnden
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Tjänsteskrivelse

Halvårsrapport internkontroll 2021

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner halvårsrapporten för internkontroll 2021.

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden 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 utbildningsnämnden.

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
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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: 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:

 Verifikationstypen bokföringsorder: Där sorterades beloppen i fallande ordning för att 
sedan kunna välja ut 10 % av transaktionerna med de högsta beloppen dvs. 9 
bokföringsorder av sammanlagt 87.

 Verifikationstypen 60IMD leverantörsfakturor: Där sorterades fakturorna per konto för att 
sedan kunna välja den översta fakturan på varje konto. 27 % av alla leverantörsfakturor dvs. 
4 fakturor av sammanlagt 15 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. Två av fakturorna 
sträckte sig över flera månader och har periodiserats antingen direkt i leverantörssystemet DCE 
eller senare vid bokslutet i bokföringssystemet Visma Control. Två 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.
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Process/rutin: Inackorderingstillägg 

Att ersättning betalas ut med korrekta beslutsunderlag 

Process/rutin: Rehabilitera personal 

Handlingsplaner för återgång i arbete 

Process/rutin: Styrdokument; Politiskt fastställda 
strategier/planer/policies/riktlinjer 

Upprättad strategi/plan/policy/riktlinje är publicerad i kommunal 
författningssamling 

Process/rutin: Hantera begäran om utlämning av allmän 
handling

Sekretesspröva vid begäran om utlämning av allmän handling.

Process/rutin: Tillhandahålla undervisning gymnasium / 5.3.7 
Uppföljning av undervisning, gymnasium särskola  

Att elev får den undervisning den har rätt till 

Granskningens genomförande

Granskningen genomförs genom att dels granska om de elever som har mottagits i 
gymnasiesärskola i åldersgruppen 16-19 år är inskrivna/har skolplats i gymnasiesärskola.

Elevens rätt till undervisning granskas genom att undersöka elevers närvaro i gymnasieskolan och 
att det genomförs närvarofrämjande åtgärder vid skolfrånvaro via ansökningar om 
tilläggsbelopp/interkommunal ersättning som inkommit till Vallentuna kommun. Kontrollen 
genomförs genom att det första ärendet i alfabetisk ordning för varje gymnasiesärskola som ansökt 
om tilläggsbelopp/utökad interkommunal ersättning innevarande år granskas.

Process/rutin: Tillhandahålla undervisning gymnasium / 5.3.8 
Beslut om målgrupptillhörighet gymnasium särskola  

Att bedömningen inför beslut om målgruppstillhörighet sker på ett 
korrekt och rättssäkert sätt 

Granskningens genomförande

För elever som mottagits till grundsärskola av annan kommun samt för elev som är mottagen i 
grundsärskola men ska påbörja gymnasiesärskola ska det göras ett målgruppsbeslut. Berednings- 
och mottagandegruppen på barn- och ungdomsförvaltningen granskar de underlag som legat till 
grund för tidigare beslut om mottagande i särskola;

Pedagogisk-, psykologisk-, medicinsk- samt social bedömning tillsammans med vårdnadshavares 
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ansökan och tidigare beslut. Berednings- och mottagandegruppen säkerställer att underlagen anger 
en nivåbestämning för om eleven ska läsa ämnen eller ämnesområden.

Granskningen innebär en genomgång av målgruppsbeslut av slumpvis utvalda elever inskrivna i 
gymnasiesärskola fördelat på åk 1-3 i gymnasiet.

Granskningens utfall

Totalt gjordes sex stickprov fördelat på åk 1-3 i gymnasiet där målgruppsbeslut granskades.

Samtliga handlingar var i sin ordning och målgruppsbeslutet hade skett på ett korrekt och 
rättssäkert sätt.


