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 ÄRENDE 4 

DNR 2016/191 
DANIEL AHLIN 

DIREKT: 0224-74 72 07  
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 Skolnämnden 

MISSIV 

Internkontroll skolnämnden 2017 

INLEDNING 

Vid bokslutet ska resultatet av internkontrollen för verksamhetsåret redovisas. 

Ärendet 

Internkontrollplanen för 2017 utgör bilaga 1.  

Utredningens innehåll/Tjänstemännens yttrande 

Fakturor, betalkort och representation har granskats löpande och har vid 1 tillfälle 

rapporterats till nämnden i samband med delårsbokslutet.  

Utfallet för helåret redovisas i samband med bokslutet.  

Gåvor: Bedömningen av inköp av gåvor har  kategoriserats i tre nivåer.  Godkänt (54 

%, förbättring krävs (46 %) och underkänt (0 %). Underkänt innebär i princip att 

risk för direkta oegentligheter föreligger. Men att en så stor andel av inköpen ändå 

kan ifrågasättas får ses som anmärkningsvärt. Kommunen har en strikt gåvopolicy 

som innebär att den exempelvis aldrig uppvaktar anställda vid jämna födelsedagar. 

Detta följs inte. I många fall är även anteckningarna bristfälliga. Det framgår 

exempelvis inte till vem och/eller för vilket ändamål gåvan är inköpt.  

Åtgärdsprogram: Elever som saknat godkänt betyg ht -16 och vt -17 i samma ämne 

har granskats i årskurs 6 respektive årskurs 8. (Dessa elever ska ha ett 

åtgärdsprogram eller beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram.) Skolorna med 

årskurs 6 har klarat detta i 87 % av fallen (27/31), och för åk 8 är resultatet 45 % 

(22/49). 

Betalkort: Av 119 fakturor granskades 51 stycken (43 %) varav 10 stycken innehöll 

brister i huvudsak i form av saknade kvitton. Dessa 51 fakturor innehöll totalt 196 

kvitton och av det saknades 25 stycken. En faktura kan alltså innehålla flera kvitton, 

men om ett av dessa saknas blir det nedslag. En förbättring har skett mot 

föregående år.  

Representation: Denna punkt har inte nämnden beslutat men Kommunstyrelsen 

har tagit den som en övergripande punkt och därför avrapporteras kontorets utfall 

även i nämnden. Total har 60 fakturor identifierats och av dessa har 35 granskats. I 

13 av dessa fanns det brister, i huvudsak är det att namn inte skrivits på kvitton men 

beloppsgränser och kvitton har i mycket hög grad sköts.  
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Konsekvenser för landsbygden 

Beslutet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för landsbygden, nu eller i 

framtiden. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser.  

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Skolnämnden föreslås besluta 

att godkänna redovisningen av internkontrollplan för 2017 samt 

att insända redovisningen till kommunstyrelsen. 
 


