
    2016-02-10 

  Ärende 10 

  Dnr 2016/191 

  Bilaga 1 

Barn och Utbildning      Daniel Ahlin  

      0224-74 72 07 

 

 

Internkontrollplan 2015 för Barn och Utbildning 
 

Process/Rutin 

 

 

Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Till Riskbedömning 

Inköpsrutiner Att kontrollera att inköp 

sker hos avtalade 

leverantörer 

Ekonom Stickprov  Analys Förvaltningschef 

samt till SKN i 

samband med 

bokslut 

Möjlig/allvarlig 

Åtgärdsprogram, 

beslut 

Att kontrollera att beslut 

fattas och behandlas 

formellt korrekt om 

åtgärdsprogram eller inte 

Handläggare 

skoljuridik 

Stickprov Jämförelse mot 

betyg och 

nationella prov 

Förvaltningschef 

som rapporterar till 

SKN i samband med 

bokslut 

Möjlig/allvarlig 

Rutiner vid köp med 

betalkort. 

Att kontrollera att kvitton 

lämnas in i samband med 

att fakturan anländer. Att 

regler vid användandet av 

betalkort efterlevs. 

Ekonom Stickprov  Kontroll av 

faktura samt 

kvitton.  

Förvaltningschef 

samt till SKN i 

samband med 

bokslut 

Möjlig/allvarlig 

 

Resultatsammanställning 2016-02-09: 

1. De stickprov som gjorts har visat att skolan i mycket stor utstäckning köper från avtalad leverantör gällande läromedel. Undantag finns då inte 

leverantöreren har haft efterfrågat material. Kontorsmaterial har i huvudsak handlats från vår avtalspartner, även här finns avvikelser men inte i någon 

större omfattning.  

2. Kontrollen har genomförts på så vis att åtgärdsprogram eller annan redovisning har begärts in för elever som inte nått betyget E i ett och samma ämne 

två terminer i rad (ht -14 och vt-15). För f-6-skolor gjordes detta för årskurs 6, för högstadierna för årskurs 8. Resultatet blev för f-6 att 76 % fått 

formellt korrekt behandling, för åk 8 var det 55 %. 

3. Betalkorten sköts inte idag enligt de regler som gäller. Vid stickprovskontroll av 20 stycken fakturor var det 12 stycken där antingen kvitton saknas, 

momsen var fel eller att det har används vid representation eller utelunch utan att antecknat vilka som deltagit. Förslaget är att under 2016 fortsätta 

denna kontroll och vidta åtgärder vid behov. (Ekonomi får dra in kortet som inte sköts)  


