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Utbildningsnamnden 

Internkontrollplan for Utbildningsnamnden 2015, uppfoljning per augusti 

Forslag till beslut 
Utbildningsnamnden foreslas besluta 

att godkanna atgarder enligt delarsuppfoljningen av internkontrollplan for ar 2015. 

Arendet 
Internkontrollplan for dr 2015 grundar sig pa verksamhetsplanen och den riskbedomning som 
gjorts av fervaltningsledningen. Av de risker som lyftes fram i riskregistret bedomdes sex 
moment, utifran riskvarde och befintliga Atgarder, viktiga att inga i den intema kontrollpla-
nen. 
I uppfoljningen per augusti är det tre moment dar kgarder foreslas vidtas under hasten. En 
handlingsplan kommer att tas fram for att forbattra rutinen for attest av loner. Forteckningen 
Over riktade statsbidrag är under upprattande. Rutinen for rekvireringen vidareutvecklas under 
hasten. Vidare believer en aversyn kring avtalshanteringen sa att inga otillatna kop Over di-
rektupphandlingsgransen gars samt att attestanter far utbildning och information. 
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INTERNKONTROLLPLAN UTBILDNINGSNAMNDEN 2015, delfirsrapport per augusti 

Process/rutin/ 
system 

Kontrollmoment Riskvarde 
Paverkan/ 

sannolikhet 

Kontroll- 
metod 

Kontroll- 
ansvarig 

Delarsrapport 

Loneprocessen Lonerevisionens utfall 
2015/2016 

12 Statistik HR-chef Effekten av det politiska stallningstagandet innebar mycket pengar 
till fa samt lite till flertalet larare och minskade lonegap mellan 
chef och medarbetare, vilket fdrstarktes av inrattandet av 
karriartjanster. Detta overensstammer med den riskbedomning 
som gjordes i borjan av aret. Dialog har forts med politiken om 
borttaganandet av 90:e percentilen. 

Lokalstrategiskt 
arbete 

Generellalokalprogram 
Kapacitet/fyllnadsgrad i 
befintligalokaler 

12 Komplett Lokalchef Arbetet med det generella lokalprogrammet pagar och kommer att 
fardigstallas under hosten, preliminart beslut i namnd oktober, 
samt vara en del av Mal och Budget. 
Arbetet med kapacitet/fyllnadsgrad for kommunens 
utbildningslokaler är i sin slutfas och resultatet torde kunna 
presenteras inom nagra veckor. 

Utvecklings/om- 
stallningsplan 
inom 
gymnasieskolan 

Tidplan 16 Komplett UD Arbetet fortloper enligt tidplan. 

Attest av loner Signeringlistor 12 Stickprov HR-chef Stickprov pa majlonen visar att 28 % av lonelistorna inte var 
attesterade. En handlingsplan tas fram i samarbete med 
Loneservice for vidare atgarder under hosten. 

Rekvirering av 
riktade 
statsbidrag 

Rutin for rekvirering 9 Intervju Ekonomichef En forteckning Over aktuella bidrag är under upprattande. 
Genomgang har hallits med ansvariga. Rutinen vidareutvecklas 
under tertial 3 for att sakerstalla rekvirering. 

Avtalshantering Registrering i 
avtalsregister 
Direktupphandlingar, 
beloppsgrans 

Stickprov 

Komplett 

Chef 
systemstOd 
Chef 
systemstod 

En revision genomfordes i oktober 2014. Revisionens bedomning 
var att kontroll och hantering av tecknade avtal inte var 
tillfredsstallande i alla delar. Namnden instammer i revisionens 
rekommendationer att namnden behover sakerstalla och ha 
kontroll Over att alla avtal är aktuella och finns registrerade i 
avtalsregistret. Vidare behovs en oversyn sa att inga otillatna Up 
Over direktupphandlingsgransen Ors. Attestantema bor fa 
utbildning och information om hur man hittar relevant 
avtalsinformation. 
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