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Uppföljning av internkontrollplan 
Förslag till beslut  
Utbildningsnämnden föreslås besluta  

att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen per augusti månad 2019. 

Sammanfattning 
Nämnden fastställde internkontrollplanen vid sammanträde i februari 2019. Enligt 
planen ska två av kontrollmomenten redovisas i samband med delårsbokslutet i 
september.  

I ärendet redovisas uppföljningen vad gäller användning och ändamålsenlighet i 
rutiner för intern kontroll samt provning av alternativ modell för skolvalet. 

Bakgrund 
Nämnden fastställde internkontrollplanen vid sammanträde i februari 2019. Enligt 
planen ska två av kontrollmomenten redovisas i samband med delårsbokslutet i 
september.  

Föredragning 
Nedan redovisas uppföljningen av de två aktuella kontrollmomenten 

Risk att rutinerna för intern kontroll inte 
är ändamålsenliga 
 

Uppföljning av användning och 
ändamålsenlighet i rutiner för intern 
kontroll 
 

Uppföljningen visar att rutinerna behöver aktualiseras och uppdateras. Det behöver 
säkerställas att rutiner hålls aktuella även när det kommer nya medarbetare i 
förvaltningens ledningsgrupp. Uppdaterade och aktualiserade rutiner kommer att 
utarbetas och vara klara före årsskiftet 2019/20. 

 

Risk för bristande förtroende för 
skolvalets nuvarande regelverk 

Prova alternativ modell och analysera 
utfallet. 

Utbildningsförvaltningen har genomfört simuleringar från 2017 och 2019 års skolval för 
att undersöka vilka konsekvenserna kan bli av ett alternativt arbetssätt och modell. 
Resultatet av simuleringen redovisades vid nämndens sammanträde i maj 2019. 
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Kompletterande information redovisas vid nämndens sammanträde i september 2019.  

Utbildningsförvaltningen anger i rapporten att resultaten från simuleringarna visar att 
båda modellerna ser till att alla barn får en skolplacering nära sitt hem. I den här 
simuleringen blev inget barn, oavsett modell, skolplacerad mycket långt från sitt hem 
exempelvis på grund av att de bor mitt emellan två skolor där det råder hård 
konkurrens om platserna på båda skolorna.   

Utbildningsförvaltningen bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att se på olika 
alternativ att göra antagning till grundskolan utifrån vårdnadshavarnas skolval. 
Simuleringar där förändringar görs i regelverk och metoder kommer att utföras. 
Utbildningsförvaltningen avser att fortsätta att jämföra olika modeller och prova dem 
på ett mer omfattande underlag, exempelvis på ett elevunderlag från flera årskurser. 
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