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Claes Jarlvi
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Claes.jarlvi@engelholm.se Familje- och utbildningsnämnden

 

Återrapportering internkontrollplan 2018 samt plan för 2019

Ärendebeskrivning
Under år 2017 har kommunstyrelsen antagit en ny policy för intern kontroll. 
I policyn beskrivs hur nämnder och bolagsstyrelser inför varje verksamhetsår 
skall besluta om en internkontrollplan som beskriver prioriterade åtgärder och 
granskningar utifrån dokumenterade riskanalyser. 
Den interna kontrollen betonar följande centrala utgångspunkter:
Intern kontroll skall utgöra en del av kommunens löpande kvalitetsarbete. 
Riskanalys ska genomföras varje höst och ligga som underlag till 
internkontrollplanen för nästkommande år. Genomförda kontroller utifrån 
internkontrollplan för 2018 ska återrapporteras.
En internkontrollplan för 2019 ska vara framtagen och beslutad i respektive 
nämnd. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2 (3)

Diarienummer

2019-01-03

 

  FUN  
2019/5

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Huvuduppdragschefen för Lärande och familj informerar Familje- och 
utbildningsnämnden om innehållet i framtagen plan för 2019.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterad den 3 januari 2019
Återrapportering interkontrollplan 2018 för samtliga verksamhetsområden inom 
Lärande och familj
Internkontrollplan 2019 för samtliga verksamhetsområden inom Lärande och 
familj

Utredning
Enligt den policy som antogs under 2017, skall de interna kontrollplanerna ha 
ett mer uttalat verksamhetsmässigt fokus jämfört med tidigare år. 
Den interna kontrollplanen skall ses som en viktig och naturlig del i det 
systematiska kvalitetsarbetet.
Hänvisas till bifogade intern kontrollplaner för respektive verksamhetsområde. 
Dessa planer följer policyn genom att de identifierade risker som bedöms ha 
ett sammantaget risktal (sannolikhet multiplicerat med konsekvens) på 9 eller 
mer även är redovisade med aktuellt kontrollmoment/aktivitet.

 
Förslag till beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslås besluta

att godkänna Lärande och familjs återrapportering för 2018

att godkänna Lärande och familjs internkontrollplan för 2019
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
3 (3)
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2019-01-03

 

  FUN  
2019/5

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

_____

Claes Jarlvi  
Tf chef Lärande och familj  

Beslutet expedieras till:
Samtliga verksamhetschefer inom Lärande och familj
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INTERNKONTROLLPLAN:  Ängelholms grundskola
Nämnd: Välfärdsnämnden Verksamhetsår: 2018

Övergripande
process

Riskkategori
Omvärldsrisker,

verksamhetsrisker, Legala
risker, IT-risk, Risker i

rapporteringen

Risk Sannolikhet(1-
4)

Konsekvens (1-
4)

Risktal     
( = Sannolikhet *

Konsekvens)
Riskanalys Kontrollmoment

/Aktivitet

Frekvens
(antal ggr

per år)

Antal
stickprov

Kontroll-
ansvarig
- namn

Rapporteras
till (närmaste

chef)
- namn

Omvärldsrisk

 Fler utåtagerande barn
vilket påverkar
arbetsmiljön för både barn
och vuxna. Behov av
utbildning och handledning
för att personalen skall
kunna hantera situationen.

3 4 12

Barn blir otrygga och fler
barn  påverkas till eget
normbrytande beteende.
Risk för uppsägningar .

Återkommande
samtal med
arbetsplatserna och
HR-avdelningen.

4
Samtliga

rektorsomr
åden

Fredrica  -
förslag Frida

Vht-chef
Gunilla

Ivarssonm

Verksamhetsrisk

Svårt att rekrytera -
behöver personal.

3 4 12

Sämre kvalitet i
undervisningen.

Säkerställa innehållet
i Attraktiv
arbetsgivare. 4

Samtliga
rektorsomr

åden

Fredrica  -
förslag Frida

Vht-chef
Gunilla

Ivarssonm

IT-risk

Om IT-teknik inte kan
uppdateras i samma takt
som den digitala
utvecklingen kräver -
riskerar vi att tappa vårt
försprång   gentemot andra
skolkommuner.

1 4 4

Vi riskerar att tappa i
ranking. Att vi får svårare
att rekrytera och att våra
elever riskerar att  inte
längre ligga i framkant.

Tydlig digital
organisation och
omvärldsbevakning
och tydligt destinerad
budget för
digitalisering.

4
Samtliga

rektorsomr
åden

Fredrica  -
förslag Frida

Vht-chef
Gunilla

Ivarssonm

Om risktalet blir 9 poäng eller högre (max 16), eller om konsekvensen bedöms som 4:a alternativt att bedömning gjorts att effekten ändå utgör en väsentlig risk, ska åtgärd (kontollmoment) alltid anges.
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INTERNKONTROLLPLAN:  Ängelholms grundskola
Nämnd: Välfärdsnämnden Verksamhetsår: 2018 2018

Övergripande
process

Riskkategori
Omvärldsrisker,

verksamhetsrisker, Legala
risker, IT-risk, Risker i

rapporteringen

Risk Sannolikhet(1-
4)

Konsekvens (1-
4)

Risktal     
( = Sannolikhet *

Konsekvens)
Riskanalys Kontrollmoment

/Aktivitet

Frekvens
(antal ggr

per år)

Antal
stickprov

Kontroll-
ansvarig
- namn

Resultat av genomförd granskning Åtgärder (om avvikelser)

Bedömning
(Inga avvikelser,

Mindre avvikelser,
Större Avvikelser)

Rapporteras
till (närmaste

chef)
- namn

Omvärldsrisk

 Fler utåtagerande barn
vilket påverkar
arbetsmiljön för både barn
och vuxna. Behov av
utbildning och handledning
för att personalen skall
kunna hantera situationen.

3 4 12

Barn blir otrygga och fler
barn  påverkas till eget
normbrytande beteende.
Risk för uppsägningar .

Återkommande samtal med
arbetsplatserna och HR-
avdelningen.

4
Samtliga

rektorsomr
åden

Verksamhetc
hef Gunilla

Ivarsson

Risken bedöms ha begränsats något i
till följd av ett planerat och systematiskt
arbete för att ge personal  redskap och
verktyg att hantera situationer som kan
uppstå.

Utbildning av personal
och uppstart av
samverkansprojekt med
koppling till Regionen
mellan Skola, IFO och
elevhälsa

Större avvikelser Verksamhetsch
ef  Gunilla
Ivarsson

Verksamhetsrisk

Svårt att rekrytera -
behöver personal - behörig
personal. 3 4 12

Sämre kvalitet i
undervisningen.

Avstämning av antalet
sökande till utannonserade
tjänster 4

Samtliga
rektorsomr

åden

Verksamhets
chef Gunilla

Ivarsson

Granskningen har visatt att vi nu har
fler antal sökande till utannonserade
tjänster.

Införandet av
övningsskolor gör
kommunen mer attraktiv
och har påvisat positiva
effekter vad gäller
rekryteringen.

Mindre avvikelser Verksamhetsch
ef Gunilla
Ivarsson

IT-risk

Om IT-teknik inte kan
uppdateras i samma takt
som den digitala
utvecklingen kräver -
riskerar vi att tappa vårt
försprång   gentemot andra
skolkommuner. 1 4 4

Vi riskerar att tappa i
ranking. Att vi får svårare
att rekrytera och att våra
elever riskerar att  inte
längre ligga i framkant.Om
supportorganisation centralt
och på Ro inte finns i
tillräcklig omfattning och IT-
teknik (infrastruktur,
verktyg och system) inte
uppdateras i samma takt
som den digitala
utvecklingen kräver riskerar
vi att tappa konkurrenskraft
gentemot andra
skolkommuner.

Återkommande avstämning
av hårdvara, kringutrustning
samt IKT-personal (IKT-
administratörer och IKT-
pedagoger) per Ro.

4
Samtliga

rektorsomr
åden

IKT-
utvecklare

Per
Pennegård,

LOF
IKT-

samordnare
Nils Pålsson,

Likvärdigheten försämras utifrån
nedanstående resultat av granskning.
Digitala verktyg för elever/personal
finns i tillräcklig omfattning men risk
finns att kringutrustning och
infrastruktur inte kommer att bli
tillräckligt uppdaterad/ersatt 2019. Det
finns en tendens till personal-
nedragningar på IKT-stöd på Ro.
Inför kommande år behöver flera
system uppdateras eller köpas in för att
inte tappa konkurrenskraft gentemot
andra kommuner.

Tydlig kommunal digital
organisation och
omvärldsbevakning och
tydligt destinerad budget
för digitalisering.

Verksamhetsch
ef Gunilla
Ivarsson

Om risktalet blir 9 poäng eller högre (max 16), eller om konsekvensen bedöms som 4:a alternativt att bedömning gjorts att effekten ändå utgör en väsentlig risk, ska åtgärd (kontollmoment) alltid anges.
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INTERNKONTROLLPLAN:  Ängelholms grundskola
Nämnd: Välfärdsnämnden Verksamhetsår: 2019

Övergripande
process

Riskkategori
Omvärldsrisker,

verksamhetsrisker, Legala
risker, IT-risk, Risker i

rapporteringen

Risk Sannolikhet(1-
4)

Konsekvens (1-
4)

Risktal     
( = Sannolikhet *

Konsekvens)
Riskanalys Kontrollmoment

/Aktivitet

Frekvens
(antal ggr

per år)

Antal
stickprov

Kontroll-
ansvarig
- namn

Rapporteras
till (närmaste

chef)
- namn

Omvärldsrisk

 Fler utåtagerande barn
vilket påverkar
arbetsmiljön för både barn
och vuxna. Behov av
utbildning och
handledning för att
personalen skall kunna
hantera situationen.

3 4 12

Barn blir otrygga och fler  barn
påverkas till eget  normbrytande
beteende. Risk för uppsägningar
.

Återkommande
samtal med
arbetsplatserna och
HR-avdelningen.

4
Samtliga

rektorsomr
åden

Verksamhet
schef

Gunilla
Ivarsson

Vht-chef
Gunilla

Ivarssonm

Verksamhetsrisk

Svårt att rekrytera -
behöver personal.

3 4 12

Sämre kvalitet i undervisningen. Säkerställa innehållet
i Attraktiv
arbetsgivare. 4

Samtliga
rektorsomr

åden

Verksamhet
schef

Gunilla
Ivarsson

Vht-chef
Gunilla

Ivarssonm

IT-risk

Om IT-teknik inte kan
uppdateras i samma takt
som den digitala
utvecklingen kräver -
riskerar vi att tappa vårt
försprång   gentemot andra
skolkommuner.

1 4 4

Vi riskerar att tappa i ranking.
Att vi får svårare att rekrytera
och att våra elever riskerar att
inte längre ligga i framkant.Om
supportorganisation centralt
och på Ro inte finns i tillräcklig
omfattning och IT-teknik
(infrastruktur, verktyg och
system) inte uppdateras i
samma takt som den digitala
utvecklingen kräver riskerar vi
att tappa konkurrenskraft
gentemot andra skolkommuner.

Tydlig digital
organisation och
omvärldsbevakning
och tydligt destinerad
budget för
digitalisering.

4
Samtliga

rektorsomr
åden

IKT-
utvecklare

Per
Pennegård,

LOF
IKT-

samordnare
Nils

Pålsson,

Vht-chef
Gunilla

Ivarssonm

Om risktalet blir 9 poäng eller högre (max 16), eller om konsekvensen bedöms som 4:a alternativt att bedömning gjorts att effekten ändå utgör en väsentlig risk, ska åtgärd (kontollmoment) alltid anges.
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INTERNKONTROLLPLAN:  Ängelholms gymnasieskola
Nämnd: Välfärdsnämnden Verksamhetsår: 2018

Övergripande
process

Riskkategori
Omvärldsrisker,

verksamhetsrisker,
Legala risker, IT-risk,

Risker i rapporteringen

Risk Sannolikhet
(1-4)

Konsekvens
(1-4)

Risktal     
( = Sannolikhet *

Konsekvens)
Riskanalys Kontrollmoment/

Aktivitet

Frekvens
(antal ggr

per år)

Antal
stick-
prov

Kontroll-
ansvarig
- namn

Rapporteras
till (närmaste

chef)
- namn

Omvärldsrisk Stort tillflöde av elever till IM 2 4 8

Ökat  tillflöde av elever till IM,
påverkar organisationen.Fler
lärare, specialpedagoger +
elevhälsa behövs.

Uppföljning av sökstatistiken

Hela
underlage

t
undersök

s

Vht-chef
Markus Eek

Vht-chef Markus
Eek

Omvärldsrisk

Upplevt oroligt samhällsklimat ger även
oroligt skolklimat. Behov av
säkerhetsåtgärder, såsom larmzoner,
värmekameror, låst skola”

3 4 12

Fortsätta med reglebunden
kontakt med kommunens
säkerhetsavdelning + polis;
implementera fortbildningsplan
gällande säkerhet och PDV

Regelbunden kontakt med
kommunens
säkerhetsavdelning och polis;
fortbildningsplan för säkerhet
och PDV

12 Vht-chef
Markus Eek

Vht-chef Markus
Eek

Verksamhetsrisk

Se ovan, vilket påverkar skolans hela
uppdrag. Brist på specialpedagogiskt
kompetens, vilket ger en otillräcklig
elevhälsoplan och brist i systematiken
gällande hantering av åtgärdsprogram.

1 3 3 Vht-chef
Markus Eek

Vht-chef Markus
Eek

Legala risker
KAA – uppfyller i dagsläget ned näppe
lagens krav, och bör formeras utifrån
förslag och tillföras Vuxenutbildningen

4 4 16

Försöka få gehör för framtagenm
plan gällande KAA, vilken
tididgare framlagts för
uppdragschefen

Fortsätta kontakter med chef
huvuduppdrag för att försöka
få ny KAA-modell i aktivt läge.

12 Vht-chef
Markus Eek

Vht-chef Markus
Eek

IT-risker
Äldrere utrustning som måste uppdateras
Bättre kontroll på register 2 4 8

Systemadm gör en en
inventering utifrån ålder och
status på verksamhetens
ITutrustning.

Vht-chef
Markus Eek

Vht-chef Markus
Eek

Risker i ekonomisk
rapportering

Viktigt att enheterna får korrekt
redovisning, i annat fall svårt att
”felsöka”
Viktigt med tydlig information vad gäller
eventuella speciallösningar som medges

1 4 4 Vht-chef
Markus Eek

Vht-chef Markus
Eek

Om risktalet blir 9 poäng eller högre (max 16), eller om konsekvensen bedöms som 4:a alternativt att bedömning gjorts att effekten ändå utgör en väsentlig risk, ska åtgärd (kontollmoment) alltid anges.
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INTERNKONTROLLPLAN:  Ängelholms gymnasieskola
Nämnd: Välfärdsnämnden Verksamhetsår: 2018

Övergripande
process

Riskkategori
Omvärldsrisker,

verksamhetsrisker,
Legala risker, IT-risk,

Risker i rapporteringen

Risk Sannolikhet
(1-4)

Konsekvens
(1-4)

Risktal     
( = Sannolikhet *

Konsekvens)
Riskanalys Kontrollmoment/

Aktivitet

Frekvens
(antal ggr

per år)

Antal
stick-
prov

Kontroll-
ansvarig
- namn

Resultat av genomförd
granskning

Åtgärder (om
avvikelser)

Bedömning
(Inga avvikelser,

Mindre avvikelser,
Större Avvikelser)

Rapporteras
till (närmaste

chef)
- namn

Omvärldsrisk
Stort tillflöde av elever till IM, vilket
påverkar organisationen.Fler lärare,
specialpedagoger + elevhälsa behövs.

2 4 8

Ökat  tillflöde av elever till IM,
påverkar organisationen.Fler
lärare, specialpedagoger +
elevhälsa behövs.

Uppföljning av sökstatistik

Hela
underlage

t
undersöks

Vht-chef
Markus Eek

Trots prognostiserad nergågn av
antalet IM -sökande, ökade antalet
sökande betydligt inför lå 18/19.

Försöka säkerställa att
verksamheten möter de
behov som det ökade
söäktrycket till IM
medför.

Större avvikelse Vht-chef Markus
Eek

Omvärldsrisk

Upplevt oroligt samhällsklimat ger även
oroligt skolklimat. Behov av
säkerhetsåtgärder, såsom larmzoner,
värmekameror, låst skola”

3 4 12

Fortsätta med reglebunden
kontakt med kommunens
säkerhetsavdelning + polis;
implementera fortbildningsplan
gällande säkerhet och PDV

Regelbunden kontakt med
kommunens säkerhetsavdelning
och polis; fortbildningsplan för
säkerhet och PDV

12 Vht-chef
Markus Eek

Genom skapat Lokalt trygghetsrård
med polis, räddningstjänst,
säkerhetsavdelning och
Ängelholmslokaler finns goda rutiner
för att skapa en agil organisation med
beredskap utifrån olika
omvärldshändelser.

Vht-chef  Markus
Eek

Verksamhetsrisk

Se ovan, vilket påverkar skolans hela
uppdrag. Brist på specialpedagogiskt
kompetens, vilket ger en otillräcklig
elevhälsoplan och brist i systematiken
gällande hantering av åtgärdsprogram.

1 3 3 Vht-chef
Markus Eek

Vht-chef  Markus
Eek

Legala risker
KAA – uppfyller i dagsläget ned näppe
lagens krav, och bör formeras utifrån
förslag och tillföras Vuxenutbildningen

4 4 16

Försöka få gehör för framtagenm
plan gällande KAA, vilken
tididgare framlagts för
uppdragschefen

Fortsätta kontakter med chef
huvuduppdrag för att försöka få
ny KAA-modell i aktivt läge.

12 Vht-chef
Markus Eek Risken kvarstår inte längre

Tillhörigheten av KAA är
fastställd och beslutad av
HU-chef Claes Jarlvi.
KAA ingår i
Verksamhetsområdet
Vuxenutbildning.

Ingen avvikelse Vht-chef  Markus
Eek

IT-risker
Äldrere utrustning som måste uppdateras
Bättre kontroll på register 2 4 8

Systemadm har gjort en
inventeringslista utifrån ålder
och status på utrustningen. 2ggr
och rapporteras till vht-chef.

2 ggr på
hela

underlage
t

Vht-chef
Markus Eek

Bättre bild av akuella och kommande
behov av investeringar i den digitala
utrustningen.

Vht-chef  Markus
Eek

Risker i ekonomisk
rapportering

Viktigt att enheterna får korrekt
redovisning, i annat fall svårt att ”felsöka”
Viktigt med tydlig information vad gäller
eventuella speciallösningar som medges

1 4 4

Brister i verksamamhetssystemets
struktur och upplägg påverkar
kvaliteten i uppföljningarna på ett
negativt sätt.

Undersökning  av orsaker till att
verksamhetsområdets
ekonomiuppföljningar inte
upåplevs som tillförlitliga i alla
avseenden.

Vht-chef
Markus Eek

 Samtal pågår med
ekonomi och HU-chef.

Vht-chef  Markus
Eek

Om risktalet blir 9 poäng eller högre (max 16), eller om konsekvensen bedöms som 4:a alternativt att bedömning gjorts att effekten ändå utgör en väsentlig risk, ska åtgärd (kontollmoment) alltid anges.
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INTERNKONTROLLPLAN:  Ängelholms gymnasieskola
Nämnd: Välfärdsnämnden Verksamhetsår: 2019

Övergripande
process

Riskkategori
Omvärldsrisker,

verksamhetsrisker,
Legala risker, IT-risk,

Risker i rapporteringen

Risk Sannolikhet
(1-4)

Konsekvens
(1-4)

Risktal     
( = Sannolikhet *

Konsekvens)
Riskanalys Kontrollmoment/

Aktivitet

Frekvens
(antal ggr

per år)

Antal
stick-
prov

Kontroll-
ansvarig
- namn

Rapporteras
till (närmaste

chef)
- namn

Omvärldsrisk

Tillflöde av elever till IM, vilket påverkar
organisationen.Fler lärare,
specialpedagoger + elevhälsa behövs. 2 3 6

God måluppfyllelse riskeras;
ojämn och hög arbetsbelastning
för personal på IM

nytt upplägg för IM + ny
huvudmannens plan för IM

rektor IM gy chef

Verksamhetsrisk

Ny elevkategori till IM med hög frånvaro
och hög grad av funktionsvariartion.

4 4 16

God måluppfyllelse riskeras;
ojämn och hög arbetsbelastning
för personal på IM

nytt upplägg för IM + ny
huvudmannens plan för IM

rektor IM gy chef

Omvärldsrisk

Upplevt oroligt samhällsklimat ger även
oroligt skolklimat. Behov av
säkerhetsåtgärder, såsom larmzoner,
värmekameror, låst skola 4 4 16

Fortsätta med reglebunden
kontakt med kommunens
säkerhetsavdelning + polis;
implementera fortbildningsplan
gällande säkerhet och PDV

Regelbunden kontakt med
kommunens säkerhetsavdelning
och polis; fortbildningsplan för
säkerhet och PDV 12 ? gy chef

Verksamhetsrisk

Brist på specialpedagogiskt kompetens,
vilket ger en otillräcklig elevhälsoplan och
brist i systematiken gällande hantering av
åtgärdsprogram. 4 4 16

God måluppfyllelse riskeras;
ojämn och hög arbetsbelastning
för personal

genomlysning spec ped och
spec lär funktioner - revision av
organisation Ägy

gy chef gy chef

Verksamhetsrisk

Stort behov av speciallärare och
studiehandledare på nationella program
för elever i allmänhet, och nyanlända
elever i synnerhet. 4 4 16

God måluppfyllelse riskeras;
ojämn och hög arbetsbelastning
för personal

genomlysning spec ped och
spec lär funktioner - revision av
organisation Ägy

gy chef gy chef

Legala risker

Bättre kontroll på register (GDPR)

2 2 4

otillräcklig registrering vidare hantering av
registreringslistor; stort fokus
på uppdatering gällande
information i
registreringslistorna

admin
kommunikatör

+ intendent
gy chef

IT-risker
Äldre utrustning som måste uppdateras.

2 4 8
otillräcklig IKT-miljö vad gäller
hård- och mjukvara

prioritering vad gäller
investering 2018-2019 gy chef gy chef

Risker i ekonomisk
rapportering

Viktigt att enheterna får korrekt
redovisning, i annat fall svårt att ”felsöka”

3 4 12

otrillräcklig information vid
budgetsuppföljningar

träffar mellan schemaläggare,
intendent och ekonom;
tydligare rapporteringssystem /
stöd; ekonom på plats gy chef gy chef

Om risktalet blir 9 poäng eller högre (max 16), eller om konsekvensen bedöms som 4:a alternativt att bedömning gjorts att effekten ändå utgör en väsentlig risk, ska åtgärd (kontollmoment) alltid anges.
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INTERNKONTROLLPLAN:  Elevhälsan
Nämnd: Välfärdsnämnden Verksamhetsår: 2018

Övergripande
process

Riskkategori
Omvärldsrisker,

verksamhetsrisker, Legala
risker, IT-risk, Risker i

rapporteringen

Risk Sannolikhet
(1-4)

Konsekvens
(1-4)

Risktal     
( = Sannolikhet
*Konsekvens)

Riskanalys Kontrollmoment
/Aktivitet

Frekvens
(antal ggr

per år)

Antal
stickprov

Kontroll-
ansvarig
- namn

Rapporteras
till (närmaste

chef)
- namn

Avvikelse-
hantering

Verksamhertsrisk Att avvikelsehanteringen inte
efterlevs. 2 4 8

Kan få
konsekvenser på
individnivå

Systematiskt arbete enligt SOFS
2011:9 Löpande ?

HSL-personalAnn-
Louise Rubin, Eva
Fäldt

Verksamhetschef
HSL Anna Ristovska,
Ann-Louise Rubin

Egen-
kontroll

Verksamhetsrisk samt
legala risker

Att obehörig tar del av journaler

2 4 8

Risk att
sekretessen bryts
vilket kan få
konsekvenser på
både verksamhets-
och individnivå.

Stickprovskontroller

1 tillfälle/år ?

Av verksamhetschefen
utsedda medarbetare
(detta är en del av det
ledningssystem som
finns för HSL
verksamhet inom
elevhälsan). Ann-Louise
Rubin, Jenny Bergh,
Eva Jönsson

Verksamhetschef
HSL Anna Ristovska,
Ann-Louise Rubin

13



INTERNKONTROLLPLAN:  Elevhälsan
Nämnd: Välfärdsnämnden Verksamhetsår: 2018

Övergripande
process

Riskkategori
Omvärldsrisker,

verksamhetsrisker, Legala
risker, IT-risk, Risker i

rapporteringen

Risk Sannolikhet
(1-4)

Konsekvens
(1-4)

Risktal     
( = Sannolikhet
*Konsekvens)

Riskanalys Kontrollmoment
/Aktivitet

Frekvens
(antal ggr

per år)

Antal
stickprov

Kontroll-
ansvarig
- namn

Resultat av genomförd
granskning

Åtgärder (om
avvikelser)

Bedömning (Inga
avvikelser, Mindre
avvikelser, Större

Avvikelser)

Rapporteras
till (närmaste

chef)
- namn

Avvikelse-
hantering

Verksamhertsrisk Att avvikelsehanteringen inte
efterlevs.

2 4 8
Kan få
konsekvenser på
individnivå

Systematiskt arbete enligt SOFS
2011:9 samt ledningssystem.

Löpande

Antal stickprov
stäms av med

respektive
verksamhetsch

ef.

Verksamhetschef Ann-
Louise Bajlum Rubin

Analys av risken återfinns i
patentsäkerhetsberättelserna.
Sammanfattnde bedömning är att
rutinerna för avvikelsehantering
fungerar.

Ansvarig
verksamhetschef  för
kontinuerliga samtal med
medarbetare i syfte att
minska ev
underraportering genom
att skapa ett mer
normalierande
förhållningssätt.

Mindre avvikelser Verksamhetschef
Elevhälsan Anna
Ristovska, HSL Ann-
Louise Bajlum Rubin

Egen-
kontroll

Verksamhetsrisk samt
legala risker tex dataintrång

Att obehörig tar del av journaler

2 4 8

Risk att
sekretessen bryts
vilket kan få
konsekvenser på
både verksamhets-
och individnivå.

Stickprovskontroller

Minst vid 6
tillfällen

Inga stickprov
utran

systematisk
kontroll utifrån

underlag i
ledningssystem

et.

HSL medarbetare
Cecilia Wahlen och
Annette Rosell,
Verksamhetschef  Anna
Ristovska  har utsettt
Jenny Bergh, Eva
Jönsson

Genomförd kontroll har inte visat på
några fall av obehörig användning
eller dataintrång.

Inga avvikelser Verksamhetschef
Elevhälsan Anna
Rsitovska , HSL  Ann-
Louise Bajlum Rubin
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INTERNKONTROLLPLAN:  IFO
Nämnd: Välfärdsnämnden Verksamhetsår: 2018

Övergripande
process

Riskkategori
Omvärldsrisker,

verksamhetsrisker,
Legala risker,

IT-risk, Risker i
rapporteringen

Risk Sannolikhet(
1-4)

Konsekvens
(1-4)

Risktal     
( = Sannolikhet
* Konsekvens)

Riskanalys
Kontrollm
oment/Ak

tivitet

Frekvens
(antal ggr

per år)

Antal
stickprov

Kontroll
ansvarig
- namn

Rapporteras
till (närmaste
chef) - namn

Utredningar ska
genomföras i
stipulerad tid

Legal risk

Att utredningar inte
genomförs i tid enligt
gällande lagstiftningar

3 3 9

Klienten riskerar en icke
rättssäker hantering av
sitt ärende. Kommunen
riskerar också en avgift i
form av vite.

Kollegie-
granskning

1 10

Enhetschef vht-chef

Rättspraxis ska
följas Legal risk

Biståndsbeslut fattas i
strid med lagstiftning
och gällande rättspraxis

3 3 9

Klienten riskerar en icke
rättssäker hantering av
sitt ärende. Kommunen
riskerar också en avgift i
form av vite.

Kollegie-
granskning

1 10

Enhetschef vht-chef

Avvikelse-hantering
ska efterlevas av
verksameterna

Verksamhetsrisk

Att rutiner för
avvikelsehantering inte
efterlevs

3 3 9

Brister i verksamheten
som kan leda till
försämringar för
medborgaren.

Analys av
inkomna
avvikelser

1

Enhetschef vht-chef
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INTERNKONTROLLPLAN:  IFO
Nämnd: Välfärdsnämnden Verksamhetsår: 2018

Övergripande
process

Riskkategori
Omvärldsrisker,

verksamhetsrisker,
Legala risker,

IT-risk, Risker i
rapporteringen

Risk Sannolikhet(
1-4)

Konsekvens
(1-4)

Risktal     
( = Sannolikhet
* Konsekvens)

Riskanalys
Kontrollm
oment/A
ktivitet

Frekvens
(antal

ggr per
år)

Antal
stickprov

Kontrollan
svarig -
namn

Resultat av genomförd
granskning

Åtgärder (om
avvikelser)

Bedömning
(Inga avvikelser,

Mindre avvikelser,
Större Avvikelser)

Rapporteras
till

(närmaste
chef) - namn

Utredningar ska
genomföras i
stipulerad tid

Legal risk

Att utredningar inte
genomförs i tid enligt
gällande lagstiftningar

3 3 9

Klienten riskerar en icke
rättssäker hantering av
sitt ärende. Kommunen
riskerar också en avgift i
form av vite.

Kollegie-
granskning av
barnavårdsutr
edningar

1 16

Enhetschef
Sanna Ghrieb

Tre av 16 granskade utredningar
visar på avvikelse.

Fortsatta
kompetenshöjande
insatser i lagstiftning
som stärker rättsäkerhet
(bas- utbildning IFO).
Uppföljningar av
utredningstid.

Mindre avvikelse Verksamhetschef
Barbara Boron

Rättspraxis ska
följas Legal risk

Biståndsbeslut fattas i
strid med lagstiftning
och gällande rättspraxis

Utredningsförfarandet
strider mot lagstiftning
och gällande rättspraxis

3 3 9

Klienten riskerar en icke
rättssäker hantering av
sitt ärende.

Kollegie-
granskning av
barnavårdsutr
edningar

1 16

Enhetschef
Sanna Ghrieb

Nio av 16 utredningar visar på
avvikelse enligt FL 25§.

13 av 16 utredningar visar på
avvikelse enligt SoL 11:1a

Kompetenshöjande
utbildning- insatser för
att 1)stärka kvaliteten i
barnavårdsutredningar,
2) stärka barnets bästa i
den socialabarnavården,
3)Stärka barns och
förälders delaktighet den
sociala barnavården.

Större avvikelse Verksamhetschef
Barbara Boron

Avvikelse-hantering
ska efterlevas av
verksameterna

Verksamhetsrisk

Att rutiner för
avvikelsehantering inte
efterlevs

3 3 9

Brister i efterlevandet av
avvikelsehantering kan
leda till försämrat
medborgarfokus och
brister i verksamheten

Analys av
inkomna
avvikelser

1

Enhetschef
Sanna Ghrieb

Katarina
Sundberg

Tove
Högberg

Totalt 11 inrapporterade avvikelser
varav sju synpunkter och klagomål,
och fyra lex sarah.

Fortsatta
utbildningsinsatser när
det gäller
avvikelsehantering enligt
SoL.
Systematisering av
uppföljningar och
lärandet kring avvikelser.

Större avvikelse Verksamhetschef
Barbara Boron
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INTERNKONTROLLPLAN:  Funktionsstöd
Nämnd: Välfärdsnämnden Verksamhetsår: 2018

Övergripande process
Riskkategori

Omvärldsrisker, verksamhetsrisker, Legala
risker, IT-risk, Risker i rapporteringen

Risk Sannolikhet(1-
4)

Konsekvens (1-
4)

Risktal     
( = Sannolikhet *

Konsekvens)
Riskanalys Kontrollmoment/Aktivitet

Frekvens
(antal ggr

per år)

Antal
stickprov

Kontrollansvarig -
namn

Rapporteras  till
(närmaste chef) -

namn

Budgetprocess Ekonomisk risk
Stor eftersläpning i utbetalningen av
assistansersättning från Försäkringskassan
kan påverka korrektheten i ek.prognos

2 3 6

Risk att
verksamhetssystem

Procapita ej fungerar i
assitansärende

IT-risk
Försämrad stöd och service till brukarna
och försämrad rättsäkerhet 4 4 16 Bristande nätuppkoppling  leder till bristande

dokumentation Stickprovskontroller 2 9 IT-ansvarig inom
verksamheten

vht-chef

Verkställighet av beslut Verksamhetsrisk
Att beslut inte verkställs inom stipulerad
tid 3 3 9

Kommunen riskerar särskild avgift. Innebär
kostnadskrävande akuta lösningar, samt att
klagomål från brukare/företrädare inkommer.

Stickprovskontroller 4 samtliga Vht-utv vht-chef

Avvikelsehantering ska
efterlevas av

verksameterna
Verksamhetsrisk

Att rutiner för avvikelsehantering inte
efterlevs 3 3 9 Försämrad medborgarfokus som kan leda till

brister i verksamheten. Analys av inkomna avvikelser 2 samtliga Vht-utv vht-chef

Budgetprocess Omvärldsrisk
Förhöjda kostnader för LSS-
verksamheten 2 3 6
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INTERNKONTROLLPLAN:  Funktionsstöd
Nämnd: Välfärdsnämnden Verksamhetsår: 2018

Övergripande process
Riskkategori

Omvärldsrisker, verksamhetsrisker, Legala
risker, IT-risk, Risker i rapporteringen

Risk Sannolikhet(1-
4)

Konsekvens (1-
4)

Risktal     
( = Sannolikhet *

Konsekvens)
Riskanalys Kontrollmoment/Aktivitet Frekvens (antal

ggr per år)
Antal

stickprov
Kontrollansvarig -

namn
Resultat av genomförd

granskning Åtgärder (om avvikelser)
Bedömning (Inga
avvikelser, Mindre
avvikelser, Större

Avvikelser)

Rapporteras  till
(närmaste chef) -

namn

Budgetprocess Ekonomisk risk

Stor eftersläpning i utbetalningen av
assistansersättning från
Försäkringskassan kan påverka
korrektheten i ek.prognos

2 3 6

Risk att
verksamhetssystem

Procapita ej fungerar i
assistansärende

IT-risk
Försämrad stöd och service till brukarna
och försämrad rättsäkerhet 4 4 16 Bristande nätuppkoppling  leder till bristande

dokumentation Stickprovskontroller 2 0
IT-ansvarig inom

verksamheten
Nedim Beharic

Kontrollmomentet  har inte
varit möjligt att genomföra

Övergången (2019) till
webbaserat verksamhetssystem
Lifecare, innebär en fungerande
nätkoppling och därmed säker
tillgång till dokumentation.

Vht chef Gunilla
Schönbeck

Verkställighet av beslut Verksamhetsrisk
Att beslut inte verkställs inom stipulerad
tid 3 3 9

Kommunen riskerar särskild avgift. Innebär
kostnadskrävande akuta lösningar, samt att
klagomål från brukare/företrädare
inkommer.

Stickprovskontroller

Totalt 4 ggr:
Kvartal 4 2017
& kvartal 1, 2, 3

 - 2018

samtliga
under perioden

Vht-utv Helena
Buhler

Tot. 77 beslut rapporterats
som ej verkställdavarav 22
beslut avser boende, 21
daglv/sysselsättning,15
ledsagning,15 kontaktperson.

VC har påtalat behov av
boendeplatser och i
lokallförsörjningsplanen finns
ca 36 platser inom en 10 års
period. Heltid som norm kan ev
underlätta verkställigheten av
ledsagning. Skapa fler
alternativa sysselsättningar. Större avvikelse Vht chef Gunilla

Schönbeck

Avvikelsehantering ska
efterlevas av

verksameterna
Verksamhetsrisk

Att rutiner för avvikelsehantering inte
efterlevs 3 3 9

Brister i efterlevnad av avvikelsehantering
kan leda till försämrat medborgarfokus och
brister i verksamheten.

Analys av inkomna avvikelser 1 samtliga
under perioden

Vht-utv Helena
Buhler

Total 12 inrapporterade
avvikelser, samtliga av typen
synpunkter och klagomål. Inga
fel och brister eller Lex Sarah
händelser har inrapporteras
under året.

Fortsatta utbildningsinsatser när
det gäller avvikelsehantering
enl. LSS och SoL.

Större avvikelse Vht chef Gunilla
Schönbeck

Budgetprocess Omvärldsrisk
Förhöjda kostnader för LSS-
verksamheten 2 3 6
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Övergrip
ande

process
Risk

Riskkate
gori

Omvärldsriske
r,

verksamhetsris
ker, Legala

risker, IT-risk,
Risker i

rapporteringen

Risk Sannolikhet
(1-4)

Konsekven
s (1-4)

Risktal
( =

Sannolikhet
*

Konsekvens)

Budgetpro
cess

Ekonomis
k risk

Stor eftersläpning i utbetalningen
av assistansersättning från
Försäkringskassan kan påverka
korrektheten i ek.prognos

2 3 6

Risk att
verksamhe
tssystem
Procapita
ej fungerar

i
assistansär

ende

IT-risk
Försämrad stöd och service till
brukarna och försämrad
rättsäkerhet

4 4 16

Verkställig
het av
beslut

Verksamh
etsrisk

Att beslut inte verkställs inom
stipulerad tid 3 3 9

Avvikelse
hantering

ska
efterlevas

av
verksamet

erna

Verksamh
etsrisk

Att rutiner för avvikelsehantering
inte efterlevs 3 3 9

Budgetpro
cess

Omvärldsr
isk

Förhöjda kostnader för LSS-
verksamheten 2 3 6
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Riskanal
ys

Kontroll
moment
/Aktivite

t

Frekvens
(antal

ggr per
år)

Antal
stickprov

Kontroll
ansvarig
- namn

Resultat
av

genomfö
rd

granskni
ng

Åtgärder
(om

avvikelse
r)

Bedömn
ing (Inga
avvikelser,

Mindre
avvikelser,

Större
Avvikelser

)

Rapport
eras  till
(närmast
e chef) -

namn

Bristande
nätuppko
ppling
leder till
bristande
dokumen
tation

Stickprov
skontrolle
r

2 0

IT-
ansvarig

inom
verksamh

eten
Nedim
Beharic

Åtgärden
har inte
varit
möjlig att
genomför
a

Övergång
en (2019)
till
webbaser
at
verksamh
etssystem
Lifecare,
innebär
en
fungeran
de
nätkoppli
ng och
därmed
säker
tillgång
till
dokumen
tation.

Vht chef
Gunilla

Schönbec
k

Kommun
en
riskerar
särskild
avgift.
Innebär
kostnadsk
rävande
akuta
lösningar,
samt att
klagomål
från
brukare/f
öreträdar
e
inkomme
r.

Stickprov
skontrolle
r

Totalt 4
ggr:

Kvartal 4
2017 &

kvartal 1,
2, 3

 - 2018

samtliga
under

perioden

Vht-utv
Helena
Buhler

Tot. 77
beslut
rapporter
ats som ej
verkställd
avarav 22
beslut
avser
boende,
21
daglv/sys
selsättnin
g,15
ledsagnin
g,15
kontaktpe
rson.

VHT
chef
besvarar

Risk för
särskild
avgift
föreligge
r i 8 av
77
beslut; 2
kontaktp
erson,2
boende,3
daglv/
syssels, 1
k-tillsyn

Vht chef
Gunilla

Schönbec
kBrister i

efterlevna
d av
avvikelse
hantering
kan leda
till
försämra
d
medborga
rfokus
och
brister i
verksamh
eten.

Analys av
inkomna
avvikelser

2
samtliga
under

perioden

Vht-utv
Helena
Buhler

Total 12
inrapport
erade
avvikelser
, samtliga
av typen
synpunkt
er och
klagomål.
Inga fel
och
brister
eller Lex
Sarah
händelser
har
inrapport
eras
under
året.

Fortsatta
utbildnin
gsinsatser
när det
gäller
avvikelse
hantering
enl. LSS
och SoL.

Mindre
avvikelser
2 ? av 12

Vht chef
Gunilla

Schönbec
k
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Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Tf chef Lärande och familj
Claes Jarlvi
0431-870 00
Claes.jarlvi@engelholm.se Familje- och utbildningsnämnden

 

Nämnden ska utse skolchef enligt ny bestämmelse i skollagen

Ärendebeskrivning
Enligt en ny bestämmelse i skollagen, 2 kapitlet 8a §, ska huvudmannen utse 
en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter 
som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom 
skolväsendet.
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera 
skolchefer för delar av verksamheten. Kravet gäller för såväl offentliga som 
fristående huvudmän och omfattar alla skolformer. 
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de 
föreskrifter som avses för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla 
bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för 
utbildningen.
Lagändringen kom 2018-07-01 och innebär inte någon ny ansvarsnivå inom 
skolväsendet utan att det inrättas en ny funktion hos huvudmannen.
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Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 3 januari 2019

Utredning
I Familje- och utbildningsnämnden ansvarsområden ingår verksamheterna 
förskola, skola och gymnasieskola. I huvuppdraget Lärande och familj finns en 
chef för förskolan och skolan samt en chef för gymnasieskolan. Det bör vara en 
skolchef som har det övergripande ansvaret för dessa verksamheter inför 
familje- och utbildningsnämnden. Därför är det naturligt att det blir chefen för 
huvuduppdraget Lärande och familj som enligt skollagen blir skolchef.

Förslag till beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslås besluta

att utse chefen för huvuduppdraget Lärande och familj till skolchef enligt den 
nya bestämmelsen i skollagen.

_____

Claes Jarlvi  
Tf chef Lärande och familj  
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Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Beslutet expedieras till:
Claes Jarlvi
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Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Tf chef Lärande och familj
Claes Jarlvi
0431-870 00
Claes.jarlvi@engelholm.se Familje- och utbildningsnämnden

 

Förslag till utbildning för Familje- och utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning
Den nya nämndens politiker föreslås få en utbildning om de verksamheter som 
ingår i nämndens ansvarsområde. En sådan kompetens kan ges i samband 
med nämndens första sammanträde den 31 januari 2019. Sammanträdestiden 
omfattar hela dagen som då avslutas med sedvanlig ärendehantering.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 3 januari 2019.

Utredning
Programmet för en utbildningsdag för nämndens politiker kan förslagsvis se ut 
så här:

0830 Ordförande inleder
0845 Chef Lärande o familj informerar om själva huvuduppdraget
0900 Information om IFO-verksamheten samt myndighetsutövningen
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Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

1000 Fika
1030 Förskola/skola informerar
1100 Gymnasieskolan redogör för sina verksamheter
1130 Elevhälsan beskriver sitt arbete
1200 Lunch
1300 Komvux/Arbetsmarknad
1330 Rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. 
1400 Behandling av nämndens ärenden

Förslag till beslut
Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslås besluta

att genomföra en utbildningsdag för nämndens politiker den 31 januari enligt 
förslag.

_____

Claes Jarlvi  
Tf chef Lärande och familj  

Beslutet expedieras till:
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Berörda medarbetare
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