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§ 11  

Val av justerare 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Kristina Sjöström utses att justera dagens protokoll.  

_____ 
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§ 12  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Agneta Stjärnlöf (M) önskar få med information under punkt 4 om 

Uppföljning av pulsbandsträning.     

Utbildningsnämndens beslut 

1. Utsänd kallelse, med tillägg under punkt 4 om Uppföljning av 

pulsbandsträning, godkänns som dagordning för mötet.  

_____ 
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§ 13  

Information; introduktion; diskussion 

Information 

Projekt På egna ben 

Elvira Laneborg, Lars Lind, Robin Lejon, Lena Rickardsson informerade om 

det två-åriga projektet som håller på till och med oktober 2020. Kalmar 

kommun projektleder arbetet, Nybro, Oskarshamn och Mörbylånga 

kommuner deltar och utbildningsnämnden är ansvariga hos oss. 

Ekonomisk rapport 

Jonna Åberg visade ekonomiskt resultat 2018 för barn och ungdom som 

visade på avvikelse med 3 205 000 kronor.  

Introduktion 

Resursfördelningssystemet 

Jonna Åberg gick igenom hur systemet fungerar och hur fördelningen sker. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 10.10-10.20. 

Praktiknära forskning (ULF) 

Lena Rickardsson och Olof Engblom informerade om arbetet med uppdraget 

som genomförs på uppdrag av regeringen. 

Aktuell forskning 

Ylva Tinnert Gelebo informerade om De fem stora inom skolforskningen, 

samt delades  Jepers Ersgårds bok De fem stora ut till nämnden. 

Diskussion 

Pulsbandsträning 

Agneta Stjärnlöf (M) lyfte frågan om uppföljning av pulsbandsträning. Det 

är två år sedan det infördes på samtliga skolor i kommunen. En önskan är att 

få svar på följande frågor: 

Hur ofta pulsbandstränar respektive klass per vecka? 

Vilka effekter ser ni av kontinuerlig pulsbandsträning? 

Har studieresultaten förbättrats? 
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Har elevernas kondition förbättrats? 

Märks någon positiv förändring av elevernas mående? 

Utbildningsnämndens medborgardialog/råd 

Diskuterades om inrättande av råd i utbildningsnämnden. 

Förslag framkom att vi besöker elevråden i skolorna för dialog och 

information hur de kan påverka samt samhällsinformation.  

Barnpanelen fungerade mycket bra. 

Informerades om att kommunstyrelsen har gett kultur och fritidschefen i 

uppdrag att utvärdera barnpanelen och ungdomsrådet. 

Kontaktpolitiker 

Diskuterades om att inrätta kontaktpolitiker som vi tidigare har haft med två 

politiker/verksamhet.  

Skolavslutningstalare 

Förslag framkom på politisk besparing om att inte ha politiker som 

skolavslutningstalare vid skolorna.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till instruktion för kontakt 

med elevråden. 

2. Uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till riktlinje för 

kontaktpolitiker, samt förteckning på alla utbildningsnämndens 

verksamheter. 

3. Uppdra till förvaltningen att bereda ärende om skolavslutningstalare till 

nästa möte. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen 
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§ 14 Dnr 2019/000003  

Meddelanden 

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 30 januari 2019.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten.     

_____ 
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§ 15 Dnr 2019/000006  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:1.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 16 Dnr 2019/000039  

Skolriksdag 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Skolriksdagen är Sveriges största mötesplats för skolans ledare. SKL 

arrangerar konferensen vartannat år sedan 1989.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Ordförande Håkan Lindqvist deltar på Skolriksdag 2019, den 6-7 maj 

2019.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Håkan Lindqvist 

För kännedom: 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 
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§ 17 Dnr 2019/000036  

Verksamhetsplan 2019 med internbudget för 
utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningen för utbildningsverksamheten har tagit fram ett förslag till 

verksamhetsplan med internbudget för 2019. Förslaget är lagt inom de 

ekonomiska ramar som tilldelats av kommunfullmäktige i november i 

Verksamhetsplan med budget 2019 och ekonomisk flerårsplan för 2020-

2021.    

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2019 med internbudget. 

Tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2019. 

Jämförelse målvärde 2018 och 2019.       

Utbildningsnämndens beslut 

1. Verksamhetsplan med internbudget 2019, godkänns.     

_____ 

Protokollsanteckning 

Kristdemokraterna ser med oro på den ekonomiska situationen som den nya 

majoritetens budget satt kommunen i. Vår budget innehöll andra priorite-

ringar och besparingar vilket gjorde att skolan skulle erhålla 4,4 miljoner 

mer i sin budget. Detta skulle självklart genererat större utrymme till sats-

ningar på våra barn och ungdomar och deras utbildning vilket vi inom 

Kristdemokraterna gärna sett. En stor utmaning vi har framför oss är den 

ökade psykiska ohälsan som breder ut sig bland våra barn och ungdomar. 

Med en Kristdemokratisk budget hade större satsningar kunna genomförts 

tack vare större budgetutrymme. 

För att belysa viktiga prioriterade områden och utmaningar för Mörbylånga 

kommun anser jag att följande tillägg bör göras till verksamhetsplanen 2019.  

Under underrubrik ”Rekrytering”: 

Det som står i denna text är enbart konstateranden att det finns få lärare och 

att pensionsavgångarna ökar men här borde åtgärder på problemet 

presenteras. En rekryteringsplan borde arbetas fram och presenteras här.  

Under underrubrik ”Prioriteringar och satsningar”. 

Barn och ungas psykiska ohälsa är en av vår tids stora utmaningar. Ett 
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Verksamhetsplan 2019 med internbudget 
 

Utbildningsnämnden 

Nämndens ordförande: Håkan Lindqvist 

Nämndens verksamhet 

Syftet med utbildningen inom skolväsendet enligt Skollagen 2010:800 kap 1 § 4: 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling 

och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever 

ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska 

vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra 

sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och 

elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare. 

Kommunens ansvar enligt Skollagen 2010:800 kap 2 § 2: 

Kommuner är huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild 

utbildning för vuxna och fritidshem, om inte annat följer av 4 §. 

Enligt skollagen ansvarar huvudmannen för att utbildningen genomförs på ett 

sådant sätt att de nationella mål som riksdag och regering fastställt för 

verksamheten kan nås. Inom de ramar som staten satt upp ska huvudmännen 

utforma verksamheterna utifrån lokala behov och förutsättningar. 

Nämndens uppdrag enligt kommunallagen 2017:725 kap 6 §6:  

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 

bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 

bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Förskola och pedagogisk omsorg 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en 

trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets 

behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda 

barnen för fortsatt utbildning. 
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Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem 

Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem 

för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och 

elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social 

gemenskap. 

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas 

förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till 

personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till 

grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och 

social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad 

utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att 

tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig 

utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt 

utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och 

ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som 

skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och 

lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska 

utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja 

allsidiga kontakter och social gemenskap. 

Gymnasie- och vuxenutbildning 

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier 

samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar 

elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, 

fördjupa och tillämpa kunskaper. 

Mörbylånga kommun ingår i Kalmarsunds gymnasieförbund som har ansvar för 

att bedriva gymnasie- och vuxenutbildning, exklusive SFI som bedrivs i egen regi.  

Verksamhetsmål och indikatorer 

Kommunfullmäktige har beslutat om övergripande mål utifrån god ekonomisk 

hushållning i fyra perspektiv; medborgare, utveckling, medarbetare och ekonomi. 

Utbildningsnämnden har sedan brutit ner dessa mål till ett antal nämndsmål som 

ska bidra till att fullmäktiges mål uppnås. Till dessa mål har indikatorer knutits för 

att mäta om de har uppnåtts och aktiviteter som ska bidra till att målen uppnås. 
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Perspektiv Övergripande mål Nämndsmål Målvärde Indikator 

Medborgare Invånare i 
Mörbylånga 
kommun upplever 
kommunen som 
en bra plats att bo 
och verka i. 
Medborgare har 
god insyn och är 
delaktiga i 
kommunens 
verksamhet. 
Medborgare 
uppfattar 
Mörbylånga 
kommun som en 
trygg kommun. 

 
 
 
 

Andel elever som 
är nöjda med sin 
skola som helhet 
ska öka. 

8,3 Nöjda elever åk 5 
Resultat elevenkät 

5,5 Nöjda elever i åk 9 

Resultat elevenkät 

Andel barn och 
elever som är 
trygga i 
verksamheten ska 
öka. 

95 % Trygga barn på 
förskolan 

Resultat föräldraenkät 

95 % Trygga elever på 
fritidshemmet 

Resultat elevenkät 

8,8 Trygga elever i åk 5 

Resultat elevenkät 

7,9 Trygga elever i åk 9 

Resultat elevenkät 

 95 % Trygga elever på 
Grundsärskolan. 

Resultat utifrån 
samtal med 
vårdnadshavare. 

Alla medarbetare 
är förberedda på 
konsekvensen av 
att 
Barnkonventionen 
blir lag 2020. 
 

100 % Ökad medvetenhet 
kring Barnkonventionen. 

Utveckling Mörbylånga 
kommun har låg 
arbetslöshet. 
Företagsklimatet 
är bra. 
Medborgarna 
uppfattar att 
tillgängligheten 
till natur, 
fritidsintressen, 
kultur- och 
idrottsevenemang 
är hög. 
Kommunen 
erbjuder bra 
boendealternativ 
som uppfattas 
attraktiva. 

 
 

Alla förskolor 
arbetar i enlighet 
med den 
reviderade 
läroplanen för 
förskolan. 
 

100 % Den reviderade 
läroplanens 
genomslag i 
verksamheten. 
 

Alla förskolor tar 
del av resultatet på 
förskoleklassens 
kartläggning i 
matematik och 
språklig 
medvetenhet. 

100 % Uppföljning av 
förskolans resultat 
gällande matematik 
och språklig 
medvetenhet. 
 
 

Lärmiljöerna på 
alla fritidshem ska 
utvecklas och bli 
mer anpassade 
utifrån elevernas 
behov. 

100 % Konstaterad 
utveckling av 
lärmiljöerna på 
fritidshemmen.  

Andelen godkända 
elever på 
nationella prov i 
matematik och 
svenska i åk 3 
ökar. 

90 % Resultat nationella 
prov åk 3 svenska 

90 % Resultat nationella 
prov åk 3 matematik 

Andelen godkända 
elever på 

95 % Resultat nationella 
prov åk 6 matematik 
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Perspektiv Övergripande mål Nämndsmål Målvärde Indikator 

nationella prov i 
matematik, 
svenska och 
engelska i åk 6 
ökar. 

95 % Resultat nationella 
prov åk 6 svenska 

95 % Resultat nationella 
prov åk 6 engelska 

Elevernas 
meritvärde i åk 9 
ökar. 

228 Elevernas meritvärde 
åk 9 

Lärmiljöerna för 
alla elever i 
grundsärskolan 
ska utvecklas och 
bli mer anpassade 
utifrån elevernas 
behov. 

100 % Konstaterad 
utveckling av 
lärmiljöerna på 
grundsärskolan. 

Andel SFI-elever 
med godkänt 
betyg i kurs D 
ökar. 

45 % Godkänt betyg kurs D 

   

Medarbetare Medarbetare i 
Mörbylånga 
kommun ser fram 
emot att gå till sitt 
arbete. 
Delaktigheten i 
arbetet är hög och 
vi jobbar med 
ständigt 
förbättringsarbete. 
Sjukfrånvaron 
sjunker i hela 
organisationen 

 

Alla arbetslag ska 
formulera strategier 
för ett gott 
samarbete. 

 

 

80 Resultat 
medarbetarenkät. 

 

 

 

 

Sjukfrånvaro sjunker 
inom alla 
verksamheter 

 

6,7 % Följs upp kvartalsvis 
genom Qlik sense 

Ekonomi Kommunens 
ekonomiska 
resultat ska över 
budgetperioden 
år 2018-2020 
genomsnittligt 
uppgå till minst 
1,5 % av 
skatteintäkterna. I 
slutet av perioden 
ska resultatet nå 
2 %. 

 
 
 
 

Budget i balans   

 

 

 

Specifika uppdrag 2019-2021 

Den pedagogiska verksamheten i skolan måste ha goda förutsättningar för att nå 

de högt uppsatta mål och förväntningar som finns. Kommundirektören får i 
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uppdrag att ta fram en plan för att stärka och förbättra förutsättningarna för 

planering, uppföljning och utvärdering av det pedagogiska arbetet i skolan. 

 

Analys av nuläge och utmaningar 

Ekonomiska förutsättningar 

Utbildningsverksamhetens främsta kostnader består av personalkostnader. Det 

generella besparingsuppdraget på 1,5 % samt ytterligare besparing på 1,5 % till 

jämförbara kommuners kostnadsnivå innebär en besparing motsvarande 9 

miljoner kronor. Minskad personaltäthet och effektiviseringar i verksamheterna 

blir nödvändiga för att uppdraget ska klaras. Digitalisering och effektivare rutiner 

är en del i detta. 

Förändringar 2019 jämfört med 2018 (tkr) 371 258 

Flytt av Kulturskola -4 072 

Flytt av Fritidsgårdar -4 300 

Generell besparing 1,5 % -4 648 

Nettokostnadsavvikelsejustering förskola -2 250 

Nettokostnadsavvikelsejustering grundskola -2 250 

Utbildningsnämnden 675 

Resursfördelningen 5 392 

Gymnasieskola 6 691 

Arbetskläder -210 

Lönerevision fristående huvudmän 669 

Skolskjuts 500 

Lönerevision 3 månader 1 438 

Justering budget interndebiteringar -3 678 

Omfördelning hyra Ladan 309 

Omfördelning hyra Skogsby -150 

Flytt skolmuseum 75 

Summa förändringar ram 2018-2019 -5 809 

Budgetram 2019 365 449 

 

Prioriteringar och satsningar 

I alla verksamheter satsas på att utveckla undervisningens kvalitet. Att höja 

lärarnas kompetens är den största framgångsfaktorn för barnens/elevernas lärande. 

Se vidare under rubriken kompetensutveckling. 

Elevökningen de senaste åren har gjort flera skolor är trångbodda. Under 2019 

kommer lokalerna att utökas med moduler i Gårdby, Glömminge och på 

Torslunda. I Färjestaden kommer byggnation av en ny förskola med sex 

avdelningar att påbörjas för att möta kommande behov. Arbetet med ny 

högstadieskola i Färjestaden kommer fortsätta under 2019. 

En förutsättning för utveckling av verksamheterna är skolledarnas pedagogiska 

ledarskap. Deras förmåga att analysera verksamheten, initiera diskussioner, starta 

och hålla i förändringsprocesser och skapa goda förutsättningar för personalen att 

lyckas med sitt uppdrag, är avgörande i utvecklings- och effektiviseringsarbetet. 

Cheferna kommer att utbildas vidare i att planera, genomföra och följa upp 
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budget. De nya systemen Qlik och Stratsys kommer att underlätta för cheferna att 

analysera sina verksamheter och fatta beslut.  

Kommunens nuvarande skolportal börjar bli föråldrad och behöver bytas ut. 

Arbete pågår med att undersöka olika alternativ för att utröna vilken skolportal 

som passar verksamheterna bäst. I denna undersökning ingår pedagoger, 

administratörer och skolledare.  

Personal 

Personalstruktur (nuvarande) 

I verksamheterna arbetar ca 400 personer, se fördelning nedan. 

Verksamhet Totalt Kvinnor Män 

Förskoleverksamhet 160 153 7 

Skolverksamhet 227 170 57 

Summa 387 323 64 

 

Den vanligaste sysselsättningsgraden är heltid, 363 personer arbetar heltid dvs 92 %.  

Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling inom förskolan inriktas på utveckling av undervisningen i 

språklig medvetenhet, digitala verktyg och implementering av reviderad läroplan. 

Alla verksamheter kommer under 2019 arbeta med Barnkonventionen och dess 

konsekvenser för verksamheten. 

Kompetensutveckling inom alla skolverksamheter inriktas på utveckling av 

undervisningen genom formativt förhållningssätt, språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt och digitala verktyg. 

Pensionsavgångar 

Verksamheterna står inför en stor utmaning att rekrytera ersättare till de som går i 

pension de närmaste 5 åren. 

Antal personer som fyller 65 år de närmaste 5 åren, per verksamhet: 

Verksamhet 
Antal personer som 

fyller 65år 2019-2023 

Förskoleverksamhet 27 

Skolverksamhet 38 

Summa 65 

 

Rekrytering 

Konkurrensen mellan kommunerna ökar gällande personal med ökad rörlighet 

som följd. Pensionsavgångarna ökar vilket innebär ett rekryteringsbehov. Ett ökat 

barnantal inom förskolans verksamhet ökar behovet av personal. Lärarbristen är 

påtaglig och det är mycket svårt att få tag på vikarier.  
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Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete 

Personal inom förskoleverksamhet har högre sjukfrånvaro än personal i 

skolverksamhet. Detta kommer under året att analyseras och åtgärder kommer att 

föreslås och diskuteras med de fackliga organisationerna.  

Kvalitet och servicegarantier i verksamheten  

Kvalitetsindikatorer 

Se stycke verksamhetsmål och indikatorer. 

Servicegarantier 

Svar på e-post inklusive bemötande 

Den som har kontakt med förvaltningen skall möta kunnig och vänlig personal 

som visar respekt för synpunkter och önskemål. All personal arbetar för att ge 

kommuninvånarna en god service och hålla en hög kvalitet på erbjudna tjänster. 

Beskrivning av tjänsten 

Den som mejlar en fråga eller synpunkt till kommunens e-postadress kan förvänta 

sig ett svar in om två arbetsdagar. Om frågan kräver fler dagar att utreda får hen 

ett meddelande där det framgår vem som är ansvarig handläggare och dennes 

kontaktuppgifter samt beräknad handläggningstid. 

 

Kostnadseffektiv verksamhet 

 

Kostnadseffektiv 
verksamhet 

        

Kommun 2015 2016 2017 

Nettokostnad förskola, 
kr/inskrivet barn 

Borgholm 131 208 160 010 169 743 

Kalmar 118 256 121 444 129 647 

Liknande 
kommuner 
förskola, 2017 111 969 115 882 124 912 

  Mörbylånga 119 250 123 953 123 562 

Nettokostnad grundskola 
åk 1-9, kr/elev 

Borgholm 103 043 108 354 115 263 

Kalmar 91 196 90 718 89 177 

Liknande 
kommuner 
grundskola, 2017 97 398 98 004 101 403 

  Mörbylånga 109 149 110 460 104 867 

 

Driftsbudget 

Resultaträkning 2019 2018   

tkr Budget Budget Skillnad 

Intäkter -40 849 -74 745 33 896 

Personalkostnader 195 330 234 959 -39 629 

Lokalkostnader 46 260 48 623 -2 363 

Övriga kostnader 164 708 162 421 2 287 

Summa 365 449 371 258 -5 809 
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Driftsbudget 2019 2018 

Skillnad tkr Budget Budget 

Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto 

Fritidsgård och 
kulturskola 0 0 0 -545 9 301 8 756 -8 756 

Förskola och 
pedagogisk 
omsorg -13 190 108 177 94 987 -15 158 115 383 100 225 -5 238 

Föreskoleklass, 
grundskola, 
fritidshem -23 879 221 697 197 818 -25 087 221 432 196 345 1 473 

Gymnasie- och 
vuxenutbildning -3 438 71 202 67 764 -3 649 64 893 61 244 6 520 

Central 
administration -342 4 547 4 205 -187 4 875 4 688 -483 

Utbildnings-
nämnden 0 675 675 0 0 0 675 

Summa -40 849 406 298 365 449 -44 626 415 884 371 258 -5 809 

Investeringsbudget 

 Investeringsbudget 2019 2018   

tkr Budget Budget Skillnad 

Skolgårdar 0 1 500 -1 500 

Inventarier Barn och ungdom 1 500 1 900 -400 

Inventarier kök Torslundaskolan 600 0 600 

Summa 2 100 3 400 -1 300 
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omfattande arbete med riktade satsningar på området är viktigt och för oss 

Kristdemokrater högt prioriterat. Under ”prioriteringar och satsningar” borde 

ett stycke om barn och ungdomars psykiska hälsa samt en åtgärdsplan med 

preventiva åtgärder och åtgärder i syfte att för att förbättra denna finnas med.  

Hanna Dicksson (KD)  
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§ 18 Dnr 2019/000033  

Riskanalys och intern kontrollplan 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för att den interna kontrollen 

är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande 

sätt. Utbildningsnämnden, som ansvarig nämnd för utbildnings-

verksamheterna, ska därmed säkerställa att den interna kontrollen är 

tillräcklig inom dess verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Riskanalys och intern kontrollplan 2019 daterad den 28 januari 2019.   

Tjänsteskrivelse daterad den 28 januari 2019.   

Utbildningsnämndens beslut 

1. Riskanalysen och den interna kontrollplanen för 2019, godkänns.  

_____ 
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Riskanalys och intern kontrollplan 2019 
utbildningsnämnden 

Huvudprocesser 

Risk vid minskad budgetram 

Budgetåret 2019 har verksamhetsområde Utbildning fått en minskad ram 

med nio miljoner kronor. Detta innebär risk för allvarliga konsekvenser så 

som lägre personaltäthet med ökad stress som följd, lägre måluppfyllelse för 

eleverna samt minskad attraktivitet som arbetsgivare. 

Kategori: Verksamhetsrisk 

Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3) 

Kontrollmoment Beskrivning Metod Frekvens 

Statistik 
sjukfrånvaro 

Kvartalsvis uppföljning 
av 
sjukfrånvarostatistiken 
genom analys i Qlik. 

Kvartalsvis uppföljning 
av 
sjukfrånvarostatistiken 
genom analys av data 
från Qlik. 

Kvartalsvis 

Risk – personalbrist inklusive vikariebrist 

Om personalbrist uppstår genom att verksamheten inte bemannas med 

behörig personal eller att personal saknas helt uppstår en risk för att 

barnen/eleverna inte får den undervisning de har rätt till. 

Kategori: Legal risk 

Riskvärde: 16 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 4)  

Kontrollmoment Beskrivning Metod Frekvens 

Rutin behövs på 
varje enhet hur 
verksamheten 
organiseras vid 
personalbrist. 

Uppföljning av hur 
rutinen fungerar då 
personalbrist 
uppstår. 

Rutin över då 
personalbrist 
uppstår 
analyseras 
terminsvis på 
enheten och inom 
central 
samverkansgrupp. 

En gång per 
år 

Risk för diskriminering och kränkande behandling 

Ett barn/en elev som utsätts för diskriminering eller kränkande behandling 

löper risk för ohälsa samt går miste om möjligheterna till utveckling och 

lärande. 

Kategori: Legal risk 

Riskvärde: 8 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 2)  
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Risk – elevers måluppfyllelse i grundskolan 

Om undervisningen/utbildningen inte sker i enlighet med skrivningarna i 

skollagen, läroplanen och andra styrdokument finns en risk att skolan inte 

tillgodoser elevens rättigheter och möjligheter till lärande och utveckling. 

Kategori: Legal risk 

Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 2)  

Risk – kvaliteten i undervisningen 

Om ett barn/elev inte får undervisning av hög kvalitet är risken en låg 

måluppfyllelse. 

Kategori: Verksamhetsrisk 

Riskvärde: 8 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 2) 

Risk – system som inte fungerar 

Om inköpta system inte fungerar som det är tänkt finns risk för ökad stress 

hos personalen då de inte kan utföra de arbetsuppgifter de är ålagda. 

Kategori: Verksamhetsrisk 

Riskvärde: 8 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 2) 

Ledningsprocesser 

Fastställa mål och fördela resurser 

Risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att 
resurser inte fördelas optimalt 

Det finns risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att 

resurser inte fördelas optimalt. Detta kan till exempel bero på att målen inte 

är kända hos medarbetarna, att det finns oklarheter i organisationen eller att 

rutiner inte fungerar. Det finns risk för att mål, uppdrag och beslut som inte 

finns med i verksamhetsplanen utan i andra handlingsplaner, strategier och 

program inte följs upp. 

Kategori: Verksamhetsrisk 

Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) 

Kommentar: 

Sannolikheten att detta ska inträffa bedöms som liten då information om 

verksamhetens mål kommuniceras ut på enheterna och rutiner finns. 

Avstämning görs av att verksamheten jobbar mot målen i 

budgetuppföljningen varje tertial samt att beslut och rutiner följs. 

Budgetprocessen ser till att resurserna fördelas på ett optimalt sätt. Om 

risken skulle inträffa bedöms skadan kunna bli allvarlig och ha en väsentlig 

påverkan på verksamheten. Mål och uppdrag ska så långt det är möjligt 

koncentreras till verksamhetsplanen. 

Risk för felbedömning av omvärldsrisker  

Det finns risk för felbedömningar av risker i omvärlden. Kommunens 

tjänstepersoner blir överhopade med information och det finns risk för att de 
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gör felbedömningar. Det finns också risk för att oväntade händelser inträffar 

som påverkar verksamheten och ekonomin. 

Kategori: Omvärldsrisk 

Riskvärde: 3 (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3) 

Kommentar: 

Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som mycket liten då 

verksamheterna har en omfattande omvärldsanalys, deltar och är aktiva i 

flera nätverk samt prenumererar på för verksamheterna relevanta nyhetsbrev. 

Konsekvensen om kommunen skulle göra felbedömningar av omvärlden 

skulle kunna leda till allvarlig skada och påverkan för verksamheten. Om 

signaler på att en allvarlig situation skulle dyka upp görs alltid en 

avstämning med majoriteten så att verksamheten leds i rätt riktning. 

Organisera, leda och följa upp verksamheten 

Risk för dubbelarbete 

Risk för dubbelarbete mellan enheter och mellan verksamhetsområden. Om 

inte ansvarsfördelningen är tillräckligt tydlig när kommunen fördelar 

uppdrag och projekt finns det risk för att flera enheter/verksamhetsområden 

arbetar med samma saker varvid dubbelarbete kan uppstå. Resurser tas då i 

anspråk som skulle kunna användas till annat. 

Kategori: Verksamhetsrisk 

Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2) 

Kommentar: 

Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor, d.v.s. det kan hända 

några gånger om året. Detta eftersom organisationen är stor och det är svårt 

att nå ut med information till alla om vad som är på gång. Det skulle kunna 

leda till att organisationen tar egna initiativ men saknar kännedom om att 

ärendet handhas av andra. Det finns också risk för att medarbetare inte är 

medvetna om ansvarsfördelningen mellan förvaltningar. Konsekvensen av 

dubbelarbete bedöms ha liten påverkan men kan innebära viss ekonomisk 

påverkan samt skicka otydliga signaler till verksamheten. 

Risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid lagändring 

Det finns risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid en eventuell 

lagändring. Den kommunala verksamheten tenderar att bli mer och mer 

detaljstyrd via lagar och regler. 

Kategori: Legal risk 

Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) 

Kommentar: 

Sannolikheten att verksamheten inte skulle hinna anpassas till en lagändring 

bedöms som liten. Kommunledningsstaben har en god omvärldsbevakning 

och fångar upp lagändringar som påverkar verksamheten. När system 

upphandlas ställs ofta krav på att uppdateringar utifrån ändrad lagstiftning 

ska ingå. Det gäller till exempel personalsystemet. Om verksamheten inte 

skulle hinna anpassas vid lagändringar kan det leda till en allvarlig skada 

eller påverkan, främst i form av förtroendeskada för kommunen. 
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Risk för att arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt 
sätt  

Risk för att arbetsuppgifter är otydligt utformade eller inte är 

kommunicerade till medarbetarna. Detta kan leda till att medarbetare arbetar 

med fel saker eller inte vet hur de ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Det 

finns även en risk för att arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett 

felaktigt sätt. Detta kan bero på den aktuella arbetsinstruktionen, att rutiner 

saknas eller inte följs av andra anledningar. En annan orsak kan vara att 

arbetsuppgiften utförs sällan av medarbetaren eller att arbetsuppgiften kräver 

viss kompetens. 

Kategori: Verksamhetsrisk 

Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) 

Kommentar: 

Sannolikheten att detta händer bedöms som stor och kan hända några gånger 

om året. För att motverka att det inträffar görs löpande översyn och 

aktualitetskontroll av arbetsrutiner och arbetsinstruktioner. Kompetensen hos 

medarbetarna ses över vid medarbetarsamtal och genomgång av 

medarbetarens arbetsuppgifter görs. Därutöver genomför varje enhet 

arbetsplatsträffar och verksamhetsområdena har samverkansmöten. Även 

medarbetarenkäter genomförs där medarbetarens arbetssituation fångas upp. 

Konsekvensen om en arbetsuppgift inte blir utförd eller utförs på felaktigt 

sätt kan leda till allvarlig skada eller påverkan på verksamheten beroende på 

arbetsuppgiftens karaktär. 

Kontrollmoment Beskrivning Metod Frekvens 

Dokumentation 
av 
arbetsuppgifter 

Cheferna 
ansvarar för att 
väsentliga 
arbetsuppgifter 
dokumenteras 
och 
instruktioner 
upprättas. 
Genomgång 
och aktualitets-
kontroll av 
befintliga 
rutiner. 

Inventering på 
respektive enhet om 
vilka arbetsuppgifter/ 
processer/ 
instruktioner som 
behöver 
dokumenteras och 
följas upp.  

Aktualitetskontroll 
och kontroll av 
vilka rutiner som 
saknas en gång 
om året eller i 
samband med att 
medarbetare 
slutar 
så information inte 
går förlorad. 

 

Stödprocesser 

Risk för otydliga beslutsunderlag och otillräckligt beredda ärenden 
som kommer in för sent 

Risk för att de beslutsunderlag som förmedlas till politikerna inte är 

tillräckligt tydliga, inte tillräckligt beredda eller att tiden för förberedelse 

inför sammanträde blir för kort, vilket skulle kunna leda till att felaktiga 

beslut fattas eller att beslut fattas på felaktiga grunder. Det kan också finnas 

risk för att felaktig information hämtas från system som inte har uppdaterats 

korrekt (felaktig filöverföring, fel vid manuell registrering, system fungerar 

inte på avsett sätt, mänskliga faktorn). 

Kategori: Verksamhetsrisk 
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Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 4) 

Kommentar: 

Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som möjlig då ärenden inte 

alltid hinner granskas innan de skickas ut eller att de skickas ut för sent till 

berörda. Kommunens rutin för inlämning av beslutsunderlag och vad de ska 

innehålla följs inte alltid. Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms som 

allvarlig då skadan på verksamheten skulle kunna vara omfattande och 

förtroendet för kommunen påverkas. 

Kontrollmoment Beskrivning Metod Frekvens 

Kontroll av 
ärendeberedningsrutiner. 

Kontroll av att 
befintliga rutiner 
följs. 

Uppföljning om 
ärenden lämnas in 
i tid. Frågor till 
sekreterare som 
noterar för sent 
inkomna ärenden 
för varje 
sammanträde.  
 
Uppföljning av 
återremitterade 
ärenden. 

Månadsvis 
mätning 
kvartalsvis 
rapport till 
nämnden. 
 
 
 
 
Halvårsvis 

Risk för att diarieföring och gallring inte sker enligt gällande 
lagstiftning 

Det finns risk för att diarieföring, arkivering, bevarande och gallring inte 

sker enligt gällande lagstiftning och antagna informationshanteringsplaner. 

Lagstiftningen är komplex och gråzoner finns. Osäkerhet kan finnas 

avseende informationshanteringsplaner och lagstiftningens krav på 

registrering av allmänna handlingar. 

 
Kategori: Legal risk 

Riskvärde: 9 (sannolikhet 3, konsekvens 3) 

Kommentar: 

Sannolikheten att kommunen skulle bryta mot lagstiftningen bedöms som 

möjlig då osäkerhet finns hos personalen om vad som ska diarieföras och 

inte samt vad som ska gallras och inte. Utbildning och information kommer 

under året att ske till personal där sannolikheten bedöms som lägre efter 

genomförd utbildning. Arbetet med projektet Dokumentera för resultat 

kommer att ge effekter i hantering, rutiner, processer och generera nya, 

uppdaterade informationshanteringsplaner. Konsekvensen om kommunen 

bryter mot lagen bedöms som stor och kan leda till kännbar förtroendeskada 

för kommunen. Det är också allvarligt om dokument som ska 

diarieföras/bevaras inte återfinns. 

Kontrollmoment Beskrivning Metod Frekvens 

Rutin diarieföring 
och gallring 
 
 

Kontroll av om 
rutinen för 
diarieföring och 
gallring följs och 
om diarieföring sker 
i tid. 

Uppföljning av om 
rutinerna följs. 
 
Stickprovskontroll 
genom att frågor 
ställs till 
registratorerna på 
kansliet. 
 

En gång om 
året 
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Risk för felaktig posthantering och hantering av ärenden och 
dokument 

Det finns risk för att post, ärenden och skrivelser inte hanteras eller besvaras. 

Risken ökar om post/ärenden går direkt till tjänsteperson istället för till 

myndigheten. Det finns också risk för att uppdrag och projekt från 

nämnd/styrelse och kommunfullmäktige inte hanteras eller besvaras. 

Kategori: Verksamhetsrisk 

Riskvärde: 6 (sannolikhet 3, konsekvens 2) 

Kommentar: 

Kommunen har rutiner för hur posthantering ska ske och hur inkomna 

handlingar och uppdrag ska registreras Sannolikheten att inkommen post 

eller andra ärenden och skrivelser som går direkt till tjänsteperson inte 

behandlas bedöms som möjlig och orsaken är i sådana fall den mänskliga 

faktorn. Konsekvensen för om ett ärende inte behandlas eller besvaras 

bedöms som kännbar då detta innebär en förtroendeskada för kommunen. 

Även annan skada kan förekomma beroende på ärendets karaktär. 

Risk för att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska processen 

Det finns risk för att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska 

processen. Kommunen har rutiner som ska följas för att administrera 

nämnder och styrelsers verksamhet samt att det finns lagar att följa. Om 

dessa inte är kända eller inte följs i verksamheten finns risk för att fel görs. 

Risk finns att protokollen utformas på ett otydligt sätt och att tveksamheter 

uppstår om vad som har beslutats. 

Kategori: Legal risk 

Riskvärde: 6 (sannolikhet 2, konsekvens 3) 

Kommentar: 

Sannolikheten att rutiner och lagar inom den demokratiska processen inte 

följs bedöms som liten då rutinerna är kända och väl inarbetade. 

Kvalitetssäkring av kallelser och protokoll görs innan publicering. 

Konsekvensen om kommunen skulle brista i denna del kan leda till kännbar 

förtroendeskada samt att verksamheten arbetar med fel saker. 

Risk för att delegeringsbeslut inte rapporteras 

Det finns risk för att delegeringsbeslut inte återrapporteras enligt antagen 

delegeringsordning. 

Kategori: Verksamhetsrisk 

Riskvärde: 12 (sannolikhet 4, konsekvens 3) 

Kommentar: 

Sannolikheten för att detta skulle inträffa bedöms som sannolik då våra 

verksamheter inte är tillräckligt medvetna om vilka beslut de har behörighet 

att fatta på delegation. Skadan som skulle uppkomma om detta inträffade 

bedöms som kännbar då nämnden inte har möjlighet att återkalla beslutet 

men har möjlighet att återkalla den givna beslutanderätten. Konsekvensen 

skulle vara att nämnden inte har kännedom om att beslut har fattats och att 

de inte får laga kraft. 
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Kontrollmoment Beskrivning Metod Frekvens 

Rutin för 
återrapportering av 
delegeringsbeslut  

Kontroll av om 
rutinen 
återrapportering av 
delegeringsbeslut 
följs 

Uppföljning av om 
rutinerna följs genom 
stickprovskontroll på 
utvalda punkter i 
delegeringsordningen. 

En gång 
om året 

Risk för att politiskt fattade beslut inte verkställs 

Det finns risk för att politiskt fattade beslut inte verkställs eller att det finns 

tveksamheter om vad som är beslutat. 

Kategori: Verksamhetsrisk 

Riskvärde: 12 (sannolikhet 3, konsekvens 4) 

Kommentar: 

Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som trolig då tidigare 

granskningar har visat att beslut inte alltid har verkställts. Uppföljning har 

påbörjats av att tagna beslut har verkställts eller på annat sätt hanterats. 

Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms som mycket allvarlig då 

verksamheten inte skulle arbeta med rätt saker eller mot fastställda mål. 

Kontrollmoment Beskrivning Metod Frekvens 

Uppföljning av 
verkställighet 

Uppföljning av att 
politiskt fattade 
beslut har 
verkställts. 

Uppföljning av att 
politiskt fattade beslut 
har verkställts genom 
granskning av 
uppdragsuppföljningen. 

Två gånger 
om året i 
april och 
oktober 

Risk för att valen under 2019 inte genomförs enligt gällande lagar och 
rutiner 

Det finns risk för att valen inte genomförs enligt gällande lagar och rutiner. 

Det är väldigt viktigt att de rutiner som finns följs så att inga tveksamheter 

finns om att den demokratiska processen inte har fungerat som den ska. 

Kategori: Legal risk 

Riskvärde: 8 (sannolikhet 2, konsekvens 4) 

Kommentar: 

Sannolikheten för att detta skulle inträffa bedöms som låg då kommunen har 

bra rutiner och personal som genomför valen enligt gällande lagstiftning och 

rutiner. Konsekvensen och skadan som skulle uppstå om detta skulle inträffa 

bedöms som mycket allvarligt då detta skulle kunna leda till förtroendeskada 

för kommunen och misstanke om valfusk. 

Kontrollmoment Beskrivning Metod Frekvens 

Säkerställande av 
kunskap och 
lokaler. 
 

 Kontroll av att 
valförrättare har fått   
 utbildning och att 
lokaler har 
inventerats 

Uppföljning av om 
utbildning är 
genomförd och 
lokaler inventerade 
genom 
frågeställning till 
valansvarig. 

Genomfört 
innan 
valdagen 

Risk för att information inte når fram eller inte tas emot 

Det finns risk för att informationen som kommunen vill kommunicera inte 

når fram eller inte tas emot då det finns flera olika informationskanaler. 

Risken ökar också i och med att informationsflödet är högt i samhället och 
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det kan vara fel tid att informera, fel informationskanal eller missar 

målgruppen av annan anledning. Det finns också risk för att 

kommunikationen inte sker på det mest kostnadseffektiva sättet. 

Kategori: Verksamhetsrisk 

Riskvärde: 9 (sannolikhet 3, konsekvens 3) 

Kommentar: 

Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor då informationsflödet 

är högt i samhället och informationskanalerna är många. Konsekvensen om 

detta skulle inträffa bedöms som allvarlig då påverkan på verksamheten kan 

bli stor beroende på vad som informeras om. 

Kontrollmoment Beskrivning Metod Frekvens 

Medarbetar-
enkät 

Uppföljning i 
medarbetarenkäten 
avseende 
information. 

Värdena 
medarbetarenkätens 
frågor om 
information. 

Efter 
medarbetarenkätens 
sammanställning. 

Uppföljning 
information på 
extern webb 

Uppföljning av 
information på vår 
externa webbplats 
Morbylanga.se 

Ta fram statistik på 
hur många som 
klickat på nyheter 
som rör alla. 

3 nyheter, görs i 
oktober.  

Risk för att informationen är felaktig 

Det finns risk för att informationen är felaktig, inte uppdaterad, bristfällig 

eller kan misstolkas. Kommunen hanterar och tar emot mycket information 

vilket medför en risk för felaktigheter. Det finns också flera 

informationskanaler in och ut vilket gör det svårare att få kontroll över hela 

informationsflödet. 

Kategori: Verksamhetsrisk 

Riskvärde: 6 (sannolikhet 2, konsekvens 3) 

Kommentar: 

Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då kvalitetssäkring 

av den information som lämnas görs. Det svåra är den kommunikation som 

inte går via kommunikationsenheten där kontroll inte är möjlig. 

Konsekvensen kan bli allvarlig och leda till förtroendeskada för kommunen. 

Det finns risk för att informationen är felaktig, inte uppdaterad, bristfällig 

eller kan misstolkas. Kommunen hanterar och tar emot mycket information 

vilket medför en risk för felaktigheter. Det finns också flera 

informationskanaler in och ut vilket gör det svårare att få kontroll över hela 

informationsflödet. 

Risk för att kommunen inte kan säkerställa personalförsörjningen med 
rätt kompetens 

Det finns risk att kommunen inte kan rekrytera personal eller behålla 

personal med rätt kompetens. Många yrkesgrupper är starkt eftertraktade på 

arbetsmarknaden och konkurrensen från andra organisationer är hög. 

Kommunen måste vara en attraktiv arbetsgivare samt se till att kommunens 

verksamheter är i ständig förändring med nya lagstadgade krav. Kommunen 

måste kontrollera att kompetensutveckling av personalen sker i den 

utsträckning som behövs för att klara yrkesrollen som annars kan leda till 

ökade avvikelser, lägre effektivitet och övriga kvalitetsbrister. 
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Kategori: Verksamhetsrisk 

Riskvärde: 9 (sannolikhet 3, konsekvens 3) 

Kommentar: 

Sannolikheten bedöms som möjlig eftersom kraven på våra verksamheter 

förändras ofta och behov av personal uppstår nästan varje dag i en kommun. 

Konsekvensen om vi inte klarar av att säkerställa personalförsörjningen 

bedöms ha en kännbar påverkan på verksamheten då avsaknad av personal 

med rätt kompetens kan betyda att kommunens mål inte nås. 

Kontrollmoment Beskrivning Metod Frekvens 

Planering för 
ersättning av kritisk 
kompetens  

Planering för 
ersättning av 
kritisk kompetens 

Uppföljning och 
planering av 
kommande 
pensionsavgångar 
samt annan kritisk 
kompetens så att det 
finns en plan för 
återbesättning av 
tjänsten. 
Eventuellt 
internutbilda befintlig 
personal. 
Uppföljning och 
återrapportering på 
ledningsgrupp. 

Två gånger 
per år på 
ledningsgrupp. 

Kontroll av antalet 
behöriga sökande 
till tjänster. 

Kontroll av antalet 
behöriga sökande 
till tjänster. 

Uppföljning vid 
externt annonserade 
tjänster för att 
säkerställa att vi är 
en attraktiv 
arbetsgivare. 

10 
anställningar 
under året. 

Risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls 

Det finns risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte 

uppfylls. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren huvudansvarig för 

arbetsmiljön och arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Arbetsmiljön gäller 

både fysiska som psykosociala förhållanden. En god arbetsmiljö ger 

engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och 

mål. 

Kategori: Verksamhetsrisk 

Riskvärde: 9 (sannolikhet 3, konsekvens 3) 

Kommentar: 

Sannolikheten att kommunen som organisation inte kan uppfylla kraven i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet i sin helhet bedöms som möjlig då 

kommunen har en omfattande verksamhet med flera olika arbetsställen och 

mycket personal. Konsekvensen om kraven i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet inte uppfylls bedöms ha kännbar påverkan på 

verksamheten i form av minskad trivsel, ökad sjukfrånvaro, högre 

personalomsättning samt ökad risk för tillbud och arbetsskador. Detta kan 

leda till bristande måluppfyllelse, minskad kvalitet och sämre resultat i 

kommunens verksamheter. 
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Kontrollmoment Beskrivning Metod Frekvens 

Uppföljning av 
processen 

Uppföljning av att 
rutiner och processen 
för systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
följs. 

Kontroll av att 
samtliga chefer 
har fått utbildning 
i BAM. 
Uppföljning på 
fyra av våra 
enheter. 

Uppföljning 
av fyra 
enheter en 
gång per år. 

Risk för brister i hantering av lön 

Personalkostnader utgör den andelsmässigt största delen av kommunens 

kostnader, cirka 80 procent. Processer från anställning till utbetald lön 

innefattar flera steg beroende av den mänskliga faktorn. I de fall processerna 

inte följs eller blivit föråldrade kan detta generera fel vid löneutbetalningar 

eller få stor påverkan för den anställde eller arbetsgivaren. Det finns risk att 

frånvaro såsom sjukfrånvaro, semester och föräldraledighet inte rapporteras 

som det ska. Det finns också risk att redovisningen av lönen blir fel. 

Kategori: Risk i finansiell rapportering  

Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)  

Kommentar: 

Sannolikheten att lönehanteringen skulle bli felaktig bedöms som möjlig då 

många moment kräver handpåläggning och det finns då risk för fel beroende 

av den mänskliga faktorn. Konsekvensen bedöms bli kännbar då detta kan 

påverka kommunens förtroende samt i vissa fall den anställdes ekonomi. En 

felaktig hantering kan leda till att fel lön utbetalas och att beslut fattas på 

felaktiga grunder om redovisningen av lönen hanterats fel. 

Kontrollmoment Beskrivning Metod Frekvens 

Uppföljning av 
rapporterade 
avvikelser. 

Kontroll av att 
medarbetares 
rapporterade 
avvikelser 
attesteras av chef 
innan lönen 
bearbetas. 

Genomgång av 
icke attesterade 
avvikelser i Visma 
lön. 
Påminnelse till 
ansvarig chef via e-
post inför 
lönebearbetning, att 
attestera.  
Dokumentation om 
oattesterade 
avvikelser på 
individnivå per chef 
för uppföljning och 
utbildning.  
Attest av lönechef så 
medarbetaren får lön 
enligt registrerade 
avvikelser. 
Information till 
ansvarig chef om 
utförd attest, för 
återkoppling till 
lönechef innan 
lönebearbetning. 
 

Varje månad 
inför 
lönebearbetning. 
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Minimalt med fel 
och varningar. 
 

Kontroll av 
uppstådda fel och 
varningar i Visma 
lön. 
 

Kontroll av fel och 
varningar via 
funktion ”Fellista” i 
Visma lön. 
Korrigering av fel 
och av de varningar 
som går att rätta. 
 

Varje vecka 
samt inför löne-
bearbetning. 
 

Korrekta 
anställnings-
beslut. 
 

Kontroll av att 
anställnings-
beslut är korrekt 
registrerade utgör 
grunden för att 
redovisning och 
utbetalning av lön 
ska bli korrekt. 
 

Stickprov på två 
anställningsbeslut 
som 
har registrerats i 
systemet föregående 
månad. 

Varje månad. 
 

Korrekt 
ersättning 
till 
förtroendevalda. 
 

Kontroll av 
ersättning till 
förtroendevalda 
mot arvodes-
reglerna. 
 

Stickprov på två 
utbetalda 
ersättningar 
till förtroendevalda 
ledamöter i 
kommun-   
styrelsen mot 
arvodes-  
reglerna. 
 

Varje månad. 
 

Uppföljning av 
kontering. 

Kontroll av kända 
konteringar för 
rättning rättas 
innan de skickas 
till 
ekonomisystemet. 
 

Kontroll i lönesystem 
via kontering från 
ekonomi. 
 

Varje vecka och 
inför 
lönekörning. 
 

Lönefil från 
lönesystem till 
ekonomisystem. 

Kontroll av att 
samtliga lönefiler 
skickats till 
ekonomi-
systemet. 
 
 

Kontroll av att 
lönefiler skickats från 
Decapus till 
ekonomisystem. 
 

Vid varje 
lönekörning. 
 

Ekonomifil från 
lönesystem till 
ekonomisystem. 

Kontroll av att 
samtliga 
ekonomifiler 
skickats till 
ekonomi-
systemet. 
 
 

Kontroll av att 
ekonomifiler skickats 
från Decapus till 
ekonomisystem. 
 

Vid varje 
lönekörning. 
 

Placerings-
schema från 
TimeCare 
planering till 
Visma lön. 

Kontroll av att 
samtliga 
placerings-
scheman 
inkommer till 
Visma lön i rätt 
tid. 
 
 

Kontroll i Visma lön 
att placering 
inkommit via 
Bemanningsöversikt. 

Varje vecka. 
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Risk för brister i hantering av attest och firmatecknare 

Det finns risk för att attest sker i strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- och 

integritetsreglerna. Det finns risk för att utbetalningar attesteras av fel person på grund av att 

attestförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med systemförvaltarna för 

ekonomisystem och verksamhetssystem. Det finns en risk för att kontrakt/avtal skrivs på av 

andra än firmatecknare för Mörbylånga kommun. Detta kan leda till förtroendeskada och 

ekonomisk skada för kommunen i form av skadestånd/vite från kunder, leverantörer eller 

andra myndigheter. 

Kategori: Risk i finansiell rapportering  

Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)  

Kommentar: 

Sannolikheten att detta sker bedöms som stor då det är många personer som 

hanterar verifikationer, fakturor och avtal. Konsekvensen om detta inträffar 

bedöms som allvarlig då detta kan leda till förtroendeskada eller ekonomisk 

skada för kommunen. 

Kontrollmoment Beskrivning Metod Frekvens 

Beslutsattest Kontrollera att 
beslutsattest skett av 
rätt person med hjälp 
av stickprov från 
leverantörsreskontran. 
Kontroll ska ske mot 
attestförteckning samt 
jävs- och 
integritetsreglerna 
enligt reglementet för 
verifikationer. 

Stickprovet bör 
omfatta minst två 
promille av 
kontrollperiodens 
totala antal 
leverantörsfakturor. 

Vid två 
tillfällen 
under året. 

Kontroll av 
registrerad attest 

Kontrollera att 
attestförteckningar är 
korrekt uppdaterade i 
utbetalande system. 

Genomgång av att 
samtliga 
attestförteckningar 
överensstämmer 
med utbetalande 
systems inlagda 
attestkontroller 
avseende attestant, 
ansvar och belopp 

Vid ett 
tillfälle 
under året. 

Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor 

Risk föreligger att kostnader inte redovisas enligt kommunbas13 och för att 

representation, kurser, och resor inte har korrekt dokumentation avseende 

syfte och deltagande. Det finns också risk för att leverantörsfakturor inte 

betalas i tid. 

Kategori: Risk i finansiell rapportering  

Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)  

Kommentar: 

Sannolikheten att detta inträffar bedöms som mycket stor då hantering av 

leverantörsfakturor sker av ett stort antal personer och flertalet av dessa har 

inte detta som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Konsekvensen om detta 

inträffar bedöms bli allvarlig då detta kan leda till ökade kostnader för 

kommunen i form av räntor och påminnelseavgifter samt att redovisningen 

inte är tillförlitlig vilket kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. 
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Kontrollmoment Beskrivning Metod Frekvens 

Kontering Kontroll av 
kontering mot 
kommunbas13. 

Stickprov av 
leverantörsfakturor ur 
ekonomisystemet som 
kontrolleras mot 
kommunbas13 
avseende kontoslag och 
motpart. Stickprovet bör 
omfatta två promille av 
kontrollerad periods 
leverantörsfakturor. 

Vid två 
tillfällen 
under 
året. 

Representation, 
kurser och resor 

Kontrollera att 
syfte och deltagare 
är angivet på 
underlaget till 
fakturorna. 

Stickprov från 
leverantörsreskontran. 
Stickproven bör omfatta 
en procent av respektive 
baskontos 
leverantörsfakturor för 
kontrollerad period. 
Kontrollera baskonto för 
representation, livsmedel, 
måltid, resor och kurser. 

Två 
gånger 
per år. 
 

Förfallna fakturor Kontrollera att det 
inte finns några 
förfallna 
leverantörsfakturor 
vid 
månadsbryt. 

Kontrollera via 
fakturahanteringssystemet 
att inga fakturor förfallit till 
betalning 
den 10:e varje månad 

En gång 
per 
månad 

Risk för brister i redovisningen 

Det finns risk för att redovisningen och underlagen till denna brister. Främst 

avser det bokföringsorder. Det finns också risk för brister i rättelser som inte 

kan härledas samt balanskonton som inte avstäms regelbundet. 

Kategori: Risk i finansiell rapportering  

Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)  

Kommentar: 

Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor då rättelse av fel och 

löpande redovisning sköts av ett flertal personer. Sannolikheten att 

dokumentationen brister bedöms också som stor utifrån tidigare genomförda 

kontroller. Konsekvensen om detta inträffar bedöms som allvarlig då detta 

kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder samt att kommunen bryter 

mot gällande lagstiftning. 

Kontrollmoment Beskrivning Metod Frekvens 

Bokföringsorder Kontroll av att 
rättelse och 
omföringar av 
bokföringsorder har 
tillräckliga underlag 
och kan härledas till 
ursprunget. 

Stickprov ur 
redovisningen.  
Stickprovet bör 
omfatta två 
promille av 
kontrollerad 
period. 

Vid två tillfällen 
under året. 

Avstämning av 
balanskonton 

Tillse att 
balanskonto stäms 
av 
regelbundet och 
mot korrekta 
underlag. 

Samtliga 
balanskonton för 
respektive 
förvaltning  
kontrolleras mot 
underlag. 

Löpande konton 
ska kontrolleras 
månadsvis. 
Samtliga konton 
ska vara 
avstämda 
vid del och 
helårsbokslut. 
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Undantag 
lagerkonto som 
inte inventerats 
vid 
delårsbokslutet. 

Risk för brister i hantering av kundfakturering 

Det finns risk för att fakturering inte sker i rätt tid eller inte alls och att 

debiterade avgifter inte följer beslutade taxor eller avtal. Detta kan leda till 

ökad administration när rättelser måste ställas ut och förtroendet för 

kommunen kan skadas. Det kan också innebära förlorade intäkter. 

Kategori: Risk i finansiell rapportering  

Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)  

Kommentar: 

Sannolikheten för att det finns brister i hanteringen av kundfakturering 

bedöms som stor då det kan hända några gånger om året. Den största delen 

av faktureringen sker i försystem utifrån förbrukning och här är 

sannolikheten mindre om gällande rutiner följs. Sannolikheten att detta 

skulle inträffa är störst vad gäller ströfakturering där inget försystem initierar 

fakturering utan den initieras av en tjänsteperson. Konsekvensen bedöms bli 

allvarlig eller få stor påverkan på verksamheten om vi inte fakturerar i rätt 

tid eller till fel belopp eller glömmer att fakturera helt. Felaktig fakturering 

leder till ökad administration om vi måste göra kreditar och att förtroendet 

för kommunen skadas. Vi kan också förlora intäkter vilket kan påverka 

verksamheten. 

Kontrollmoment Beskrivning Metod Frekvens 

Fakturering i rätt tid Kontroll av att 
fakturering sker i 
rätt tid. 

Stickprov ur 
kundreskontran. 
Stickprovet bör 
omfatta två promille 
av kontrollerad 
period. 
Kontrollera att tiden 
mellan leverans av 
vara/tjänst och 
fakturering inte 
överstiger två 
månader. 

Vid två 
tillfällen 
under året. 

Korrekt debiterade 
avgifter 

Kontrollera att 
debiterade avgifter 
stämmer överens 
med tagna taxor 
och avtal. 

Stickprov ur 
kundreskontran. 
Stickprovet bör 
omfatta två promille 
av kontrollerad 
period. 

Vid två 
tillfällen 
under året. 

Rutiner för 
ströfakturering 

Uppföljning mot 
budget för att fånga 
upp avvikande 
intäkter, dvs 
intäkter 
som kan ha 
missats att 
fakturera. 

Kontroll av 
redovisade intäkter 
mot budget. 

Kontroll av 
redovisade 
intäkter 
och 
avsaknad av 
redovisade 
intäkter 
varannan 
månad i 
samband 
med 
uppföljning. 
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Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt 

Det finns risk för att kommunens hantering och redovisning av 

mervärdesskatt är felaktig. Momslagstiftningen är komplicerad vilket ökar 

risken för fel. 

Kategori: Risk i finansiell rapportering  

Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)  

Kommentar: 

Sannolikheten att det skulle bli fel på momsen bedöms som stor trots att 

kommunen har bra system och rutiner för detta. Kunskapen om 

momsredovisning brister. Största risken för felaktig momsredovisning finns 

avseende hyrbilsfakturor och representationsfakturor samt vid 

ströfakturering av kundfakturor. Konsekvensen om detta skulle inträffa 

bedöms bli allvarlig och leda till skada för verksamheten. Felaktig 

redovisning av ingående moms kan ge upphov till skattetillägg och 

förtroendeskada för kommunen. 

Kontrollmoment Beskrivning Metod Frekvens 

Korrekt 
momsredovisning 

Kontroll av att 
momsredovisning sker 
på rätt sätt. 

Anlita ett företag 
som kör samtliga 
transaktioner och 
återvinner felaktig 
moms. 

I början av 
år 2019. 

Öka 
kunskapsnivån 

Öka kunskapsnivån på 
ekonomiavdelningen 
och i övriga 
organisationen om 
momsredovisning. 

Utbilda 
medarbetare på 
ekonomi som 
sedan delar med 
sig av kunskapen 
till resten av 
organisationen. 

I början av 
2019. 

Korrekt 
momsredovisning 

Kontroll av att 
ingående moms 
redovisas rätt på 
leverantörsfakturor 

Stickprov ur 
redovisningen.  
Stickprovet bör 
omfatta två 
promille av 
kontrollerad 
period. 

Vid två 
tillfällen 
under året. 

Risk för att IT-system inte stödjer verksamheten 

Risk för att IT-system inte stödjer användarna och därmed verksamheten. 

Detta kan innebära att arbetsuppgifter inte kan utföras på ett optimalt sätt, till 

exempel om användare inte hittar den information som han/hon söker. 

Kategori: IT-risk 

Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) 

Kommentar: 

Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då verksamheten 

hanterar ett antal IT-system och personalen i ett flertal fall är 

sällananvändare. Kommunen har en löpande dialog med leverantörer av IT-

system angående förbättringsförslag vilket minskar sannolikheten för att 

detta inträffar. Konsekvensen om IT-systemen inte stödjer verksamheten 

bedöms ha stor påverkan då det kan orsaka störningar, minskad effektivitet 

och felhantering. 
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Risk för att det finns oklarheter i befogenheter och ansvar 

Risk för oklarheter i befogenheter och ansvar gällande IT-system. 

Systemförvaltning av IT-system ligger i vissa fall ute på enheterna som 

använder/har köpt in systemen. Oklarheter kan då uppstå om vilka 

befogenheter systemförvaltaren respektive kommunens IT-avdelning har och 

vem som är ansvarig för vad. 

Kategori: IT-risk 

Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) 

Kommentar: 

Sannolikheten för att detta skulle inträffa bedöms som liten då kontakten 

mellan IT-avdelningen och verksamheterna är god. Medvetenheten om vem 

som ansvarar för vad är god. Konsekvensen om detta inte fungerar bedöms 

som allvarlig då verksamhetens effektivitet påverkas. 

Risk för att system köps ute i verksamheter utan IT:s kännedom 

System för samma hantering kan finnas i flera av kommunens verksamheter 

vilket innebär en onödig kostnad. Informationssäkerhet, drift och underhåll 

av systemet beaktas ej vid införskaffandet. 

Kategori: IT-risk 

Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2) 

Kommentar: 

Kommunen hanterar ett stort antal IT system och sannolikheten att 

införskaffande sker utan IT enhetens medverkan bedöms som stor. 

Konsekvensen bedöms leda till begränsad skada på verksamheten. 

Risk för felaktiga behörigheter i system 

Felaktig behörighet i IT-system riskerar att leda till sekretessbrott och andra 

överträdelser av befogenheter. 

Kategori: Legal risk 

Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) 

Kommentar: 

Sannolikheten att detta ska inträffa bedöms som stor. Behörigheter sätts idag 

helt utan automatik vilket borgar för misstag vid behörighetstilldelning samt 

att förändringar inte hanteras enligt gällande rutiner. Detta innebär i sin tur 

att felaktiga behörigheter kan finnas utan möjlighet till uppföljning. Det är 

också svårt att följa upp att behörigheter rensas när medarbetare slutar eller 

byter tjänst. Konsekvensen bedöms som allvarlig då det kan leda till lagbrott 

och överträdelser av befogenheter. 

Kontrollmoment Beskrivning Metod Frekvens 

Kontroll av 
personal som 
slutat/bytt 
anställning 

Kontroll av 
personal som 
slutat/bytt 
anställning 

Kontroll av personal 
som slutat/bytt 
anställning och som 
har haft behörighet i 
system för externa 
webbsidan och i 
personalsystemet. 

En gång om 
året 
på all 
personals 
som 
slutat/bytt 
anställning. 
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Risk för att inköp inte sker enligt avtal 

Det finns risk för att inköp inte sker enligt de avtal som kommunen tecknat. 

Samtliga avtal finns inte samlade i systemstöd och vilka avtal som tecknats 

kanske inte är känt av de som gör inköp. Det finns också risk för att tecknade 

avtal inte sägs upp i tid, omförhandlas eller förlängs då de återfinns på olika 

ställen och inte är samlade i systemstöd. 

Kategori: Verksamhetsrisk 

Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3) 

Kommentar: 

Sannolikheten för att avtal inte följs, sägs upp i tid eller förlängs bedöms 

som mycket stor då inköp sköts av flera olika personer på förvaltningen och 

därmed ökar risken för att avtalen inte är kända. I riskanalysen har också 

framkommit att samtliga avtal inte finns samlade i systemstöd vilket ökar 

sannolikheten för brister i hanteringen (mänskliga faktorn). Konsekvensen 

om kommunen inte följer avtal, inte säger upp dem i tid eller vid behov 

förlänger dem bedöms ha stor påverkan på verksamheten och kan leda till 

förtroendeskada och ekonomisk skada. 

Kontrollmoment Beskrivning Metod Frekvens 

Uppföljning av 
avtalstrohet 

Uppföljning av 
avtalstrohet 
tillsammans med 
upphandlingsenheten i 
Kalmar. 

Jämförelse av 
inköp från 
leverantörer i 
förhållande till 
tecknade avtal. 

Framtagande 
av 
statistik en 
gång 
om året 

Risk för att direktupphandling inte sker 

Det finns risk för att direktupphandling inte görs enligt gällande lagkrav. 

Lagens krav är inte kända hos alla som gör inköp. Det finns också risk att de 

direktupphandlingar som görs inte redovisas till upphandlingsenheten. 

Kategori: Legal risk 

Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) 

Kommentar: 

Sannolikheten för att reglerna för direktupphandling inte följs bedöms som 

stor då det är många personer som gör inköp och kunskapen om gällande 

lagstiftning varierar. Sannolikheten för att genomförd direktupphandling inte 

redovisas till upphandlingsenheten bedöms också som stor då dessa rutiner 

inte är kända i verksamheten. Konsekvensen om direktupphandling inte sker 

eller redovisas bedöms som allvarlig då detta kan leda till ekonomisk skada 

för kommunen samt förtroendeskada. 

Kontrollmoment Beskrivning Metod Frekvens 

Uppföljning av 
rutinen för 
direktupphandling 

Uppföljning av 
rutinen för 
direktupphandling 

Stickprov på 10 inköp av 
konsulttjänster mot 
direktupphandlingsprotokoll. 

En gång 
om året 
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§ 19 Dnr 2019/000035  

Utredningsuppdrag - Utökning med åk 7 i Färjestaden 
HT 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten 

att utöka skolorganisationen i Färjestaden med årskurs 7 från och med 

höstterminen 2019. Utredningen ska belysa organisatoriska och ekonomiska 

förutsättningar och konsekvenser av en sådan utökning.  

Beslutsunderlag 

Utredning – Utökning med åk 7 i Färjestaden HT 2019, daterad den 

28 januari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2019.    

Utbildningsnämndens beslut 

1. Nuvarande skolorganisation bibehålls.  

_____ 
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§ 20 Dnr 2019/000037  

Revidering av skolskjutsreglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommuns skolskjutsreglemente från 1 juli 2016 ska revideras 

senast 2018 enligt beslutat dokument med diarienummer 2015/000447-003.  

Beslutsunderlag 

Skolskjutsreglemente, daterat den 29 januari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2019.      

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

1. Revidering av skolskjutsreglementet, antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 


	Ärendelista
	§ 11 Val av justerare
	Utbildningsnämndens beslut

	§ 12 Godkännande av dagordning
	Sammanfattning av ärendet
	Utbildningsnämndens beslut

	§ 13 Information; introduktion; diskussion
	Information
	Projekt På egna ben
	Ekonomisk rapport

	Introduktion
	Resursfördelningssystemet

	Ajournering
	Praktiknära forskning (ULF)
	Aktuell forskning

	Diskussion
	Pulsbandsträning

	Utbildningsnämndens medborgardialog/råd
	Kontaktpolitiker
	Skolavslutningstalare

	Utbildningsnämndens beslut
	Expedieras till:

	§ 14 Meddelanden
	Beslutsunderlag
	Utbildningsnämndens beslut

	§ 15 Anmälan av fattade delegeringsbeslut
	Beslutsunderlag
	Utbildningsnämndens beslut

	§16  Skolriksdag 2019
	Sammanfattning av ärendet
	Utbildningsnämndens beslut
	Expedieras till:

	§ 17 Verksamhetsplan 2019 med internbudget för utbildningsnämnden
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Utbildningsnämndens beslut
	Protokollsanteckning
	Expedieras till:

	§ 18 Riskanalys och intern kontrollplan 2019
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Utbildningsnämndens beslut
	Expedieras till:

	§ 19 Utredningsuppdrag - Utökning med åk 7 i Färjestaden HT 2019
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Utbildningsnämndens beslut
	Expedieras till:

	§ 20 Revidering av skolskjutsreglemente
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Utbildningsnämndens förslag till beslut
	Expedieras till:
	Utbildningsnämnden verksamhetsplan med internbudget.pdf
	Verksamhetsplan 2019 med internbudget
	Utbildningsnämnden

	Verksamhetsplan 2019 med internbudget
	Utbildningsnämnden
	Nämndens ordförande: Håkan Lindqvist
	Nämndens verksamhet
	Förskola och pedagogisk omsorg
	Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem
	Gymnasie- och vuxenutbildning

	Verksamhetsmål och indikatorer
	Specifika uppdrag 2019-2021

	Analys av nuläge och utmaningar
	Ekonomiska förutsättningar
	Prioriteringar och satsningar
	Personal
	Personalstruktur (nuvarande)
	Kompetensutveckling
	Pensionsavgångar
	Rekrytering
	Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete


	Kvalitet och servicegarantier i verksamheten
	Kvalitetsindikatorer
	Servicegarantier
	Svar på e-post inklusive bemötande
	Kostnadseffektiv verksamhet

	Driftsbudget
	Investeringsbudget


	Riskhantering och intern kontroll 2019 Utbildningsnämnden.pdf
	Riskanalys och intern kontrollplan 2019 utbildningsnämnden
	Huvudprocesser
	Risk vid minskad budgetram
	Risk – personalbrist inklusive vikariebrist
	Risk för diskriminering och kränkande behandling
	Risk – elevers måluppfyllelse i grundskolan
	Risk – kvaliteten i undervisningen
	Risk – system som inte fungerar

	Ledningsprocesser
	Fastställa mål och fördela resurser
	Risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att resurser inte fördelas optimalt
	Risk för felbedömning av omvärldsrisker

	Organisera, leda och följa upp verksamheten
	Risk för dubbelarbete
	Risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid lagändring
	Risk för att arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt sätt

	Stödprocesser
	Risk för otydliga beslutsunderlag och otillräckligt beredda ärenden som kommer in för sent
	Risk för att diarieföring och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning
	Risk för felaktig posthantering och hantering av ärenden och dokument
	Risk för att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska processen
	Risk för att delegeringsbeslut inte rapporteras
	Risk för att politiskt fattade beslut inte verkställs
	Risk för att valen under 2019 inte genomförs enligt gällande lagar och rutiner
	Risk för att information inte når fram eller inte tas emot
	Risk för att informationen är felaktig
	Risk för att kommunen inte kan säkerställa personalförsörjningen med rätt kompetens
	Risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls
	Risk för brister i hantering av lön
	Risk för brister i hantering av attest och firmatecknare
	Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor
	Risk för brister i redovisningen
	Risk för brister i hantering av kundfakturering
	Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt
	Risk för att IT-system inte stödjer verksamheten
	Risk för att det finns oklarheter i befogenheter och ansvar
	Risk för att system köps ute i verksamheter utan IT:s kännedom
	Risk för felaktiga behörigheter i system
	Risk för att inköp inte sker enligt avtal
	Risk för att direktupphandling inte sker





