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Risk- och väsentlighetsanalys utbildningsnämnden
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar x och y ska vara kontrollområden som ska ingå i 2022
års internkontrollplan.
Utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att göra en internkontrollplan
som en del av verksamhetsplanen 2022.
Ärendet
I enlighet med det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för internkontroll
ska utbildningsnämnden årligen, som en del i verksamhetsplanen för kommande år
fastställa en internkontrollplan.
Utbildningsförvaltningen informerade på utbildningsnämndens sammanträde den 18
oktober 2021 om intern kontroll. Under nämndens sammanträde den 15 november
2021 kommer nämnden i workshopsform genomföra en risk- och väsentlighetsanalys.
Mer om intern kontroll och risk- och väsentlighetsanalys
En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar
att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. En medvetenhet
om behovet av att värna och vårda en stabil, öppen och rättssäker verksamhet. Med
intern kontroll avses de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och
ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål,
uppdrag och övriga styrdokument. Den interna kontrollen
ingår i styrningen och är del av ledningssystemet. Intern kontroll handlar om att ha
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ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och
säkert sätt.
En risk är en möjlig händelse eller omständighet som kan göra det svårare att uppnå
verksamhetens mål eller utföra verksamhetens uppdrag och att detta sker på ett
avsett och säkert sätt.
Utifrån riskanalysen prioriteras och bestäms vilka åtgärder som ska vidtas och vilka
uppföljande kontroller som ska göras. De planerade åtgärder och uppföljande
kontroller dokumenteras i en intern kontrollplan som är en del i verksamhetsplanen.

Barnkonsekvensanalys
Barn har rätt till utbildning. Fel och brister inom de delar av utbildningsnämndens
verksamheter som ska tillgodose denna rättighet innebär en risk för att alla barn inte
får sin rätt till utbildning tillgodosedd.
Beslutsunderlag
-

Risk- och väsentlighetsanalys utbildningsnämnden, tjänsteskrivelse 2021-1027

-

Matris för risk- och väsentlighetsanalys

-

Sammanställning av äldre risk- och väsentlighetsanalyser 2016-2021, 2021-1027

Skickas till
Utbildningsförvaltningen

BOLLEBYGDS KOMMUN
Utbildningsförvaltningen
Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se

E-post
kommunen@bollebygd.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-10-27

Annelie Fischer

Teresia Granlund

Utbildningschef

Utvecklingsledare

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se

3 (3)

E-post
kommunen@bollebygd.se

