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Inledning 

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern kontroll. En uppföljning av reglemente och 
anvisningar för intern kontroll genomfördes senast 2017-09-20 av kommunstyrelsen. Enligt 
anvisningarna framgår bland annat att respektive nämnd ska anta internkontrollplan för innevarande år 
senast i mars månad. Av reglementet framgår också att nämnderna har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att: 
 

• En organisation upprättas för den interna kontrollen 
• Plan för intern kontroll, som bygger på en riskanalys, antas för varje kalenderår. 

 
Av reglementet framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att 
följande uppnås: 
 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
• Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel 

 
Planen ska baseras på en risk- och väsentlighetsanalys av processer och rutiner som bedömdes särskilt 
viktiga att granska. Område med större avvikelser har tagits med i årets plan för intern kontroll för 
uppföljning. Därefter har en riskanalys genomförts som avser år 2018. Samtliga identifierade risker 
redovisas särskild riskmatris. Områden där riskerna bedömts som viktiga att kontrollera och följa upp 
har inkluderats i planen för intern kontroll. Det innebär att inte alla identifierade risker ingår i planen. 
 
Riskerna har graderats, med värdena 1–4, utifrån sannolikhet och konsekvens och det sammanlagda 
värdet utgör riskbedömningen. I planen tydliggörs även vem som ansvarar för uppföljningen, med vilken 
metod kontrollen ska ske och när i tid. Planen har tagits fram av UKF-förvaltningens ledningsgrupp där 
gemensam bedömning av adekvata processer/rutiner, risker och riskanalyser gjorts. Ledningsgruppen 
har i detta arbete även gjort antagande om vad som kan gå fel inom aktuella riskområden. 
 
Specifika områden för intern kontroll 2018 
Under hösten 2017 konstaterades ekonomisk avvikelse i förhållande till budget inom för- och 
grundskoleenheterna. Detta orsakade en budgetavvikelse i bokslutet för barn- och utbildningsnämnden. 
Åtgärder vidtogs under hösten för att nå ekonomi i balans. Ytterligare åtgärder vidtas under 2018. En del 
i detta arbete innebär att förstärka den ekonomiska uppföljningen inom samtliga verksamheter. 
 
Kompetensförsörjning och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är två strategiskt viktiga frågor som 
lägger grunden för den enskilde elevens rätt till utbildning och möjligheter att nå uppställda mål. Ett 
arbete som på ett systematiskt sätt är inriktat på att försörja verksamheterna med adekvat kompetens 
och ett systematiskt arbetsmiljöarbete som gör att medarbetare trivs, mår bra och motiveras i sitt 
arbete är avgörande faktorer för kommunens konkurrenskraft på arbetsmarknaden. 
 
En samsyn kring betydelse av kommunens möjligheter att rekrytera nya medarbetare och bibehålla 
redan anställda liksom att systematisera arbetet med arbetsmiljön är därför avgörande för 
verksamheternas möjligheter att förädla kvaliteten i verksamheterna och att nå uppställda mål. 
Nämnden bedömer att ekonomiuppföljning, kompetensförsörjning och systematiskt arbetsmiljöarbete 
har betydelse för elevernas och verksamheternas fortsatta utveckling. 
 
Ekonomiuppföljning 
Med anledning av den avvikelse som noterats inom barn- och utbildningsnämnden ser förvaltningen det 
särskilt angeläget att förstärka ekonomiuppföljningen och genomföra kontinuerliga kontroller inom 
samtliga verksamheter. Förvaltningen planerar därför att varje månad genomföra kontroll av 
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personalkostnader i förhållande till budget hos ansvariga chefer. Detta innebär att avstämning av utfall 
av personalkostnader kommer att genomföras varje månad. 
 
Kompetensförsörjning 
Rätt kompetens är en grundförutsättning för att garantera alla elevers rätt till utbildning och för att 
förstärka varje enskild elevs möjligheter att nå uppställda kunskapsmål. Rätt kompetens är också en 
förutsättning för verksamheterna att nå de statliga mål och direktiv som Skollagen och läroplanerna 
anger och de mål som fastställs i kommunen. Förvaltningen har i sin uppföljning av personalomsättning 
konstaterat att 2017 var det 59 lärare som slutade i kommun, det vill säga 22 procent av den totala 
volymen. Förvaltningen bedömer därför att vikande kompetens inom samtliga verksamheter innebär en 
risk för försämrad kvalitet och måluppfyllelse med kännbara effekter på elevers rätt till utbildning. 
Förvaltningen planerar därför genomföra kontroll av behörighet vid samtliga nyrekryteringar inom 
nämndens ansvarsområde. 
 
Arbetsmiljö 
Arbetsmiljöverket lyfter fram två inriktningar för arbetsmiljöarbetet, den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön (AFS 2015:4). Dessa båda inriktningar har valts som utgångspunkter i det utvecklingsarbete 
som förvaltningen genomför tillsamman med de förbund som organiserar medlemmar inom nämndens 
verksamheter. Förvaltningen bedömer att utebliven uppföljning av de risk- och konsekvensbedömningar 
som görs kan medföra att arbetsmiljöansvaret inte uppfylls och risken för ohälsa bland medarbetarna 
ökar. Förvaltningen planerar därför genomföra uppföljning av de risker som påtalats i de risk- och 
konsekvensbedömningar som görs i samband med organisationsförändringar. 
 
Handläggning av rapport för intern kontroll 2018 
Uppföljningsrapport av kompetensförsörjningar har förlagts nämnden vid sammanträdet 2018-10-02, 
uppföljningsrapport av systematiskt arbetsmiljöarbete vid sammanträdet 2018-11-06 och rapporten 
avseende ekonomiuppföljning vid sammanträdet 2018-12-11. Vid sammanträdet 2018-12-11 läggs även 
slutrapport för intern kontroll 2018 i sin helhet att fram för beslut om godkännande och överlämnande 
till kommunstyrelsen och Lomma kommuns revisorer. 

1 Sammanfattning 

Process/rutin Risk Kontrollaktivitet Resultat Åtgärd 

Kompetensförsörjning Försämrad kvalitet 
och måluppfyllelse 

Kontroll av behörighet  Mindre avvikelse Ingen åtgärd 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
(SAM) 

Arbetsmiljöansvaret 
uppfylls inte 

Uppföljning av de risker 
som bedömts i 
genomförda risk- och 
konsekvensbedömningar 

 Mindre avvikelse Ingen åtgärd 

Ekonomiuppföljning Ekonomisk avvikelse i 
förhållande till budget 

Kontroll av 
personalkostnader i 
förhållande till budget 

 Mindre avvikelse Ingen generell åtgärd. 
Rutiner för avstämning 
av personalkostnader 
inom förskolans 
verksamhet kommer 
dock att 
vidareutvecklas 

Kontroll av 
personalplanering inför 
varje nytt läsår 

 Ingen avvikelse Avstämning av per-
sonalbemanning inför 
kommande läsår imple-
menteras i arbetet med 
budgetuppföljning 
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2 Uppföljning 
 
 
2.1 Kompetensförsörjning 
 
Risk: 
Försämrad kvalitet och måluppfyllelse 
 
Riskbedömning 

 12. Allvarlig 
 
Kontrollaktivitet: 
Kontroll av behörighet 
 
Resultat 

 Mindre avvikelse 
 
Kontrollansvarig 
Staffan Friberg 
 
Kommentar 
Kompetensförsörjning – Kontroll av behörighet 
För att nå en hög kvalitet och måluppfyllelse har nämnden angett kompetensförsörjning som ett 
uppföljningsområde 2018. Den risk som noteras är att verksamheten inte har adekvat kompetens vilket 
bedöms medföra en risk för försämrad kvalitet och måluppfyllelse med kännbara effekter på elevers rätt 
till utbildning. Risken har bedömts som allvarlig. 
 
I den kontroll av behörighet som gjorts har uppföljningen avgränsats till legitimationsyrken. Det som 
granskats är kontroll av underlag så att dokumenterade behörighet/legitimation finns vid all 
nyrekrytering. Kontroll har gjorts av samtliga rekryteringar inom så kallade legitimationsyrken i alla 
verksamheter under perioden 2018-01-01 – 2018-08-31. Inom kostverksamheten, som inte organiserar 
legitimationsyrken, har yrkesgrupp med krav på särskild behörighet granskats. 
 
Förskola 
Inom förskolan har rekrytering inom 21 enheter granskats. Inom tolv av enheterna har inte någon 
rekrytering gjorts under perioden. Totalt har 23 rekryteringar gjorts inom legitimationsyrken, varav 21 
har legitimation. En av de rekryteringar, där legitimation saknas, har gjorts på Äpplegårdens förskola och 
en på Trollets förskola. De två personer som rekryterats utan legitimation är båda behöriga och har 
ansökt om legitimation. Dessa personer bedöms få sin legitimation beviljad. 
 
Grundskola 
Inom grundskolan har rekrytering inom tio enheter granskats. Totalt har 31 rekryteringar gjorts inom 
legitimationsyrken under perioden, varav 28 personer har legitimation. Inom två av enheterna har inte 
någon rekrytering gjorts under perioden. Avvikelse har noterats inom tre skolenheter, Pilängskolan, 
Bjärehovskolan och Karstorpskolan. 
 
Pilängskolan har gjort tio rekryteringar. Nio av de personer som anställts har legitimation. En rekrytering 
har gjorts utan att den som anställts har legitimation. Denna rekrytering är ett vikariat av en person som 
håller på att slutföra sin legitimationsgrundande utbildning. 
 
Bjärehovskolan har gjort sex rekryteringar. Fem av de personer som anställts har legitimation. En 
rekrytering har gjorts utan att den som anställts har legitimation. Den person som rekryterats utan 
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legitimation är behörig och har ansökt om legitimation. Aktuell person bedöms få sin legitimation 
beviljad. 
 
Karstorpskolan har gjort tre rekryteringar. Två av de personer som anställts har legitimation. En 
rekrytering har gjorts utan att den som anställts har legitimation. Denna rekrytering är ett vikariat av en 
person som håller på att slutföra sin legitimationsgrundande utbildning. 
 
Resurscentrum och lärcentrum 
Inom resurscentrum och lärcentrum har rekrytering inom fem yrkesgrupper granskats, kuratorer, 
psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare. Totalt har fem 
rekryteringar gjorts inom legitimationsyrken/yrke med särskilt behörighetskrav under perioden. De 
rekryteringar som gjorts avser en psykolog, en skolsköterska och tre specialpedagoger. Samtliga 
uppfyller legitimationskravet/krav på särskild behörighet. Yrkesgruppen specialpedagoger har inte något 
legitimationskrav. Därför har särskild behörighet granskats för den yrkesgruppen. 
 
Kost 
Kostverksamheten organiserar inte legitimationsyrken, men har behörighetskrav vid rekrytering av 
kockar. Inom kostverksamheten har åtta köksenheter granskats. Genomgången visar att fem kockar 
rekryterats under perioden 2018-01-01 – 2018-08-31. Samtliga uppfyller aktuella behörighetskrav. 
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2.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
 
 
Risk: 
Arbetsmiljöansvaret uppfylls inte 
 
Riskbedömning 

 9. Kännbar 
 
Kontrollaktivitet: 
Uppföljning av de risker som bedömts i genomförda risk- och konsekvensbedömningar 
 
Resultat 

 Mindre avvikelse 
 
Kontrollansvarig 
Staffan Friberg 
 
Kommentar 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbetet – Risk- och konsekvensbedömning 
Förvaltningen bedömer att utebliven uppföljning av de risk- och konsekvensbedömningar som görs kan 
medföra att arbetsmiljöansvaret inte uppfylls och risken för ohälsa bland medarbetarna ökar. 
Förvaltningen planerar därför genomföra uppföljning av de risker som påtalats i de risk- och 
konsekvensbedömningar som görs i samband med organisationsförändringar.  
 
Den kontrollaktivitet som kopplats till målet är uppföljning av de risker som bedömts i genomförda risk- 
och konsekvensbedömningar. Det som granskats är hur många förändringar som kräver risk- och 
konsekvensbedömning som har genomförts i verksamheterna under året, om risk- och 
konsekvensbedömning har genomförts inför alla dessa förändringar, om tidpunkt för uppföljning av de 
risk- och konsekvensbedömningar som gjorts har fastställts och om uppföljning av risk- och 
konsekvensbedömningarna har skett. 
 
Granskningen avser de risk- och konsekvensbedömningar som handlagts i verksamheterna under 
perioden 2018-01-01 – 2018-09-30. 
 
Förskola 
Inom förskolan har risk- och konsekvensbedömning granskats i 21 enheter. Inom 14 av enheterna har 
inte någon förändring gjorts under perioden. 
 
Totalt har sju förändringar som kräver risk- och konsekvensbedömning genomförts inom förskolans 
verksamheter under granskningsperioden. Aktuella förändringar har gjorts i Strandpaviljongens förskola, 
Ängshagens förskola, familjedaghem och öppen förskola, förskolan Smultronstället, Emils förskola och 
Domedejla förskola. I dessa förskolor har risk- och konsekvensbedömning gjorts inför omlokalisering av 
verksamheten. I en av förskolorna har sådan bedömning gjorts till följd av ökat barnantal. 
 
Tidpunkt för uppföljning har fastställts i sex enheter. I den enhet där risk- och konsekvensbedömning 
gjorts till följd av ökat barnantal sker uppföljning kontinuerligt. 
 
Uppföljning har genomförts i fem av enheterna. I två enheter har förändringen nyligen genomförts, 
varför uppföljning avvaktats. 
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Grundskola 
Inom grundskolan har risk- och konsekvensbedömning granskats i tio enheter. Inom åtta av enheterna 
har inte någon förändring gjorts under perioden. 
 
Totalt har två förändringar som kräver risk- och konsekvensbedömning genomförts inom grundskolans 
verksamhet under granskningsperioden. Aktuella förändringar har gjorts i Pilängskolan och 
Alfredshällskolan. I dessa skolor har risk- och konsekvensbedömning gjorts inför organisatoriska 
anpassningar inom verksamheten. Tidpunkt för uppföljning har fastställts och genomförts i båda 
skolenheterna. 
 
Resurscentrum och lärcentrum 
Inom resurscentrum och lärcentrum har risk- och konsekvensbedömning granskats i respektive 
verksamhet. 
 
En förändring som kräver risk- och konsekvensbedömning har genomförts i resurscentrum och en 
förändring i lärcentrum under granskningsperioden. I båda verksamheterna har risk- och 
konsekvensbedömning gjorts inför anpassningar inom verksamheternas organisation. Tidpunkt för 
uppföljning har fastställts i båda verksamheterna. I båda verksamheterna har förändringen nyligen 
genomförts, varför uppföljning avvaktats. 
 
Kost 
Inom kostverksamheten har risk- och konsekvensbedömning granskats i åtta köksenheter. Inom fyra av 
enheterna har inte någon förändring gjorts under perioden. 
 
Totalt har fyra förändringar som kräver risk- och konsekvensbedömning genomförts inom 
kostverksamheten under granskningsperioden. Aktuella förändringar har gjorts i köksenheterna Fladäng, 
Piläng, Karstorp och Havsblick. I dessa köksenheter har risk- och konsekvensbedömning gjorts inför 
organisatoriska anpassningar inom verksamheten. 
 
Tidpunkt för uppföljning har fastställts i samtliga enheter. Uppföljning har genomförts i två av 
enheterna. I två enheter har förändringen nyligen genomförts, varför uppföljning avvaktats. 
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2.3 Ekonomiuppföljning 
 
Risk: 
Ekonomisk avvikelse i förhållande till budget. 
 
Riskbedömning 

 12. Allvarlig 
 
Kontrollaktivitet: 
Kontroll av personalkostnader i förhållande till budget. 
 
Resultat 

 Mindre avvikelse 
 
Kontrollansvarig 
Staffan Friberg 
 
Kontrollaktivitet: 
Kontroll av personalplanering inför varje nytt läsår. 
 
Resultat 

 Ingen avvikelse 
 
Kontrollansvarig 
Staffan Friberg 
 
Kommentar 
 
Ekonomisk avvikelse i förhållande till budget 
Med anledning av den avvikelse som noterats inom barn- och utbildningsnämnden ser förvaltningen det 
särskilt angeläget att förstärka ekonomiuppföljningen och genomföra kontinuerliga kontroller inom 
samtliga verksamheter. Förvaltningen planerar därför att varje månad genomföra kontroll av 
personalkostnader i förhållande till budget hos ansvariga chefer. Detta innebär att avstämning av utfall 
av personalkostnader kommer att genomföras varje månad. Förvaltningen har därför granskat om 
kontroller görs av personalkostnader i förhållande till budget varje månad med samtliga chefer och om 
personalplanering görs inför varje nytt läsår. 
 
Granskningen avser kontroller av personalkostnader i förhållande till budget under perioden 2018-03-01 
– 2018-10-31 samt personalplanering inför läsåret 2018/2019. 
 
Förskola 
Inom förskolan har personalkostnader i förhållande till budget samt personalplanering inför läsåret 
2018/2019 granskats i 21 enheter. 
 
Personalkostnader i förhållande till budget - Samtliga enheter genomför kontinuerlig uppföljning. Totalt 
omfattar granskningen 21 förskoleenheter och sju uppföljningsmånader under granskningsperioden. 
Avstämning sker inte under juli månad. En av förskolorna togs i drift och två av enheternas 
sammanfogades med varandra under i augusti 2018. Sammantaget ger detta 139 avstämningstillfällen 
inom förskolans verksamhet. 
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Granskningen visar att 119 avstämningar har genomförts under perioden. Detta innebär en avvikelse 
med 20 avstämningstillfällen. Av dessa 20 tillfällen noteras nio vara lokaliserade till semesterperioden 
juni – augusti och elva till oktober månad. 
 
Personalplanering inför läsåret 2018/2019 – Den interna kontrollen avser att granska om 
budgetansvarig enhetschef genomfört avstämning av personalplaneringen med överordnad 
verksamhetschef inför läsåret 2018/2019. 
Under våren 2018 var förskolans 21 enheter organiserade under tio förskolechefer. Detta innebär att tio 
avstämningstillfällen ska genomföras. Granskningen visar att avstämning genomförts av samtliga 
förskolechefer inför läsåret 2018/2019. 
 
Grundskola 
Inom grundskolan har personalkostnader i förhållande till budget samt personalplanering inför läsåret 
2018/2019 granskats i tio enheter. 
 
Personalkostnader i förhållande till budget - Samtliga enheterna genomför kontinuerlig uppföljning. 
Totalt omfattar granskningen 10 enheter och sju uppföljningsmånader under granskningsperioden. 
Avstämning sker inte under juli månad. Sammantaget ger detta 70 avstämningstillfällen inom 
grundskolans verksamhet. Granskningen visar att 64 avstämningar har genomförts. Detta innebär en 
avvikelse med 6 avstämningstillfällen. Tre av de avvikelser har uppkommit då avstämningsmöten har 
avvaktats i samband med rekrytering av ny skolledare. Tre avvikelser infaller under semesterperioden 
juni – augusti. 
 
Personalplanering inför läsåret 2018/2019 – Den interna kontrollen avser att granska om 
budgetansvarig enhetschef genomfört avstämning av personalplaneringen med överordnad 
verksamhetschef inför läsåret 2018/2019. Under våren 2018 var grundskolan 10 enheter organiserade 
under tio rektorer. Detta innebär att tio avstämningstillfällen ska genomföras. Granskningen visar att 
avstämning genomförts av samtliga rektorer inför läsåret. 
 
Resurscentrum och lärcentrum 
Inom resurscentrum och lärcentrum har personalkostnader i förhållande till budget samt 
personalplanering inför läsåret 2018/2019 granskats. 
 
Personalkostnader i förhållande till budget – Granskningen visar att båda verksamheterna genomför 
kontinuerlig uppföljning av personalkostnader i förhållande till budget§. 
 
Personalplanering inför läsåret 2018/2019 – Granskningen visar att båda verksamheterna genomfört 
avstämning av personalplanering med överordnad chef inför läsåret 2018/2019. 
 
Kost 
Inom kostverksamheten har personalkostnader i förhållande till budget samt personalplanering inför 
läsåret 2018/2019 granskats i fyra uppföljningsområden; förskola, skola, äldreomsorg och 
personalmatsalen Baklomman. 
 
Personalkostnader i förhållande till budget – Inom samtliga områden genomförs kontinuerlig 
uppföljning. Totalt omfattar granskningen fyra uppföljningsområden och sju uppföljningsmånader under 
granskningsperioden. Avstämning sker inte under juli månad. Sammantaget ger detta 28 
avstämningstillfällen inom kostverksamheten. Granskningen visar att 28 avstämningar har genomförts. 
 
Personalplanering inför läsåret 2018/2019 – Den interna kontrollen avser att granska om chefen för 
kostverksamheten har genomfört avstämning med av personalplaner med varje chef inför läsåret 
2018/2019. 
 
Under våren 2018 var kostverksamheten organiserad i fyra uppföljningsområden. Kostchefen arbetar 
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med dessa fyra områden som en helhet och gör avstämningar med berörda enhetschefer i samband 
med förändrad bemanning. Detta innebär att fyra avstämningstillfällen ska genomföras. Granskningen 
visar att avstämning genomförts inom samtliga uppföljningsområden inför läsåret. 
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3 Analys av uppföljningsarbetet 
 
 
Kompetensförsörjning 
För att nå en hög kvalitet och måluppfyllelse har nämnden angett kompetensförsörjning som ett 
uppföljningsområde 2018. Den risk som noteras är att verksamheten inte har adekvat kompetens vilket 
bedöms medföra en risk för försämrad kvalitet och måluppfyllelse med kännbara effekter på elevers rätt 
till utbildning. Risken har bedömts som allvarlig. 
 
I den kontroll av behörighet som gjorts har uppföljningen avgränsats till legitimationsyrken. Det som 
granskats är kontroll av underlag så att legitimation/dokumenterade behörighet finns vid all 
nyrekrytering. Kontroll har gjorts av samtliga rekryteringar inom så kallade legitimationsyrken i samtliga 
verksamheter under perioden 2018-01-01 – 2018-08-31. Kontroll har även gjorts av rekrytering inom 
yrkesgruppen som inte har legitimationskrav, men krav på särskild behörighet. 
 
Sammantaget visar granskningen att 64 rekryteringar gjorts inom legitimationsyrken/yrke med 
behörighetskrav under perioden 2018-01-01 – 2018-08-31. 59 av de personer som rekryterats har 
legitimation/behörighet. Fem av de personer som rekryterats har inte legitimation. Tre av dessa 
personer har ansökt om och bedöms komma att få legitimation beviljad efter Skolverkets handläggning 
slutförts. Två av dem som rekryterats utan legitimation håller på att slutföra sin legitimationsgrundande 
utbildning. Dessa personer har anställts på tidsbegränsade förordnanden. 
 
Kvalitet och måluppfyllelse  

     Kontroll: Behörighet inom legitimationsyrken 
     Rekryteringar För- Grund- RoL Kost Totalt 

 Skola Skola    

      
Hur många rekryteringar har du gjort inom 
legitimationsyrken? 

     - Ange antal 23 31 5 5 64 

      varav antal personer som har legitimation 
     - Ange antal 21 28 5 5 59 

      Andel med legitimation (procent) 91,3% 90,3% 100,0% 100,0% 92,2% 
 

      
      

Tabell: Rekryteringar inom legitimationsyrken inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 
 
 
Samtliga enheter granskar underlag så att dokumenterad behörighet/legitimation finns vid all 
nyrekrytering. De rekryteringar som avviker genom att anställning gjorts utan att den som anställts har 
legitimation har gjorts i avvaktan på Skolverkets beslut om legitimation eller som tidsbegränsat 
förordnande av person som slutför sin legitimationsgrundande utbildning. Den kontroll av behörighet 
som gjorts visar därför en mindre avvikelse. Den avvikelse som noterats föranleder inte någon åtgärd 
från förvaltningen. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete – Risk- och konsekvensbedömning 
I syfte att förstärka och vidareutveckla arbetsmiljön i verksamheterna har nämnden lyft fram de två 
inriktningar som Arbetsmiljöverket anger som utgångspunkter för arbetsmiljöarbetet i AFS 2015:4 - den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det utvecklingsarbete som förvaltningen genomför tillsamman 
med de förbund som organiserar medlemmar inom nämndens verksamheter följer dessa båda 
inriktningar. Den risk som noterats är att arbetsmiljöansvaret inte uppfylls och risken för ohälsa bland 
medarbetarna ökar. Förvaltningen har därför genomfört uppföljning av de risker som påtalats i de risk- 
och konsekvensbedömningar som görs. 
 
I den kontroll som gjorts har uppföljningen avgränsats till uppföljning av de risk- och 
konsekvensbedömningar som görs i samband med organisationsförändringar inom verksamheternas 
enheter. Kontroll har gjorts av risk- och konsekvensbedömning i samtliga enheter under perioden 2018-
01-01 – 2018-09-30. 
 
Sammantaget visar granskningen att 15 risk- och konsekvensbedömningar genomförts i nämndens 
verksamheter under perioden 2018-01-01 – 2018-09-30. Samtliga risk- och konsekvensbedömningar har 
genomförts inför organisatoriska förändringar. Tidpunkt för uppföljning har fastställts vid 14 tillfällen. 
Den risk- och konsekvensbedömningar där sådan tidpunkt inte fastställts sker i stället kontinuerligt, då 
den verksamhetsanpassning som avses är knuten till förändringar av antal barn i den aktuella 
förskoleverksamheten. 
 
Arbetsmiljö      
Kontroll: Uppföljning av risk- och konsekvensbedömning      
Fråga För- 

skola 
Grund-
skola 

RoL Kost Totalt 

      
Hur många förändringar som kräver risk- och 
konsekvensbedömning har genomförts din verksamhet 
under året? 

     

- Ange antal 7 2 2 4 15 

      
Har risk- och konsekvensbedömning genomförts inför 
alla dessa förändringar? 

     

- Ange antal 7 2 2 4 15 
      

Har tidpunkt för uppföljning av de risk- och 
konsekvensbedömningar som gjorts fastställts? 

     

- Ange antal 6 2 2 4 14 
      

Har uppföljning av de risk- och konsekvensbedömningar 
som gjorts skett? 

4 2 2 2 10 

- Ange antal      
      

Andel genomförda uppföljningar 57,1% 100,0% 100,0% 50,0% 66,7% 

      

      

 
Tabell: Risk- och konsekvensbedömningar samt andelen genomförda uppföljningar. 
 
 
Tio uppföljningar har gjorts av de femton risk- och konsekvensbedömningar som genomförts. Inom 
förskolan och i kostverksamheten har några av de organisatoriska förändringar som föranlett risk- och 
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konsekvensbedömningar genomförts efter sommaren 2018. Effekterna av aktuella förändringar bedöms 
inte kunna utvärderas ännu. Uppföljning har därför inte genomförts av dessa risk- och 
konsekvensbedömningar. Den kontroll som gjorts av uppföljning av risk- och konsekvensbedömning 
visar därför en mindre avvikelse. Den avvikelse som noterats föranleder inte någon åtgärd från 
förvaltningen. 
 
 
Ekonomiuppföljning 
I syfte att förstärka och vidareutveckla arbetet med ekonomisk uppföljning har nämnden lyft fram de två 
områden som bedömts som särskilt angelägna att granska. De områdens som granskats är månadsvis 
avstämning av personalkostnader i förhållande till budget och personalplanering inför kommande läsår. 
 
I den kontroll som gjorts har granskningen avgränsats till uppföljning av avstämning avseende utfall av 
personalkostnader varje månad, genom kontroll av personalkostnader i förhållande till budget, med 
ansvariga chefer. Granskning har även gjorts när det gäller budgetansvariga chefers avstämning av sin 
personalplanering, inför kommande läsår, med överordnad chef. Kontroll av avstämning och uppföljning 
av personalplanering har gjorts i samtliga enheter under perioden 2018-03-01 – 2018-10-31. Inom 
kostverksamheten har granskning gjorts av verksamhetens fyra uppföljningsområden, förskola, skola, 
äldreomsorg och personalmatsalen Baklomman. Inom resurscentrum och lärcentrum har granskningen 
gjorts på verksamhetsnivå. 
 
Personalkostnader i förhållande till budget 
I granskningen har genomförda avstämningar ställs i relation till möjliga avstämningstillfällen. Antalet 
möjliga avstämningstillfällen bygger att avstämning sker en gång per månad i respektive enhet under 
granskningsperioden. Den beräkning som gjorts visar att det totala antalet möjliga avstämningstillfällen 
inom nämndens verksamheter under perioden 2018-03-01 – 2018-10-31 uppgår till 251. Granskningen 
visar att det totala antalet genomförda avstämningar är 225, det vill säga 89,6 procent. 
 
Ekonomisk avvikelse i förhållande till budget  

     Kontroll: Personalkostnader i förhållande till budget 
     Fråga För-
skola 

Grund-
skola 

RoL Kost Totalt 

      
Sker avstämning av utfall av personalkostnader varje 
månad genom kontroll av personalkostnader i 
förhållande till budget hos ansvariga chefer? 

     Mars 20 10 2 4 36 
April 20 10 2 4 35 

Maj 20 9 2 4 35 
Juni 16 7 2 4 29 
-  

     Augusti 14 8 2 4 26 

September 20 10 2 4 36 
Oktober 9 10 2 4 25 
Avstämningstillfällen 139 70 14 28 251 
Genomförda avstämningar 119 64 14 28 225 

Skillnad −20 −6 0 0 −26 
Andel genomförda avstämningar 85,6% 91,4% 100,0% 100,0% 89,6% 
 
Tabell: Genomförda avstämningar av personalkostnader i förhållande till budget. 
 
De avvikelser som noterats är inom förskolan och grundskolan. Båda verksamheterna visar något lägre 
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avstämningsfrekvens under semesterperioden. Antalet avstämningar är högre i september i båda 
verksamheterna. Granskningen visar att förskolan har lägre frekvens under oktober månad, medan 
grundskolan har fortsatt hög frekvens under denna månad. Den avvikelse som i övrigt noteras inom 
grundskolan har uppkommit då avstämning avvaktats i samband med rekrytering av ny skolledare. 
 
Den kontroll som gjorts när det gäller avstämning av personalkostnader visar totalt en mindre avvikelse. 
Den avvikelse som noterats föranleder inte någon generell åtgärd från förvaltningen. Dock kommer 
rutiner för avstämning av personalkostnader inom förskolans verksamhet att vidareutvecklas. 
 
Personalplanering inför läsåret 2018/2019 
I granskningen har genomförd personalplanering ställs i relation till möjliga avstämningstillfällen. Antalet 
möjliga avstämningstillfällen bygger att personalplanering sker en gång inför kommande läsår. Den 
beräkning som gjorts visar att det totala antalet möjliga planeringstillfällen inom nämndens 
verksamheter under perioden 2018-03-01 – 2018-10-31 uppgår till 26. 
 
Ekonomisk avvikelse i förhållande till budget  

     Kontroll: Personalplanering inför varje nytt läsår 
     

Fråga: 
För-
skola 

Grund-
skola 

RoL Kost Totalt 

 
     

Budgetansvarig chef har stämt av sin personalplanering 
inför kommande läsår med överordnad chef. 

     Avstämningstillfällen 10 10 2 4 26 
Genomförda avstämningar 10 10 2 4 26 
Skillnad 0 0 0 0 0 
Andel genomförda avstämningar 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Tabell: Genomförda personalplanering inför läsåret 2018/2019. 
 
 
Granskningen visar att det totala antalet genomförda avstämningar är 26, det vill säga 100 procent. Den 
kontroll som genomförts föranleder därför någon åtgärd från förvaltningen. 
 
Ekonomiskt utfall 
Under hösten 2017 har ekonomisk avvikelse i förhållande till budget konstaterats inom för- och 
grundskoleenheterna. Detta har orsakat en budgetavvikelse i bokslutet för barn- och 
utbildningsnämnden. Åtgärder vidtogs under hösten 2017 för att nå ekonomi i balans. Ytterligare 
åtgärder planerades vidtas under 2018. En del i detta arbete innebär att förstärka den ekonomiska 
uppföljningen inom samtliga verksamheter. Nämnden har därför bedömt att det är särskilt angeläget att 
förstärka ekonomiuppföljningen och att genomföra kontinuerliga kontroller inom samtliga 
verksamheter. Förvaltning har därför i föreliggande granskning även jämfört ekonomiskt utfall i 
förhållande till budget för perioden 2017-01-01 – 2017-10-31, med perioden 2018-01-01 – 2018-10-31, 
inom respektive verksamhet i syfte att se om resultatet av genomförd förstärkning av den ekonomiska 
uppföljningen bidragit till att nå en ekonomi i balans. 
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Ekonomiskt utfall 

     
  

Avvikelsen: budgetavvikelse 
2017/2018 

För-
skola 

Grund- 
skola 

Resurs-
centrum 

Lär- 
centrum 

Kost Totalt  

(Tkr)        

2017-01-01 – 2017-10-31 168 -1852 -331 -980 228 -2767  

2018-01-01 – 2018-10-31 159 -339 512 2083 -21 2394  

 
Tabell: Jämförelse avseende avvikelse i förhållande till budget mellan perioden  
2017-01-01 – 2017-10-31 och 2018-01-01 – 2018-10-31. 
 
 
Jämförelsen mellan perioden 2017-01-01 – 2017-10-31 och 2018-01-01 – 2018-10-31 visar att förskolan 
har ett positivt resultat under båda åren samt att grundskolan, resurscentrum och lärcentrum visar ett 
förbättrat resultat från år 2017 till 2018. Kostverksamheten visade ett positivt resultat för perioden 
under 2017 och en budget i det närmaste i balans år 2018. Förvaltningen ser att huvuddelen av de 
positiva förändringarna i det totala resultatet kan hänföras till förändringar i lärcentrums verksamhet till 
följd av skillnad mellan prognostiserat antal elever i gymnasieskolan och faktiskt utfall. Förvaltningen vill 
ändå peka på att de förändringar som noteras i övriga verksamheter till viss del är ett resultat av de 
kontinuerliga avstämningar som genomförs med samtliga chefer i organisationen och den avstämning av 
personalbemanning som görs inför kommande läsår. Förvaltningen bedömer att avstämningarnas 
kontinuitet och bemanningsgenomgång inför varje nytt läsår har haft goda effekter på förvaltningens 
arbete med ekonomiuppföljning. Förvaltningen kommer därför att implementera avstämning av 
personalbemanning inför kommande läsår i arbetet med budgetuppföljning. 
 
Handläggning av intern kontroll 2018 
De tre områden som nämnden har granskat har handlagts som tre delrapporter som förelagts nämnden 
under oktober – december. De tre delrapporterna har i december sammanställts till en slutrapport. 
Nämndens handläggning har genomförts enligt följande. 
 
Kompetensförsörjning 
Analys av uppföljningsarbetet avseende kompetensförsörjning har förlagts nämnden vid sammanträdet 
2018-10-02. 
 
Arbetsmiljö 
Analys av det systematiska arbetsmiljöarbetet och genomförda risk- och konsekvensbedömningar har 
förelagts nämnden vid sammanträdet 2018-11-06. 
 
Ekonomiuppföljning 
Analys av uppföljningsarbetet avseende ekonomiuppföljning förläggas nämnden vid sammanträdet 
2018-12-11. 
 
Vid sammanträdet 2018-12-11 läggs rapporten för intern kontroll 2018 i sin helhet fram för beslut om 
godkännande och överlämnande till kommunstyrelsen och Lomma kommuns revisorer. 
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