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Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden har tagit del av risk- och väsentlighetsanalys, samt
internkontrollplan för 2019. Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att anta
internkontrollplanen för 2019.

Beskrivning av ärendet
Syftet med internkontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att
förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, att kontinuerligt
utveckla verksamheten och att utvärdera av verksamhetens resultat.
Arbets- och näringslivsnämnden arbetade på sammanträdet 2019-04-04 med att peka ut
eventuella risker inom nämndens ansvarsområde. Dessa har hanterats som underlag i arbetsoch näringslivskontorets arbete med att ta fram förslag till internkontrollplan för 2019.
I samband med uppföljning av internkontroll 2018 visade kontrollen på vissa mindre
avvikelser och kontoret har därför tagit med dessa kontrollpunkter i förslaget till
internkontrollplan för 2019. Det gäller kvalitén på utredningar och köp av extern plats inom
socialtjänstlagen, samt riktlinjer för kurser och konferenser. För dessa punkter har ingen ny
riskanalys gjorts.
Införandet av dataskyddsförordningen ställer höga krav på kommunens verksamheter när det
gäller behandling av personuppgifter. Kommunens dataskyddsombud kommer under 2019 att
göra granskning av kommunens förutsättningar att arbeta systematiskt inom området
personuppgiftsbehandling. Arbets- och näringslivskontoret har därför valt att inte själva göra
kontoroll inom området utan istället invänta resultatet av granskningen.

Handlingar i ärendet
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Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden har tagit del av risk- och väsentlighetsanalys, samt
internkontrollplan för 2019. Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att anta
internkontrollplanen för 2019.
Protokollsanteckning
Rolf Näslund (M) lämnar följande anteckning till protokollet
"Vi pratar om integrationsarbetet i generella ordalag och bedömer oss själva som medelbra i
risk- o konsekvensanalysen. Men hur mäter vi och följer upp vårt integrationsarbete
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egentligen? Integrationsfrågan är avgörande för kommunens framtid och då måste vi mäta,
följa upp och kontinuerligt förbättra detta arbete. Det är ett humanitärt misslyckande om vi
skulle försätta den stora grupp av nyanlända som Hylte välkomnat i ett livslångt utanförskap.
Vi behöver också säkerställa våra svenska jämställdhetsvärderingar och inte blunda för att
hederskultur. Därför efterlyser jag bättre mätetal och uppföljning på alla plan inom
integrationsarbetet och att vi vågar prata om frågan på samma sätt som vi behandlar andra
ämnen. Vi behöver se till att den stora gruppen så snart som möjligt integreras på ett bra sätt
och kommer ut i egen försörjning."
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