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Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2019 - återrapport
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av återrapportering av uppföljning intern kontrollplan kopplat till
bokslut 2019.

Beskrivning av ärendet
Som ett led i att stärka och utveckla den interna kontrollen ska kontrollplanen revideras varje
år och utvärdering av den görs i samband med bokslut. Den interna kontrollplanen grundar sig
på barn-och ungdomskontorets risk- och väsentlighetsanalys gällande för alla verksamheter.
För att se hur barn-och ungdomskontoret arbetar med den interna kontrollen redovisar man
uppföljning i samband med delårsbokslut och bokslut.
Vid bokslut 2019 redovisade Barn- och ungdomskontoret vissa punkter som ofullständiga. Barn- och
ungdomsnämnden beslutade att en redovisning av dessa punkter ska ske när de har följts upp. Under
hösten 2020 kommer barn- och ungdomskontoret att löpande göra återrapporter på genomförda
åtgärder i intern kontrollplan.
Barn- och ungdomskontorets återrapport oktober:
 Kontrollera att elever med F och att elever som riskerar att inte nå kunskapskraven har
åtgärdsprogram eller extra anpassningar:
Uppföljning av elever i årkurs 6 våren 2020.
Kartläggning av elever som riskerar att inte få godkända betyg i alla ämnen när de slutar åk 6
och efter genomgång av samtliga elevers betyg satta HT 2019 uppmärksammades att ett stort
antal elever riskerade att få F i fyra eller fler ämnen. Under våren 2020 skedde ett intensivt
arbete tillsammans med alla skolors specialpedagoger med att säkerhetsställa att samtliga av
dessa elever hade åtgärdsprogram och dokumenterat extra anpassningar grundat på vad som
framkommit i utredningar.


Avcheckning av arrangerad utbildning hot/våld av riskgrupper inom personalen, utifrån
behov. Görs ht 19.
Utbildningar har planerats under våren men ej genomförts pga covid -19. Under hösten
kommer utbildning att genomföras både genom föreläsare på plats och genom
webbutbildning.



Mall för nya krisplaner upprättas och används under ht 19
Mall har arbetats fram och delgetts enheterna.
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Beslutet skickas till
Barn- och ungdomskontoret

Ann-Christin Johansson
Barn- och ungdomschef

Gunilla Abrahamsson
Administr chef

2 (2)

