Ärendebeskrivning nämndsärende
1 (1)

Gunilla Abrahamsson, Utredare/Adm samordnare
Tfn: 0345-184 11
E-post: Gunilla.Abrahamsson@hylte.se

2016-03-22

Barn- och ungdomsnämnden
2016 BUN0058

Ärendebeskrivning Yttrande över revisionsrapport granskning av kurser
och konferenser
Sammanfattning
Regler för kurser och konferenser, samt tillhörande representation kan påverka allmänhetens
förtroende för den kommunala verksamheten även om den totala kostnaden är relativt
begränsad. Med bakgrund av revisorernas risk- och väsentlighetsbedömning har revisorerna
funnit anledning att granska regler för kurser och konferenser samt efterlevnaden av dessa i
Hylte kommun.
Revisorernas rekommendationer:
Arbeta fram kommunövergripande riktlinjer för kurser, konferenser och representation.
Kommentar: Kommer övervägas av personalenheten i deras arbete med revidering av
befintliga riktlinjer och policys.
Berörda tjänstemän och politiker bör tillhandahållas utbildning i kommunens regelverk kring
hantering av fakturor samt rutiner för representation, kurser och konferenser.
Kommentar: I samband med varje ny mandatperiod genomförs en utbildningsinsats inom
flera områden där ekonomi är ett utav dem. Varje år genomförs en heldagsutbildning i
ekonomi och kvalitet för kommunens nya chefer där även denna fråga lyfts. Övriga
utbildningsinsatser sker fortlöpande vid möte mellan budgetansvarig och ekonom samt på
frukostmöten.
Kommunen har ett anteckningskrav på konto för kurser, konferenser och representation på så
sätt säkerställs att en anteckning måste göras där deltagare och syfte ska anges. Denna
information finns även i kommunens kodplan för 2016.
Överväg risker kopplade till kurser/konferenser och representation inom ramen för internt
kontrollarbete.
Kommentar: Vid arbete men intern kontroll ska alltid en risk- och väsentlighetsanalys göras
och det kan då bli aktuell att väga in kurser/konferenser samt representation i nämndernas
interna kontrollplaner.
Följa upp genomförda aktiviteter, som initierats av nämnder och styrelse för att säkerställa
fortbildningens ändamålsenlighet och syfte.
Kommentar: Uppdrag lämnade av politiken återredovisas alltid.
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