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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-18 BUN 2019/0180-600 

    

 

  

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-06-18 

Datum då anslaget sätts upp  

Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 

  

Underskrift  

 Lisa Kling 

  
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och tid Bullarsalen, kommunhuset Tanumshede, kl. 08.30–12.55 

Ledamöter Se nästa sida. 

Övriga närvarande Öyvind Höiberg, Controller, § 60 

Lisa Kling, Sekreterare, §§ 58-71 

Lina Magnusson, Förvaltningschef, §§ 58-71 

Helen Larsholt, rektor Campus Futura, §§ 58-60 

Justeringens plats och tid  

Paragrafer 70 

  

Sekreterare  

 Lisa Kling 

  

Ordförande  

 Ida Östholm 

  

Justerare  

 Ida Jakobsson 
  



 

 Tanums kommun Protokoll 2 (4) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutande ledamöter Ida Östholm, Ordförande (M) 

Louise Thunström, 1:e vice ordförande (S) 

Gerd Johansson, 2:e vice ordförande (C) 

Kristina Frigert (M) 

Christian Mattsson (L) 

Ida Jakobsson (S) 

Ronny Kallin (S) 

Michael Halvarsson (MP), deltog ej i beslut § 58 

Catarina Bertilsson (M), tjänstgörande ersättare 

Håkan Elg (C), tjänstgörande ersättare 

Ellika Andersson (S), tjänstgörande ersättare § 58 

Christian Askros (SD), tjänstgörande ersättare 

  

Ersättare Sandra Addforsen (M), ersättare 

Erik Norderby (C), ersättare 

Karin Karlson (L), ersättare 

Ann-Christin Karlsson (S), ersättare 
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

Innehåll 

Ärende Sida 

Internkontroll 2019 4 
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BUN § 70 BUN 2019/0192-600 

Internkontroll 2019 

Sammanfattning av ärendet 

 Enligt reglementet för intern kontroll ska kommunstyrelsen årligen ta fram 

anvisningar för nämndernas arbete med intern kontroll. Anvisningarna ska 

innehålla en riskanalys samt områden som nämnderna särskilt ska 

kontrollera. Varje nämnd ska senast i augusti varje år anta en särskild plan 

för innevarande års uppföljning av den interna kontrollen. I planen ska 

framgå: 

- vad som ska granskas under året 

- riskanalys för de nämndspecifika områden som valts att granskas 

- vilka reglementen, regler eller policys som berörs 

- vem som är ansvarig för granskningen 

- när granskningen skall rapporteras till nämnden 

 

Som framgår ovan behöver Barn- och utbildningsnämnden senast i augusti 

besluta om vilket förvaltningsspecifikt område som ska ingå i intern kontroll 

för innevarande år. Då Barn- och utbildningsnämnden inte har något 

sammanträde i augusti föreslås att Barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott, på sammanträdet den 20 augusti, får mandat att fatta beslut 

om vilket förvaltningsspecifikt område som ska ingå i intern kontroll. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 17 juni 2019 

Intern kontroll reglemente, antaget av KF 27 juni 2016 § 62 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att ge arbetsutskottet mandat att, på sammanträdet den 20 augusti, besluta 

om vilket förvaltningsspecifikt område som ska ingå i intern kontroll 2019,  

och  

  

att punkten omedelbart justeras.  

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 


