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Syftet med den dvergripande granskningen har bl.a. varit att bed6ma om niimnden har skapat
ftirutsiittningar for tillriicklig styrning och uppftiljning, om verksamheten har god struktur och
om det finns inbyggda kontroller i arbetet.
Som utgingspunkt for den overgripande granskningen har en enkdt skickats ut

till

samtliga

ledm6ter niimnden. Enkiiten har sammanstellts i ett antal omriden. Med utgingspunkt frin de
sammanstiillda enkflterna har revisorerna tr2iffat niimnden och diskuterat svaren pi frigorna.
Niimnden har di beretts tillftille att kommentera svaren och resonera kring de olika frigorna.

Vira synpunkter och kommentarer redogdrs for i bifogad rapport.
De samlade intryck och den information som overgripande granskningen gett revisorerna
kommer att anviindas som ett underlag i det fortsatta revisionsarbetet och iir ett betydelsefullt
underlag ftir revisorerna vid utformande av 2075 6rs revisionsplan med prioriteringar av
fordj upade granskningar.

Den 6vergripande granskningen har dven stor betydelse vid granskningen av irsredovisning
och bokslut for 61 2014 och infiir revisorernas bed6mning av ansvarsfrih,et ftr niimnden och
dess f6rtroendevalda. Revisorerna ser det som angeliiget att ntmnden tar fasta pi de
utvecklingsomriden som lyfts fram i revisionsrapporten.
Revisorerna 6nskar att Barn- och utbildningsniimnden inkommer med svar, senast den 30
november 2014, vilka itgiirder de har fiir avsikt att vidta med anledning av de synpunkter som
framftirs i rapporten.
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1.

Bakgrund
Kommunallagen

(KL 9 kap 9$) ger uttryck ftir att

revisorema irligen skall granska all

verksamhet. Fiir att klara detta uppdrag arbetar revisorerna med en kombination av olika metoder
och tillviigag6ngssiitt ftir att granska verksamheten med syfte att beddma om niimnder och
styrelser har en tillfredsstiillande styrning och intem kontroll. Enligt god sed indelas den irliga
granskningen i framfdrallt tve huvuddelar; Grundliiggande granskning och ftirdjupad granskning.
Som en del i den grundliiggande granskningen sker den irliga dvergripande granskningen.

I denna del ingar siledes de delar av den grundliiggande revisionen som genomfcirs oavsett vilken
riskbedrimning som har gjorts. Arlig dvergripande granskning tar friimst sikte pi ndmndemas
styming, ledning och kontroll av sina verksamheter.
UtgSngspunkten frir den irliga granskningen iir de m61 och uppdrag som fullmiiktige givit
kommunstyrelse och niimnder. Granskningen ska ge svar pA hur niimnder och styrelser mottar,
genomfcir och iterredovisar m6l och uppdrag.

I

6rets

irliga dvergripande granskning har revisorerna inriktat sin granskning mot

kommunens
och niimndernas modell fcir verksamhetsstyrning utifrAn det uppdrag fullmiiktige givit.

)

Syfte
Syftet med den irliga civergripande granskningen

Zir att granska och f6lja upp om det firms en
enhetlig modell fdr ekonomi- och verksamhetsstyrning i kommunen och i niimndema.

I granskningen ing&r att kartl2igga och tillsammans med niimnder och styrelse diskutera:
Niimndens/styrelsens uppdrag och m6l

-

styming, ftirekomst och kunskap

N?imndens/styrelsens rapportering och uppftiljning av uppdrag, mAluppfyllelse,
verksamhet och produktion, effekter av verksamheten samt analys och utviirdering
Niimndens/styrelsens riskanalys och system fcir intern kontroll
Niimndens/styrelsens f<irdelning av ansvar, befogenheter
Niimndens/styrelsens system frir att slikerstiilla efterlevnad av lagar och regler

3.

Ansvarig niimnd
Granskningen har omfattat Barn- och utbildningsniimnden.

4.

Metod
Som utgingspunkt ftr Srets dvergripande granskning har genomfcirts en inventering hos niimnder
och styrelse enligt ftiljande:
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Diirefter har genomforts en diskussion med samtliga niimnder med enkatsvaren som $und.

5.

Projektorganisation
Granskningen har genomfcirts av revisorerna tillsammans med Sara Linge, konsult.

6.

Utgrflngspunkter
Vi

har

i denna granskning utgitt ifr6n det

ansvarssystemet, vilket illustreras

i figur

grundliiggande perspektivet

i det kommunala styr- och

1.
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Figur 1: Det kommunala styr- och ansvarssystemet
Ovanstiende bild illustrerar att det iir kommunfullmiiktige som utser de olika niimnderna och
tiven tilldelar niimnderna sina uppdrag. Detta sker genom bl. a m6l och riktlinjer, reglementen och
budget. Niimnderna iterrapporterar sedan hur man fullfdljt sina uppdrag och kommunfullmiiktige
prcivar om niimnderna klarat ut sitt ansvar pfl ett rimligt s?itt.

i

lagstiftningen genom kommunallagens skrivningar avseende
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mil
och rikllinjer som fullmiiktige har bestiimt samt de frireskrifter som g?iller fiir verksamheten.
Niimnderna skall iiven redovisa till fullmiiktige hur de har fullgjort sidana uppdrag som
fullmiiktige liimnat till dem..."
Ovanstiende tydliggors

niimndernas uppgifter; "Niimndema skall ...se

Vir utg6ngspunkt iir att arbetet med m61 iir politikens siitt att dversiitta till fdrvaltningamal
tjiinstem[nnen vad man vill uppni med verksamheterna och vilka prioriteringar man vill gdra. Pi
olika nivier och med olika tidsperspekliv miste vi ddrf<ir tala om vad vi vill uppni genom mil.
Fdr att sedan veta om vi nitt milen behover milen vara formulerade si att de mdjliggrir miitning.
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Detta system stiiller krav pA att det finns tydliga processer ftir styrning och uppftiljning och att det
iir tydligt fdr alla medverkande vilka krav som stiills i olika delar av processerna. Ver
utgingspunkt ar att alla delar i kommunfullmiiktiges styrprocesser av sin verksamhet iir lika viktig
dvs. siviil diskussioner och avstiimningar om resurser som vilken verksamhet som ska uppnis fiir
de resurser som finns tillg2ingliga. Om kommunfullmiiktige ska klara att gdra prioriteringar och
ha en tydlig inriktning av vilken verksamhet som ska utfdras kriivs diirfrir att det finns en tydlig
och fiirankrad styrmodell i kommunen.
Ovanst6ende innebiir, enligt v6r beddmning, att det stiills krav dels pA att kommunfullmiiktige iir
tydlig och konkret om vilka uppdrag man liimnar ut och dels att niimnderna Zir konkreta och
tydliga i sin beskivning av vad man avser att utfdra. Lite ftjrenklat skulle man kunna siiga att det
miste finnas en "rdd trid" fr6n kommunfullmiiktige till niimnderna och vidare ut i
verksamheterna. En viil fungerande verksamhetsstyrning syftar till att anviinda tillgdngliga
resurser p6 ett riittssiikert, demokratiskt och effektivt siitt.

7.

Granskningsresultat
den nedanstiende resultatredovisningen kommer vi att redovisa iakttagelser utifrin den dialog
som fcirdes mellan niimnder/styrelse och revisorerna dels utifrin genomf<ird inventering och dels
utifran aktuella frigor som diskuterades vid de gemensammatraffarna.

I

Ambitionen iir inte att redovisa fullst2indigt fdr de diskussioner som fcirts med niimnden utan att
Aterge revisorernas vikligaste iakttagelser.

De sammansttillda enkiitsvaren flLterfinns i bilaga 1.

Generellt kan observeras att niimndens kurrrkup., och kontroll 6ver sin verksamhet tycks ha
st2irkts jiimfcirt med vad som framkom under den dvergripande granskningen fdr fu 2013.2013
upplevde sig flera ledamoter vara nya och sakna kunskaper och insikt i verksamheten fcir att
faktiskt form6 ta ansvar frir styrningen. Detta uppges har fdrb[ttrats genom bland annat
dialogmOten med skolledningen fdr ntimndsledamOtema i olika frigor. Ndmnden har diskuterat
sitt eget ansvar att utbilda och 6ka kompetensen hos niimndsledamdterna vilket har lett till att
kompetenshrijande itgiirder nu planeras.
Vidare uppger nlimnd och fcirvaltning att man under firet arbetat hirt med att komma tillriitta med
de brister som Skolinspektionen pipekat i sin tillsyn. Det intensiva arbetet med riktlinjer, rutiner
och milsiittningar har bidragit til1 att niimndsledamciterna upplever att man tagit greppet kring
verksamheten och klivit fram fdr att som hel niimnd ta ansvar f6r den verksamhet som bedrivs.

7.1

Enkiiten
Kommunallagen ger revisorema

riitt

till upplysningar av siv?il politiker som tj?instemiin i

organisationen. Det innebiir att det underlag som revisorerna efterfrigar ska tillhandahillas. Detta
innefattar iiven enkiiter som revisorerna skickar ut till ntimnder, ledamdter och tjiinstemiin.
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Mot bakgrund av ovanstiende ar det revisorernas mening att svarsfrekvensen Ar allt fdr 169. Inga
egentliga skal till varfdr man som ledamot valt att inte svara har framkommit i granskningen.
Revisorerna stiiller sig kritiska till att man trots pflpekanden om lig svarsfrekvens fdregiende ir
uppvisar en liigre svarsfrekvens i 6rets granskning.

7.2

Styrning och ledning
svaren fr6n enkZiten syns en relativt stor trygghet i niimndens verksamhetsstyrning.
Niimndsledamciterna upplever att man har bra kontroll och tydliga fastst2illda miitbara m61 ftir sin
verksamhet. Kvalitetssystemet upplevs av ledamdterna som tydligt.

I

Stor koncentration har lagts vid de interna styrdokumenten inom niimndens verksamhetesomride

p6pekandena frin Skolinspektionen. Diiremot haltar kontrollen av
med anledning
att de kommuncivergripande styrdokumenten fdljs. Enligt uppgift ska ett
siikerstlillandet av^r
utbildningsmaterial tas fram ddr de kommuncivergripande styrdokumenten ska finnas med sA att
samtliga f6r kiinnedom om vilka de iir och ha samlad tillg6ng till dem.
Avseende ekonomistyrningen av niimndens verksamheter syns en klar fdrbiittring i kontroll och
ansvar fdr budgetprocessen hos niimndens ledamdter. Niimnden uppger att man har god kontroll

utvecklingen i kommunen och har m<ijlighet att planera utifr6n denna.
Diskussioner om verksamhetens behov fdrs i samband med budgetarbetet men ledamdterna
upplever att det liitt blir mycket siffror som ibland kan vara svirt att ta till sig. Vid nddviindiga
nedskiimingar sker konsekvensbeskrivningar frir verksamheten vilket 1r tydligt och enkelt att
hantera. Underlag fdr en fullgod budgetbehandling i nZimnden uppges finns.

pi den demografiska

Jiimfiirt med niimndens instzillning till ekonomistyrningen som framkom i fiiregiende ars
granskning anser revisorerna att niimnden klivit fram och tagit ett stdrre politiskt ansvar iin
tidigare vilket iir positirt.
Revisorerna bedcimer att niimndens h6rda arbete med Skolinspektionens kritikpunkter har lett
en hdjd medvetenhet om ansvar och den kommunala politikens roll i verksamheten.

7.3

till

Uppfiiljning
Avseende niimndens uppfriljning av verksamheten syns en relativt stor siikerhet. Man uppger att
man fir bra uppfoljning av sina mil och om kvaliteten i verksamheten. Arbetet med Komrnunens
Kvalitet i Korthet har intensifierats och man upplever att man fir bra information om sin kvalitet i
verksamheten. Niimnden tar ocksi del av 6ppna Jiimftirelser samt SIRI och SALSA.

Den rena ekonomiska uppftiljningen iir ndmnden trygg med. Ddremot kan vi konstatera en viss
osiikerhet i niimndens uppfciljning av produktivitet/effektivitet i verksamheten. Niimnden hanterar
en stor miingd nyckeltal och uppfriljningar och uppger att det ibland ar latt att blanda ihop vad
som iir vad och vad man egentligen kan utliisa ur all statistik.

Vi kan konstatera att niimnden i sitt

arbete med ett ftirbiittrat kvalitetssystem behdver bygga in
av v?il definierade nyckeltal fiir kvalitet, ekonomi och
f6lja
ett
urval
att
systematiskt
system fcir
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kostnadseffektivitet. Vi beddmer det som en risk att niimnden idag ftiljer s6 minga delar att den
egentliga kontrollen av verksamheten inte blir god.
Arbetet och diskussionen kring utviirdering, analys och itgiirder ur det uppfdljningsmaterial som
finns kan ftirbiittras si att uppfdljningen Aterftirs som handling in i verksamheten fdr f<irbiittrat
resultat. Detta kan med fdrdel hanteras inom det systematiska kvalitetsarbetet men kriiver ett
fokus pi ett urval av uppfdljningar som fingar verksamhetens kvalitet, ekonomi och effektivitet.

7.4

Intern kontroll

i

enkiitsvaren ha god intem konlroll. lntemkontrollplan finns och
genomfdrs.
uppfriljningar
ljiinstem?innen arbetar med risk- och viisentlighetsanalysen och liigger
fram florslag till n?imnden. Enligt uppgift redovisas riskbedrjmningen till niimnden och niimnden
fdr en dialog kring frirslag till kontrollplan utifrAn det underlag som ges i iirendet. Diskussionen
btirjar i AU och tas diirefter till respektive partigrupp. Diirefter behandlas frigan i niimnden.

Niimnden anser sig

Revisorerna vill p&peka viklen av att initiativet fcir den intema kontrollen ligger hos niimnden.
Den interna kontrollen iir niimndens verktyg att di och di stiimma av att allt fungerar i den
verksamhet man ansvarar fcir. Den interna kontrollen iir inte tjdnstem2innens verklyg fcir
avrapportering

7"5

till niimnden. Avrapporteringar

sker inom ramen

ftir de ordinarie uppfdljningarna.

Verksamhet

pi

Barn- och utbildningsniimnden uppger generellt att man har delvis god kontroll
sin
verksamhet. Stort fokus har lagts pi riktlinjer, rutiner etc. under det senaste flret vilket bidragit till
en <ikad kunskap om verksamheten. Niimnden lir oroad 6ver rektorernas arbetssituation och en
genomlysning av rektorernas arbetsmiljci har genomfcirts. Resultatet

iir enligt uppgift frin

niimnden alarmerande. Niimnden har efter detta srikt ge mer strid till rektorerna och upplever att
man kommit en bit pA viig. Niimndsledamciterna uppger att det senaste Sret varit ett mycket tufft
ar fdr alla inom skolan i kommunen

KPIVIG, dag som ovan
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