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Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Uppvidinge kommun har gett PwC i uppdrag att genom-

föra en granskning av barn- och utbildningsnämndens ekonomiska planering och uppfölj-

ning, med revisionsfrågan: 

Har barn- och utbildningsnämnden säkerställt en ändamålsenlig ekonomisk planering och 

uppföljning med tillräcklig intern kontroll? 

Bedömningen är att barn- och utbildningsnämnden inte helt har säkerställt en ändamåls-

enlig verksamhets- och ekonomistyrning med tillräcklig intern kontroll. 

Vi bedömer att nämnden behöver stärka sin roll gentemot förvaltningen vad avser eko-

nomisk styrning. Nämnden behöver mer aktivt hantera budgetförutsättningar med hand-

lingsalternativ och konsekvensbeskrivningar, samt de avvikelser som uppstår i förhål-

lande till tilldelad budgetram.  

Vi noterar samtidigt att det finns ambitioner att utveckla ekonomistyrningsprocesserna 

genom att i större utsträckning involvera budgetansvariga chefer, att utveckla jämförande-

/nyckeltal, att se över resursfördelningssystemet, samt att öka transparensen i uppfölj-

ningsrapporten vad avser riktade statsbidrag. 

I slutet av rapporten redovisas den revisionella bedömningen och rekommendationer. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden redovisade år 2017 ett budgetunderskott på 1,2 mnkr. År 2018 

redovisade nämnden ett budgetunderskott på 2,3 mnkr i förhållande till den ram som full-
mäktige beviljade. I delårsbokslutet för år 2018 prognostiserades ett överskott på 300 tkr. 
Kostnaderna för köp av platser i andra kommuner och i fristående verksamheter blev 
högre än förväntat. Återbetalning av ett statsbidrag och att intäkterna från statsbidrag för 
vuxenutbildningen och svenska för invandrare blev lägre medförde att resultaten blev 
sämre än förväntat.  

Kommunens revisorer har efter en riskbedömning beslutat att genomföra en granskning 
av hur nämnden utövat uppföljning och kontroll av den ekonomiska utvecklingen under 
året, samt vilka eventuella åtgärder som vidtagits inom ramen för nämndens ekonomi-
styrning. 

1.2. Syfte och revisionsfråga 

Har barn- och utbildningsnämnden säkerställt en ändamålsenlig ekonomisk planering och 
uppföljning med tillräcklig intern kontroll? 

1.3. Revisionskriterier  

 Kommunallagen  

 Budget år 2019 

 Kommunfullmäktiges styrdokument 

1.4. Kontrollmål 

 Har nämnden säkerställt tillräckliga rutiner för att planera och fördela resurser till 
nämndens olika verksamheter? 

 Har nämnden säkerställt tillräckliga rutiner för ekonomisk uppföljning? 

 Har nämnden vidtagit åtgärder med anledning av identifierat ekonomiskt under-
skott? 

1.5. Avgränsning 

Granskningen har avgränsats till nämndens arbete med ekonomistyrning för år 2019. 

1.6. Metod 

Granskningen har skett genom dokumentstudier och intervjuer. Dokumentstudier har 
skett av styrdokument, underlag för budget och resursfördelning samt uppföljningsrappor-
ter. Intervjuer har genomförts med nämndens presidium, förvaltningschef, rektorer, för-
skolechefer samt förvaltningens ekonom. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Har nämnden säkerställt tillräckliga rutiner för att planera och fördela 

resurser till nämndens olika verksamheter? 

2.1.1. Iakttagelser 

Barn- och utbildningsnämndens rutiner för ekonomistyrning har att förhålla sig till kommu-
nens övergripande processer för budgetarbetet. Den övergripande processen anger att 
beslut om ramar fattas av kommunfullmäktige i juni månad före budgetåret, och slutlig 
budget jämte två planår i november månad.  

Nämnden har med den av fullmäktige beslutade budgetramen som utgångspunkt att ar-
beta med budget inför kommande år, där nämndens beslut om verksamhetsplan (jämte 
budget) förväntas tas i oktober månad. Utifrån de förutsättningar som framkommer i 
nämndens arbete har kommunens övergripande budgetberedning möjlighet att föreslå 
fullmäktige att justera nämndernas budgetramar. Inför 2019 översteg nämndens förslag 
fullmäktiges budgetram med 2,6 mnkr, varefter fullmäktige beslutade beslutade om ett 
tillkskott på 1,6 mnkr (total budgetram 232,6 mnkr). 

Av fullmäktiges övergripande budget för år 2019 framgår att nämnderna står inför stora 
ekonomiska utmaningar, där det finns behov av kostnadssänkande åtgärder för kommu-
nen som helhet på 20 mnkr fram till år 2021. Kommunchefen har sedan tidigare ett upp-
drag att föreslå kostnadssänkande åtgärder med 8 mnkr för år 2020 och ytterligare 12 
mnkr för år 2021. I samband med kommunens centrala arbete inför budget år 2020 har 
bland annat getts direktiv om 1 % ramreduktion (2,4 mnkr för barn- och utbilndingsnämn-
den). Utöver detta sker arbete med ytterligare selektiva åtgärder.  

Barn- och utbildningsnämnden är jämte socialnämnden de två nämnder som har störst 
betydelse för kommunens kostnadsutveckling, med vardera drygt 40 % av kommunens 
fördelade nettokostnader. 

Barn- och utbildningsnämndens årshjul för ekonomiarbetet 

 Februari: Val av budgetgrupp, ekonomisk rapport 

 Mars: Bokslut 2018, ekonomisk rapport 

 April: Ekonomisk rapport 

 Maj: Ekonomisk rapport 

 Juni: Ekonomisk rapport 

 September: Ekonomisk rapport 

 Oktober: Delårsbokslut, Verksamhetsplan/budget 2020, plan 
2021-2022 
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 November: Bidragsbelopp fristående huvudman, Ekonomisk 
rapport 

 December: Ekonomisk rapport 

Barn- och utbildningsnämndens arbete med verksamhetsplanen 
Föregående års nämnd tog beslut om verksamhetsplan, jämte budget i oktober med revi-
dering i december utifrån KF:s slutliga förutsättningar. Verksamhetsplanen disponeras 
enligt följande: 

Driftbudgetförslag med intäkter och kostnader på aggregerad nivå. 

 

Bild: Utsnitt från driftbudgetförslaget år 2019. 

Till ovanstående budgetram beskrivs ett antal osäkerhetsfaktorer som faktiskt antal barn 
och elever, elever med behov av extra stöd, förväntade intäkter från skolverket, ersätt-
ningar från Migrationsverket, samt kostnader för elever i fristående skolor och andra 
kommuner.  

Vidare framgår driftbudget per verksamhetsområde uppdelat på;  

 Förvaltningsgemensamt 

 Förskola 

 Förskoleklass 

 Fritidsverksamhet 

 Grundskola (inkl grundsärskola) 

 Gymnasiet 

 Vuxenutbildning 

 SFI och asyl 

 Kulturskola 

De olika verksamhetsområdena beskrivs med nettobudget uppdelat på en rad underlig-
gande poster. Bland annat särredovisas kostnaderna för verksamhet som bedrivs i extern 
regi.  

Till delar redovisas i verksamhetsplanen verksamhetsstatistik. För förskolan redovisas 
antalet födda barn per år under de senaste åren. För grundskolan lämnas en elevprognos 
för åren 2018-2021. För gymnasiet framgår ingen klar bild över vilka förutsättning-
ar/volymer som budgeten bygger på.   
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Vidare redovisas i tabellform antal årsarbetare år 2018, budget 2019 och planåren 2020-
2021, inom vart och ett av verksamhetsområdena.  

För att finansiera beräknade ökade kostnader under planåren upptas på förvaltningsge-
mensamma konton verksamhetsanpassningar om ca 4 mnkr år 2020 och ca 3 mnkr år 
2021, dvs totalt ca 7 mnkr. 

Resursfördelningssystem 
Det saknas ett för kommunen övergripande resursfördelningssystem baserat på exem-
pelvis demografiska förändringar inom kommunens verksamheter.  

I nämndens verksamhet tillämpas volymbaserade system som kalibreras utifrån tillgänglig 
budgetram. I skollagen anges att resurserna ska fördelas utifrån barn och elevers behov 
och förutsättningar, vilket innebär att hänsyn behöver tas till fler faktorer än enbart voly-
mer med återkommande utvärdering för att anpassas till kommunens specifika förutsätt-
ningar vad avser struktur och andra behov relaterade till barn och elever. 

Resursfördelningen fastställs i samband med arbetet med verksamhetsplanen och omfat-
tar förskolan och grundskolan. Gymnasieskolans budget baseras huvudsakligen på anta-
let tjänster.  

Grundskolans budget fastställs per den 1/11 året innan budgetåret. Erhållen ersättning 
ligger fast för hela budgetåret, baserat på ett genomsnitt av prognostiserat elevtal för vår- 
och hösttermin. Förskolans fördelning justeras per oktober och april. För att hantera detta 
finns medel reserverade inom nämndens centrala konton. 

Inom förskolan baseras tilldelning med en peng per barn (prognos) uppdelat i ålderskate-
gorier (1-3 år eller 4-5 år) och timmar (upp till 15 timmar, 16-29 timmar, eller 30 timmar 
och uppåt). 

Inom grundskolan fördelas medel per elev (prognos). Elevpengen är uppdelad i kategori-
erna förskoleklass, åk 1-6, åk 7-9, med en fördelning på undervisning, material och mål-
tider. En liten del av fördelningen, 5 %, avser socioekonomiska aspekter i form av andel 
nyanlända. Tidigare fanns möjlighet att erhålla medel för särskilda behov ur en central 
pott. Denna är numera en del av ”påsen” till grund för den elevantalsbaserade fördelning-
en. 

Av intervjuerna framgår uppfattningen att resursfördelningssystemet inte i tillräcklig om-
fattning tar hänsyn till faktiska förhållanden, som särskilda behov och enheternas storlek. 
Det finns en ambition från förvaltningsledningen att se över resursfördelningssystemet. 

Det har till stora delar saknats en tydlig koppling mellan riktade statsbidrag och vilka verk-
samhetskostnader som dessa finansierar; statsbidragen har således blivit en del av den 
generella finansieringen av resursfördelningssystemet. Statsbidragen har huvudsakligen 
lagts till nämndens centrala finansiering, och därmed kunnat upprätthålla nivån på resurs-
fördelningssystemt, utan direkt koppling till kostnadsförbrukningen. Totalt handlar det om 
ca 10 mnkr, där drygt hälften betraktas som en osäker finansiering för att finansiera verk-
samheten på längre sikt.  

Arbetet inför budget 2020 
Av barn- och utbildningsnämndens årshjul och protokoll framgår att nämndens arbete 
med budget inför kommande år inleds med att det väljs en budgetgrupp.  
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I §8 2019-02-14 valde nämnden budgetgrupp. Gruppen består av, förutom ordförande 
och vice ordförande, ytterligare tre ledamöter. Av ärendet framgår att gruppen ska träffa 
kommunens budgetberedning under våren. Förvaltningschefen, ekonomen och nämnd-
sekreteraren stödjer gruppens arbete. 

Av intervjuerna framgår att budgetgruppen företrädesvis arbetar med strukturella föränd-
ringar inom ramen för kommande års reducerade budgetförutsättningar. Budgetgruppen 
har fortlöpande dialog med politiker och tjänstemän för kommunens övergripande bud-
getarbete. Av intervjuerna och protokoll framgår att det saknas (inom ramen för beslut om 
budgetgruppen och årshjul för ekonomiarbetet) en ordning för hur hela nämnden ska in-
volveras i arbetet i form av information, eventuella avstämningar och beslut. Det har un-
der våren saknats en behandling eller rapportering av budgetgruppens arbete i nämnden. 
Enligt nuvarande ordning förväntas en behandling av budgeten att ske först i oktober må-
nad med antagande av budget och verksamhetsplan. 

Nämnden har i budgetinstruktioner inför år 2020 att hantera ett kostnadsreducerande be-
ting om 1 % på budgetramen, ca 2,4 mnkr. För rektorerna har betinget inneburit att för-
ändringar behöver ske redan inför höstterminen år 2019. Betinget har lagts ut på förvalt-
ningens samtliga budgetansvariga chefer att hantera. Av intervjuerna framgår att det vid 
granskningstillfället inte funnits någon gemensam samordning av betinget, eller återrap-
portering om faktiska åtgärder till nämnden. Utöver det 1%-iga betinget kommer ytterli-
gare strukturella besparingar att behöva ske, för vilka det sker en fortlöpande dialog mel-
lan nämndsrepresentanter och kommunens övergripande budgetberedning. 

Av intervjuerna framgår att det saknas en ordning för att på ett planerat och strukturerat 
sätt involvera förvaltningens budgetansvariga chefer i den ekonomiska planeringen. För-
valtningschefen har ambitionen att framöver skapa en större delaktighet inom förvaltning-
en. 

Gymnasiet har en budget som baseras på antal tjänster. Av intervjuerna och ekonomiska 
uppföljningsrapporter framgår att det finns en sned kostnadsfördelning mellan ungdoms-
gymnasiet och vuxenutbildningen. Detta har uppmärksammats och en omfördelning 
kommer att ske.  

Tidigare har det saknats ett systematiskt arbete med jämföra kostnader med liknande 
kommuner. Ett arbete har pårbörjats med att ta fram jämföresletal inom förskolan. Det 
finns ambitioner att utveckla detta även inom övriga verksamheter.  

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att nämndens rutiner för beredning och beslut om budget behöver ses över, 
vad avser den process som har betydelse för fullmäktiges beslut om ramar. Vi anser att 
nämnden behöver klargöra hur budgetgruppen ska rapportera till nämnden, samt vilka 
eventuella budgetförslag som kräver nämndens beslut. 

Vi rekommenderar att i tjänstemannaberedningen av budgeten i större utsträckning 
involvera budgetansvariga chefer och att det fastläggs en struktur för hur detta ske.   

Vi anser, för en ökad transparens, att resursfördelningsmodellens effekter kan tydliggöras 
i budget och verksamhetsplan, med en tydligare koppling till de demografiska 
förutsättningarna. 
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Vi anser, vilket även har uppmärksammats i tidigare revisionsrapport, att riktade 
statsbidrags koppling till verksamhetens kostnader behöver tydliggöras i arbetet med 
budget och verksamhetsplan.  

Vidare anser vi att resursfördelningssystemet behöver ses över för att i större utsträckning 
ta hänsyn till förutsättningar avseende struktur och andra särskilda behov som kan 
föreligga. Ett fullt ut volymbaserat system kan, i synnerhet när enheterna inte är tillräckligt 
stora, ge följsamhetsproblem, d v s att det finns risk för såväl över- som 
underkompensation. Vi rekommenderar att överväga ett intervall inom vilken en 
förändring ej får genomslag i resurstilldelningen, samt att i samband med 
budgetberedningen föra en aktiv dialog för att med den transparenta 
resursfördelningsmodellen som grund kunna göra avsteg när det är motiverat. Vidare 
rekommenderas en reserv på förvaltningens centrala konton för att inom 
grundskoleverksamheten kunna hantera eventuella ej beräknade avvikelser inför ett nytt 
läsår. 

 

2.2. Har nämnden säkerställt tillräckliga rutiner för ekonomisk uppfölj-

ning? 

2.2.1. Iakttagelser 

Barn- och utbildningsnämndens behandling av ekonomisk uppföljning under år 2018: 

2019-03-11, §19, bokslut för år 2018. Nämndens uppvisar en negativ budgetavvikelse om 
2,3 mnkr. Bland annat hänvisas till stora kostnader för inhyrd personal, kostnad för köp av 
utbildning för gymnasieelever, köp av platser i andra kommuner och i fristående verksam-
heter, samt återbetalning av ett statsbidrag.  

2019-03-11, §20, ekonomisk rapport. Årsprognos -600 tkr. Prognosen avser årets första 
två månader och betecknas som osäker. Underskottet hänvisas till höga personalkostna-
der inom grundskolan och it-kostnader.  

Beslut: Nämnden godkänner den ekonomiska rapporten. 

2019-04-10, §34, rapportering från gymnasieutskottet. Rapporteringen innehåller bland 
annat en ekonomisk rapport för gymnasieskolan. 

2019-04-10, §35, ekonomisk rapport. Årsprognos -653 tkr. Bland annat beskrivs att det 
blivit fler placeringar för gymnasieelever där nämnden får ta skolkostnaden, samt vite för 
gymnasiet. Statsbidragen för yrkesvux beräknas öka med. 

Beslut: Nämnden noterar informationen till protokollet. 

2019-04-10, §36, Ärende rörande att kommunstyrelsen i mars månad gett i uppdrag att till 
kommunstyrelsens sammanträde i maj redovisa åtgärdsplan för att uppnå resultat inom 
nämndens budgetram för året. 

Beslut: Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan som ska redovisas till 
nämnden i maj.  

2019-05-08, §53, förslag till åtgärdsplan, barn- och utbildningsförvaltningen följer upp de 
personalkostnadsökningar som skett sedan budgeten beslutades. Vidare att ta fram en ny 
metod för ekonomisk uppföljning att gälla fr o m september. För arbetet med åtgärder 
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beslutas att budgetberedningen snarast sammankallas, tidplan upprättas för kommande 
möten i budgetberedningen, budgetberedningen hanterar innevarande avvikelser, samt 
därefter minus 1 % och budgetram för år 2020.  

2019-05-08, §54, ekonomisk rapport, underskottet beräknas till 2,6 mnkr. Den största 
förändringen är lägre statsbidrag än förväntat och fler placerade elever där nämnden får 
ta kostnaden. Informationen noteras till protokollet. 

2019-05-08, §55, information om prognos för barn- och elevtal. 

2019-05-08, §61, verksamhetsrapport, förvaltningschefen redovisar bland annat tjänste-
fördelning på enheterna. 

2019-06-12, §67, rapportering från gymnasieutskottet. Rapporteringen innehåller bland 
annat en ekonomisk rapport för gymnasieskolan. 

2019-06-12, §70, ekonomisk rapport, underskottet beräknas till 2,6 mnkr. Statsbidragen 
avviker negativt. Samtidigt har förändringar skett som reducerar personalkostnader inom 
grundskolan totalt sett under året.  

Beslut: Nämnden beslutar bland annat att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag 
att utreda Uppvidinge gymnasieskola och SFI:s underskott. Vidare att genomlysa kostor-
ganisationen gentemot barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

Struktur på uppföljningsrapporterna 
De löpande uppföljningsrapporter som nämnden erhåller upptar dels varje verksamhets-
område för sig enligt budget och verksamhetsplan, dels uppdelat per ansvarig (förvalt-
ningschef, rektorer och förkolechefer).  

Uppföljningsrapporterna upptar, fördelat enligt ovanstående, nettokostnaden för peri-
odens budget, periodens utfall, årsbudget och prognos. 

För respektive verksamhetsområde lämnas en kort kommentar.  

Vidare lämnas till rapporteringen per ansvarig en bilaga som fördelar budget och prognos 
på underliggande kostnadsslag som ex adm/ledning, grundskola och servicefunktioner. 
Under förvaltningschefen framgår ett antal specificerade intäkter, samt kostnader för 
verksamheter i extern regi. 

Som tidigare påpekats saknas en tydlig redovisning mellan riktade statsbidrag och kost-
nader. Av intervjuerna framgår att initiativ har tagits för att förbättra uppföljningen i detta 
avseende. 

Förvaltningens arbete med ekonomsk uppföljning 
Budgetansvariga chefer (rektorer och förskolechefer) träffar ekonomen ca två gånger per 
termin för genomgång av de ekonomiska förutsättningarna och bedömningar kring pro-
gnostiserat utfall. I övrigt tar ekonomen kontakt på förekommen anledning där behov finns 
av eventuella förklaringar kring utfall.  

När det gäller att löpande hantera ekonomiska avvikelser framgår av intervjuerna att det 
kan vara svårt att med nuvarande resursfördelningssystem avgöra om avvikelser beror på 
en otillräcklig ekonomistyrning eller effekter av ett resursfördelningssystem som inte i till-
räcklig utsträckning tar hänsyn till de faktiska förutsättningarna. 
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2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att transparensen i uppföljningsrapporterna behöver förbättras genom att de 
statsbidrag som finanserar verksamhetens kostnader behöver tydliggöras.  

Vi anser att transparensen och sambandet mellan den budgetetade tilldelning som sker 
genom resursfördelningssystemet och den ekonomiska uppföljningen behöver utvecklas. 

Vi bedömer att nämnden återkommande behandlar uppföljningsrapporterna och att 
dessa, förutom vad som framgår i ovanstående, ger en god transparens genom dess 
uppdelning på verksamhetsområden, budgetansvariga och underliggande kostandsslag, 
samt att de innehåller såväl periodens utfall som prognos över helåret. Kommentarerna 
upptar väsentliga avvikelser per verksamhetsområde. 

Vi rekommenderar förstärka nämndens överblick genom att i en för nämnden aggregerad 
uppföljningsrapport separat redovisa (bruttoredovisa) de viktigaste intäkterna och kost-
nadsslagen, där exempelvis personalkostnader och lokalkostnader redovisas var för sig. 
För personalkostnaderna rekommenderas en uppdelning mellan pedagogisk personal och 
andra personalkostnader. 

 

2.3. Har nämnden vidtagit åtgärder med anledning av identifierat ekono-

miskt underskott? 

2.3.1. Iakttagelser 

Nämnden har behandlat den ekonomiska situationen under innevarande år genom föl-
jande beslut:  

2019-05-08, §53, förslag till åtgärdsplan, barn- och utbildningsförvaltningen följer upp de 
personalkostnadsökningar som skett sedan budgeten beslutades. För arbetet med åtgär-
der beslutas att budgetberedningen snarast sammankallas, tidplan upprättas för kom-
mande möten i budgetberedningen, budgetberedningen hanterar innevarande avvikelser, 
samt därefter minus 1 % och budgetram för år 2020. 

2019-06-12, §70, ekonomisk rapport, underskottet beräknas till 2,6 mnkr. Nämnden be-
slutar att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda Uppvidinge gymna-
sieskola och SFI:s underskott. Vidare att genomlysa kostorganisationen gentemot barn- 
och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

Det finns även sedan tidigare ett pågående uppdrag att se över förvaltningens lednings-
organisation. 

Av intervjuerna framgår att den 1 %-iga ramreduktionen skett genom att respektive bud-
getansvarig förutsätts vidta åtgärder. Det har inte bedrivits något förvaltningsgemensamt 
arbete för att hantera reduktionen. Det hade inte vid tillfälle för granskningen (juni 2019) 
skett någon återrapportering om åtgärder till nämnden.   

Samtidigt har ett arbete skett i budgetgruppen, som haft löpande dialog med kommunens 
övergripande ledning för budgetarbetet. Detta arbete har företrädesvis varit inriktat på 
strukturella förändringar inför kommande budget och planår. Det hade vid granskningstill-
fället inte behandlats några strukturella förändringar i nämnden. Av intervjuerna framgår 
uppfattningen att de mått och steg som sker avseende strukturella förändringar inte beslu-
tas självständigt av nämnden, utan följer av de direktiv som ges i samband med fullmäkti-
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ges budgetramar. Därefter kommer nämnden att hantera eventuella strukturella föränd-
ringar i samband med beslut om budget och verksamhetsplan. 

Av intervjuerna, beslut och beredningsunderlag, framgår att det för närvarande saknas en 
långsiktig plan för att möta kommande ramreduktion, intäktsbortfall (riktade statsbidrag), 
samt de kostnadsökningar som framöver beräknas inom nämndens befintliga verksam-
het. 

För kommande års behov av strukturella förändringar är uppfattningen den att det är en 
fullmäktigefråga att fatta beslut om den struktur som ska gälla för var och hur skolverk-
samheten bedrivs inom kommunen. Nämndens representanter och förvaltningsledning 
har en fortlöpande dialog med kommunledningen i dessa frågor. 

2.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att det ännu saknas beslut i nämnden om hur budgetbalans ska uppnås un-
der innevarande år. Samtidigt konstaterar vi att nämnden tagit aktiva beslut avseende 
uppdrag kring gymnasieskolan.  

Vi anser att nämnden behöver arbeta med att belysa samtliga verksamheters förutsätt-
ningar i ett mer långsiktigt perpsektiv, där handlingsalternativ och konsekvensanalyser (av 
ex. lägre personaltäthet, små enheter m m) behandlas i nämnden. 
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 Revisionell bedömning 
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden inte helt har säkerställt en ändamålsenlig 
ekonomisk planering och uppföljning med tillräcklig intern kontroll.  

Vi bedömer att nämnden behöver stärka sin roll gentemot förvaltningen vad avser eko-
nomisk styrning. Nämnden behöver mer aktivt hantera budgetårets och planårens budget-
förutsättningar med handlingsalternativ och konsekvensbeskrivningar, samt de avvikelser 
som uppstår i förhållande till tilldelad budgetram.  

Vi noterar samtidigt att det finns ambitioner att utveckla ekonomistyrningsprocesserna 
genom att i större utsträckning involvera budgetansvariga chefer, att utveckla jämförande-
/nyckeltal, att se över resursfördelningssystemet, samt att öka transparensen i uppfölj-
ningsrapporten vad avser riktade statsbidrag. 

Den revisionella bedömningen grundas på nedanståend bedömningar mot kontrollmål. 

3.1. Bedömningar mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar  

Har nämnden 
säkerställt tillräck-
liga rutiner för att 
planera och 
fördela resurser till 
nämndens olika 
verksamheter? 

 

Delvis uppfyllt 
Vi bedömer att nämndens rutiner för beredning och 
beslut om budget behöver ses över, vad avser den 
process som har betydelse för fullmäktiges beslut om 
ramar. Vi anser att nämnden behöver klargöra hur 
budgetgruppen ska rapportera till nämnden, samt 
vilka eventuella budgetförslag som kräver nämndens 
beslut. 

Vi anser, för en ökad transparens, att resurs-
fördelningsmodellens effekter kan tydliggöras i 
budget och verksamhetsplan, med en tydligare kop-
pling till de demografiska förutsättningarna. 

Vi anser, vilket även har uppmärksammats i tidigare 
revisionsrapport, att riktade statsbidrags koppling till 
verksamhetens kostnader behöver tydliggöras i ar-
betet med budget och verksamhetsplan.  

Vidare anser vi att resursfördelningssystemet 
behöver ses över för att i större utsträckning ta hän-
syn till förutsättningar avseende struktur och andra 
särskilda behov som kan föreligga. Ett fullt ut volym-
baserat system kan, i synnerhet när enheterna inte 
är tillräckligt stora, ge följsamhetsproblem, d v s att 
det finns risk för såväl över- som underkompensa-
tion.  
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Har nämnden 
säkerställt tillräck-
liga rutiner för 
ekonomisk 
uppföljning? 

 

Delvis uppfyllt 
Vi bedömer att transparensen i uppföljningsrap-
porterna behöver förbättras genom att de statsbidrag 
som finanserar verksamhetens kostnader behöver 
tydliggöras.  

Vi anser att transparensen och sambandet mellan 
den budgetetade tilldelning som sker genom resurs-
fördelningssystemet och den ekonomiska 
uppföljningen behöver utvecklas. 

Vi bedömer att nämnden återkommande behandlar 
uppföljningsrapporterna och att dessa, förutom vad 
som framgår i ovanstående, ger en god transparens 
genom dess uppdelning på verksamhetsområden, 
budgetansvariga och underliggande kostandsslag, 
samt att de innehåller såväl periodens utfall som 
prognos över helåret. Kommentarerna upptar väsent-
liga avvikelser per verksamhetsområde. 
 

 

Har nämnden vid-
tagit åtgärder med 
anledning av iden-
tifierat ekonomiskt 
underskott? 

Delvis uppfyllt 
Vi bedömer att det ännu saknas beslut i nämnden 
om hur budgetbalans ska uppnås under innevarande 
år. Samtidigt konstaterar vi att nämnden tagit aktiva 
beslut avseende uppdrag kring gymnasieskolan.  
Vi anser att nämnden behöver arbeta med att belysa 
verksamhetens förutsättningar i ett mer långsiktigt 
perpsektiv, där handlingsalternativ och konsekvens-
beskrivningar (av ex. lägre personaltäthet, små 
enheter m m) behandlas i nämnden. 
 

 

 

 

3.2. Rekommendationer 

Vi rekommenderar att i tjänstemannaberedningen av budgeten i större utsträckning in-
volvera budgetansvariga chefer och att det fastläggs en struktur för hur detta ske.   

Vi rekommenderar att överväga ett intervall inom vilken en förändring ej får genomslag i 
resurstilldelningen, samt att i samband med budgetberedningen föra en aktiv dialog för att 
med den transparenta resursfördelningsmodellen som grund kunna göra avsteg när det 
är motiverat. Vidare rekommenderas en reserv på förvaltningens centrala konton för att 
inom grundskoleverksamheten kunna hantera eventuella ej beräknade avvikelser inför ett 
nytt läsår. 

Vi rekommenderar att förbättra transparensen och sambandet mellan den budgetetade 
tilldelning som sker genom resursfördelningssystemet och den ekonomiska uppföljningen.  
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Vi rekommenderar förstärka nämndens överblick genom att i en för nämnden aggregerad 
uppföljningsrapport separat redovisa (bruttoredovisa) de viktigaste intäkterna och kost-
nadsslagen, där exempelvis personalkostnader och lokalkostnader redovisas var för sig. 
För personalkostnaderna rekommenderas en uppdelning mellan pedagogisk personal och 
andra personalkostnader. 
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