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Revisionsrapport ”Grundläggande granskning” 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört grundläggande 
granskning.  
Revisionen önskar att BKU-nämnden (Bildningsnämnden) lämnar synpunkter 
på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 15 april 2019. Av 
svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de 
beräknas vara genomförda.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Bertil Wiklund 
Ordförande 
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1 Sammanfattning 
Kommunallagen ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende 
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande 
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-
system och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.  
Sammantaget är vi, likt föregående år, oroade över bristande budgetföljsamhet.  
Baserat på vår granskning rekommenderar vi nämnden 
att nämnden, likt föregående år, ser över målen och indikatorerna samt metoder att 

följa upp dessa för att säkerställa en effektiv styrning mot kommunfullmäktiges 
mål, se avsnitt 3.1. 

att nämnden förstärker arbetet mot en ekonomi i balans och rutinerna kring den 
ekonomiska uppföljningen., se avsnitt 3.2.  

att rutinerna för uppföljning av intern kontroll behöver förstärkas, se avsnitt 3.3. 

2 Inledning/bakgrund 
Kommunallagen ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende 
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande 
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-
system och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.  

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om 
styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och 
kontroll av verksamheten. 
I årets grundläggande granskning har revisionen överlämnat ett antal frågor i form av 
en enkät med uppmaningen till nämnden att lämna ett gemensamt svar. Revisorerna 
har vid träff med representanter för respektive styrelse och nämnd ställt 
kompletterande frågor samt begärt in underlag som styrker svaren i enkäten. 
Informationen ingår som en del av revisionernas riskanalys inför år 2019.  
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2.2 Avgränsningar 
Grundläggande granskning till den del som avser delårsbokslut och årsbokslut redo-
visas i särskilda rapporter.  
Vad gäller avsnitt 3.1 så omfattar vår granskning enbart mål kopplade till de kommun-
övergripande målen nöjda kunder, god kvalitet, attraktiv arbetsgivare och god ekono-
misk hushållning. Styrning mot vision 2031 och mot program med viljeinriktning för 
perioden 2016 – 2019 beaktas inte i denna granskning.  
Vi har baserat vår bedömning på svaret från enkäten samt de underlag som lämnats till 
oss för att styrka dessa svar.  

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— kommunallagen 

2.4 Ansvarig nämnd 
Iakttagelserna i denna rapport avser barn-, kultur- och utbildningsnämnden (BKU).  
Rapporten är faktakontrollerad av nämndens ordförande samt 1:e vice ordförande. 

2.5 Projektorganisation/granskningsansvarig 
Granskningen har utförts av Kristoffer Bodin, kommunal revisor, under ledning av Lena 
Medin kundansvarig och certifierad kommunal revisor.  
Kommunens revisorer har deltagit i träff med representanter för nämnden.  

2.6 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Enkät till nämnden 
— Intervjuer med representanter för nämnden 
— Dokumentstudier av underlag erhållits av styrelsen/nämnden. 
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3 Enkät – resultat 
Frågorna och svaren är hämtade från enkäten som nämnden besvarat.  

3.1 Målstyrning 
1 Har nämnden tolkat mål och uppdrag från 

fullmäktige och brutit ned dessa så att de 
fungerar som styrsignaler till verksamheten 

Antal  
Ja Nej Del-

vis 
Vet 
ej 

1.1 Har nämnden fastställt målen 10  1 2 
1.2 Har nämnden konkretiserat målen så att de är mätbara 7  4 2 
1.3 Följer nämnden upp hur målen utvecklas under året? 10  1 2 
1.4 Har nämnden beslutat om åtgärder/analys vid avvikelser 8 1 2 2 

 
Vi har tagit del av nämndens verksamhetsplan för år 20181.  
För kommunövergripande målet ”Nöjda kunder och medborgare” finns en indikator 
kopplat till hur eleverna i årskurs 8 uppfattar skolan och undervisningen. BKU-nämnden 
har inte något mål eller indikator med motsvarande formulering.  
Även för det kommunövergripande målen ”God kvalitet” har nämnden valt att formulera 
mål/indikatorer som inte fullt ut följer de mål/indikatorer som finns 
kommunövergripande för skolans område.  
För flera mål och indikatorer saknas uppgifter om vad som ska mätas, hur de ska 
mätas, följas upp eller bedömas. Ett exempel är indikatorn för det övergripande målet 
god ekonomisk hushållning; ” Hållbar organisation med ekonomi i balans”. För 
indikatorn ska nämnden uppnå en tydlig styrkedja, beslut fattas på rätt nivå, ökad 
kunskap i alla led om verksamhetens förutsättningar. Det framgår alltså inga 
mätmetoder eller mätvärden som ska uppnås för att indikatorn, och därmed målet, ska 
bedömas som uppnått.  
Kommentarer  

Vi bedömer, likt föregående år, att nämndens mål är i linje med de 
kommunövergripande målen och indikatorerna. Vi anser att de kommunövergripande 
indikatorerna som gäller nämndens verksamhet, eller som i övrigt är tillämpbara t.ex. 
mål kopplade till kommunens hemsida, bör inarbetas i nämndens mål eller indikatorer.  
Flera av nämndens indikatorer är enligt vår bedömning svåra att mäta och utvärdera då 
det saknas uppgifter om t.ex. mätmetoder och mätvärden för att detta ska vara möjligt. 
Vi anser för att säkerställa att målen uppnås behöver indikatorerna vara väl 
definierade, mätbara samt möjliga att följas upp under året så att måluppfyllande 
åtgärder kan vidtas.  

                                                
1 2017-12-06. 
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Vi rekommenderar, likt föregående år, att nämnden ser över målen och indikatorerna 
samt metoder att följa upp dessa för att säkerställa en effektiv styrning mot 
kommunfullmäktiges mål.  

3.2 Ekonomistyrning 
2 Har nämnden en ekonomistyrning samt 

ekonomisk uppföljning och rapportering 
Antal  

Ja Nej Del-
vis 

Vet 
ej 

2.1 Har nämnden fastställt budget för verksamheten? 13    
2.2 Följer nämnden upp ekonomin och upprättar prognoser under 

året? 
12  1  

2.3 Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser 10 1 2  

 
Enligt ”Budget 2018 med planåren 2019 – 2020”2 har BKU tilldelats 388 mnkr.  
I nämndens verksamhetsplan för år 2018 finns inget budget men enligt ett protokoll 
från nämndens sammanträde 2018-01-31 fastställs en driftbudget på 397 mnkr. 
Skillnaden mellan fullmäktiges budget och nämndens detaljbudget är bl.a. en 
tilläggsbudget3 på ca 6,5 mnkr för ökade lönekostnader. 
Nämnden behandlar ekonomifrågor vid sammanträden men enligt uppgift sker endast 
en muntlig redovisning. Av nämndens sammanträdesprotokoll under våren 2018 
framgår att BKU vid februari 2018 har ett prognostiserat underskott med ca 15 mnkr, 
vilket också rapporteras i april tillsammans med en handlingsplan, och i juni försämras 
prognosen till – 16 mnkr. Enligt delårsrapporten per augusti 2018 är prognosen för 
underskottet drygt 17,5 mnkr.  
Enligt delårsrapporten bedömer nämnden att nödvändiga åtgärder är beslutade för att 
nå en budget i balans först under år 2020. 
Kommentarer  

Nämnden har antagit handlingsplaner men vi konstaterar att dessa inte är tillräckliga 
för att klara innevarande års budget, och inte heller nästa budgetår. Vi är oroade över 
fortsatt bristande budgetföljsamhet och att vidtagna åtgärder inte kommer ha full effekt 
förrän år 2020. Vi vill betona vikten av att nämnden antar en detaljbudget på 
verksamhetsnivå som följs upp löpande för att kunna fatta beslut om åtgärder vid 
eventuella avvikelser. 
Vi rekommenderar att nämnden förstärker arbetet mot en ekonomi i balans och 
rutinerna kring den ekonomiska uppföljningen.   

                                                
2 KF 2017-06-26 § 86. 
3 KS 2017-10-17 § 135. 
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3.3 Uppföljning av intern kontroll 
3 Finns ett systematiskt arbete med intern 

kontroll avseende såväl verksamheten som 
redovisning 

Antal  

Ja Nej Del-
vis 

Vet 
ej 

3.1 Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna 
kontrollen? 

9  2 2 

3.2 Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och 
väsentlighetsanalys? 

4  4 5 

3.3 Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till 
nämnden 

12  1  

3.4 Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade 
avvikelser/brister 

9 1 3  

 
Enligt verksamhetsplanen fokuserar nämnden samma områden som de övergripande 
målen d.v.s. nöjda medborgare och kunder, god kvalitet, attraktiv arbetsgivare samt 
god ekonomisk hushållning.  
För området nöjda medborgare består kontrollen av upplevelsen av introduktionen i 
förskolan. För god kvalité är kontrollen meritvärden och nyanländas resultat. För 
attraktiv arbetsgivare är kontrollen medarbetarsamtal och för god ekonomisk 
hushållning är det att analysera resursfördelningssystemet. 
Vi har inte tagit del av någon riskanalys som grund till att dessa områden har valts ut.   
Någon uppföljning av intern kontroll har inte skett under året, varken i nämndens 
delårsrapport per 2018-08-31 eller utifrån sammanträdenas protokoll. 
Kommentarer  

Som vi påtalade i föregående års grundläggande granskning så är nämnden ytterst 
ansvarig för att den interna kontrollen är tillräcklig. Den uppföljning som nämnden gör 
genom internkontrollplanen måste därför enligt vår uppfattning omfatta de områden 
som är mest väsentliga för verksamheten och där risk för fel är som störst. Vi anser, likt 
föregående år, att nämnden för att välja ut dessa områden behöver göra en riskanalys. 
Det är också viktigt att identifiera vilka kontroller som är väsentliga inom området 
(processen) så att det är dessa som nämnden följer upp att de är effektiva. Vi vill 
betona vikten av att den uppföljning och redovisning av den interna kontrollen som 
presenteras för nämnden dokumenteras och protokollförs. 
Vi bedömer att rutinerna för uppföljning av intern kontroll behöver förstärkas.  
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4 Risker och utmaningar identifierade av nämnden 
Nedanstående risker noterades vid träffen med nämndens ordförande och vice ord-
förande samt via enkäten:  

• Besparingar kan leda till brister i kvalitet. 

• Ökade sjuktal. 

• Barngruppernas storlek är en risk utifrån arbetsmiljöperspektivet. 

• Kompetensförsörjning även om bedömningen är att det är ett bra utgångsläge. 

• Barn med särskilda behov är en utmaning.  

• Övergripande kostnader som inte nämnden kan påverka. 
Riskerna kommer att beaktas vid revisionens riskanalys inför år 2019. 
 
 
2018-12-11 
KPMG AB 

Kristoffer Bodin  Lena Medin  
Kommunal revisor  Certifierad kommunal revisor  
 
 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informa-
tionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen. 
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