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Granskning av barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande 2012 

Revisorerna har att granska all verksamhet årligen. Den nu aktueIla granskningen avser nämn-
dens ansvarsutövande och ingår som en del av den årliga granskningen. Med ansvarsutövande 
avses nämndens aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten, Syftet 
med granskningen är bland annat att ge revisorerna en del av det underlag som behövs för utta-
lande i revisionsberättelse. 

Vår granskning visar att nämndens ansvarsutövande i vissa avseenden under granskningsperio-
den varit otillräckligt. I bifogad rapport redovisas underlag för våra bedömningar. 

För att utveckla nämndens ansvarsutövande lämnas följande rekommendationer: 

• Nämnden säkerställer att den får en heltäckande uppfäljning och rapportering från verksam-
heten. Rapporteringen bör fokusera på resultat och effekter 

• Vid bristande måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi ska nämnden skyndsamt vidta 
aktiva åtgärder. Detta i enIighet med kommunfullmäktiges regler för verksamhets- och eko-
nomistyrning 

På uppdrag av Arvidsjaurs kommuns revisorer( 
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Roland So berg 
Ordförande 

Bilaga: Granskningsprotokoll "Övergripande ansvarsutövande 2012: Barn- och utbildningsnämnden", 
februari 2013, PwC 
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Övergripande ansvarsutövande år 2012 

Kommun: Arvidsjaurs kommun 

 

Nämnd/styrelse: Barn- och utbildningsnämnden 

   

Uppdrag från kommunfullmäktige 

Nr Granskningsåtgärd Ja Nej 
Reglemente 

Fastställt: 2011-04-02 X 
Är reglementet aktuellt? 

Budget 
X  

2 

Innehåller mM för verksamheten? X 
Innehåller mål för ekonomin? X 

3 Övriga uppdrag?* X 

Kommentarer 
* Nämnden har i juni 2012 informerat fullmäktige att tilldelad budgetram för år 2012 inte är tillräcklig. 
Med anledning av detta uppdrar fullmäktige till nämnden att upprätta åtgärdsplan med genomförbara 
och specificerade besparingsförslag för att uppnå budget i balans 2012. 

Mål oeh övrig styrning 

Nr Granskningsåtgård Ja Nej 
4 Verksamhetsplan 

Har nämnden (utifrån fullmäktiges uppdrag) antagit en 
plan för sin verksamhet? 

X 

Omfattar planen alla verksamheter (heltäckande)? X 
5 Internbudget 

Har nämnden antagit internbudget för sin verksamhet? X 
Omfattar internbudget alla verksamheter (heltäckande)? X 
Är internbudget upprättad i enlighet med fullmäktiges ram/direktiv? X 

6 Mål 
Finns mål formulerade för nämndens verksamhet? * X 
Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? X 
Är målen uppföljningsbara (mätbara)? X 

Mätetal 
Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet som 
styrinstrument? 

X 

8 Ansvar 
Har nämnden tydliggjort ansvarsfördelning för verksamhet 
och ekonomi i tjänstemannaorganisationen? 

X 

9 Delegationer 
Finns en samlad delegationsordning? X 

10 Särskilda fullmäktigeuppdrag 
Har nämnden fångat upp och verkställt fullmäktiges särskilda 
uppdrag? ** 

X X 

Kommentarer 
* Nämnden har vid sammanträde 2011 antagit verksamhetsmål för mandatperioden. 
** Vid nämndens sammanträde 2012-10-02 har ett antal åtgärdsförslag lagts fram utifrån 
kommunfullmäktiges u 	drag. Se även kommentar i avsnittet "Anal3rs och aktiva åtgärder" 
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Uppföljning, rapportering och resultat 

Nr Granskningsåtgärd Ja Nej 
il. Uppföljningsplan 

Har nämnden antagit riktlinjer/plan för uppföljning av 
verksamhet och ekonomi? 

X 

Sker återrapportering enligt plan? 
Rapportering och redovisning 

X 
12 

Ar rapporteringen regelbunden och heltäckande?* X 
Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter?** X 
Integreras verksamhetsrapportering och ekonomisk rapportering? X 

Mätetal 
Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid 
rapporteringen? 

X 

14 Delegationer 
Får nämnden återrapportering av beslut som fattats på 
delegation? 

X 

15 Måluppfyllelse 
Når nämnden uppsatta mål för verksamheten?" X 
Når nämnden uppsatta mål för ekonomin?" 	 X 

16 Återrapportering till kommunfullmäktige 
Lämnas rapporter till fullmäktige enligt utfärdade direktiv? X 

Kommentarer 
* Rapporteringen konstateras vara regelbunden men inte heltäckande. 1 delårsbokslut per augusti 
saknar många av målen i styrkorten helt uppgifter om måluppfyllelse. 
** Delårsrapport per augusti visar att uppfäljning eller prognos för uppsatta verksamhetsmål helt eller 
i stora delar saknas. Endast ett mål har grönt ljus (sjukfrånvaro inom förvaltningen maxi 4 %). 
Prognos för 2012 visar ett resultat på — 5,7 Mkr. 

Analys och aktiva åtgärder 

Nr Granskningsåt . ärd Ja 
X 

N ej 
17 Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse (efter lämnad 

rapportering)? 
18 Framgår nämndens aktiva åtgärder (efter lämnad rapportering) av protokoll? * X 
19 Preciserar nämnden vad som ska göras, när det ska göras och av vem?* 
20 Följer nämnden upp att beslutade åtgärder verkställs och återrapporteras? - - 
Kommentarer 
* Kommunfullmäktige har i juni 2012 uppdragit till nämnden att upprätta åtgärdsplan för att nå 
budget i balans 2012. Granskningen visar att nämnden i oktober behandlat åtgärdsplan för budgetåret 
2013. Vår granskning kan inte styrka att nämnden har upprättat motsvarande plan för budgetåret 
2012. 

Sammanfattande revisionell bedömning 

Ansvarsutövande Tillräcklig Otillräcklig 
Mål och övrig styrning X 
Uppföljning, rapportering och resultat X 
Analys och aktiva åtgärder X 

Kommentarer/utvecklingsområden 
Vår sammantagna bedömning är att nämndens ansvarsutövande 2012 i vissa avseenden varit 
otillräcklig, Bedömningen baseras på att nämnden inte i tillräcklig grad kan verifiera att den vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att bedriva verksamheten inom den tilldelade budgetramen. Vi noterar att 
nämnden upprättat åtgärdsplan men att den avser budgetåret 2013. 



För att utveckla nämndens ansvarsutövande lämnas följande rekommendationer: 

Att nämnden vidtar aktiva åtgärder för innevarande budgetår 

Att utveckla nämndens redovisning av verksamhetens måluppfyllelse i delårsrapport. 

2013-02-11 

Robert Bergman, giYiskre 	 Bo Rehnberg, yppdragsledo e 
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