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Kommunfullmäktiges presidium 

Granskning av barn- och utbildningsansvarsutövande 2016 

Kommunens revisorer, tillsammans har i 2016 års revisionsplan beslutat granska ovan rubricerat 
område. Valet av granskningsinsats har skett utifrån en bedömning av risk och väsentlighet. 
Granskningen ingår som en del i den årliga granskningen. 

Vår granskning visar att nämndens ansvarsutövande endast i begränsad utsträckning har varit 
tillräckligt under år 2016. Bedömningen baseras på följande: 

Bedömning 

Kan nämnden verifiera att den på ett tillräck- 	Uppfyllt 

ligt sätt styrt tilldelat uppdrag? 	 Vår bedömning är att nämnden kan verifiera att det på ett tillräckligt sätt styrt 

tilldelat uppdrag. 

Kan nämnden verifiera att den på ett tillräck-

ligt sätt kontrollerat tilldelat uppdrag? 

Inte uppfyllt (verksamhet) 

Vår bedömning är att nämnden inte kan verifiera att den på ett tillräckligt sätt 

kontrollerat tilldelat uppdrag (verksamhet). 

Kan nämnden verifiera att redovisat resultat 	Inte uppfyllt (verksamhet) 

är förenligt med fastställda mål? 	 Vår bedömning är att nämnden inte kan verffiera att redovisat resultat är 

förenligt med fastställda mål (verksamhet). 

Har nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder 	Inte uppfyllt 

med anledning av tidigare års gransknings- 	Vår bedömning är att nämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att för- 

iakttagelser? 	 bättra verksamhetens måluppfyllelse eller prognostisering av det ekonomiska 

resultatet. 

1 syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendation: 

• Säkerställ att prognostisering och utvärdering av nämndens målsättningar för verksamheten 
sker. 

På uppdrag av Arvidsjaurs kommuns revisorer V; 
Jan-Olof, undmark 
v. ordf. 
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Sammanfattning 
På uppdrag av kommunens revisorer har PwC, Kommunal Sektor, granskat barn- och ut-
bildningsnämndens ansvarsutövande. Granskningen ingår som en del i den årliga gransk-
ningen. 

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att nämndens ansvarsutövande i be-
gränsad utsträckning varit tillräckligt under år 2016. 

Kontrollmål Bedömning 

  

Har nämnden vidtagit tillräckliga åt-
gärder med anledning av tidigare års 
granskningsiaktagelser? 

Uppfyllt 

Vår bedömning är att nämnden kan verifiera att det 
på ett tillräckligt sätt styrt tilldelat uppdrag. 

Inte uppfyllt (verksamhet) 

Vår bedömning är att nämnden inte kan verifiera 
att den på ett tillräckligt sätt kontrollerat tilldelat 
uppdrag (verksamhet). 

Inte uppfyllt (verksamhet) 

Vår bedömning är att nämnden inte kan verifiera 
att redovisat resultat är förenligt med fastställda 
mål (verksamhet). 

Inte uppfyllt 

Vår bedömning är att nämnden inte vidtagit till-
räckliga åtgärder för att förbättra verksamhetens 
måluppfyllelse eller prognostisering av det ekono-
miska resultatet. 

Kan nämnden verifiera att den på ett 
tillräckligt sätt styrt tilldelat upp-
drag? 

Kan nämnden verifiera att den på ett 
tillräckligt sätt kontrollerat tilldelat 
uppdrag? 

Kan nämnden verifiera att redovisat 
resultat är förenligt med fastställda 
mål? 

Våra iakttagelser och grunder för bedömningarna redovisas i rapporten. 

I syfte att utveckla verksamheten rekommenderar vi följande: 

• Säkerställ att prognostisering och utvärdering av nämndens målsättningar för 
verksamheten sker. 
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Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande 2016 

1. 	Inledning 

1.1. 	Bakgrund 
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla sty-
relser, nämnder och fullmäktigeberedningar. 

Kommunstyrelse och facknämnder ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet 
med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respek-
tive organ bygga upp system och verktyg för ledning, styrning, uppföljning, kontroll och 
rapportering samt säkerställa att dessa verktyg tillämpas på avsätt sätt. 

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen, nämnderna samt den fasta fullmäktigeberedningen. 
Som ett resultat av revisorernas bedömning av väsentlighet och risk kommer ett särskilt 
fokus att läggas på granskning och bedömning av barn- och utbildningsnämndens aktiva 
åtgärder för styrning, ledning, uppföljning och kontroll av sitt verksamhetsuppdrag. 

1.2. 	Sllfte och revisionsfrågor 
Granskningen, som syftar till att bedöma om nämndens ansvarsutövande varit tillräckligt, 
ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Kan nämnden verifiera att den på ett tillräckligt sätt styrt och kontrollerat tilldelat 
uppdrag? 

• Kan nämnden verifiera att redovisat resultat är förenligt med fastställda mål? 
• Har nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av tidigare års gransk-

ningsialdtagelser? 

Revisionskriterier 
Revisionskriterier, dvs det vi lutar våra bedömningar mot, utgörs av: 

- Följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av främst mål och budget 
- Kommunallagen kap 9:9 
- Tidigare års revisionsrapporter 

1.4. Metod och avgränsning 
Granskningen har genomförts genom analys av nämndens protokoll och tillhörande 
handlingar. Därutöver har en träff med nämnden genomförts. I tid avgränsas gransk-
ningen främst till kalenderåret 2016. 
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2. Iakttagelser och bedömningar 
2•1• Nämndens styrning 
Vi har kontrollerat om nämnden kan verifiera att den på ett tillräckligt sätt styrt tilldelat 
uppdrag (verksamhet och ekonomi). 

	

2.1.1. 	Iakttag elser 
Nämnden har i april 2016 godkänt mål och resursplan 2017-2019. Granskningen visar att 
planen innehåller 4 målsättningar för verksamheten med utgångspunkt från fullmäktiges 
övergripande mål. Målen är mätbara och omfattar verksamhetens kvalitet, effektivitet och 
produktivitet. Målen har kompletterats med bedömningsintervaller för måluppfyllelse. 

Nämnden har i december antagit mål-, resurs och verksamhetsplan 2017. Planen innehål-
ler, förutom nämndens tidigare antagna målsättningar, även information om vilka insat-
ser och aktiviteter som ska genomföras under året i syfte att förbättra elevernas resultat. 
Nyckeltal för att följa elevernas resultat redovisas också. Planen innehåller även nyckeltal 
för uppföljning och kontroll av verksamhetens kostnader. Därutöver innehåller planen 
nämndens fördelning av resurser mellan verksamheterna, dvs internbudget. 

Nämnden har i december reviderat årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet på huvud-
mannanivå och plan för nämndens arbete. Planen innehåller förutom samma målsättningar 
som tidigare fastställts även en redogörelse för vilka utvecklingsinsatser som ska genomfö-
ras i syfte att förbättra elevernas resultat under året. Vidare innehåller planen en uppfölj-
ning av verksamhetens kostnadsutveckling de senaste tre åren samt en jämförelse med 
andra kommuner. 

Övriga beslut som noteras är: 
• Beslut att prioritera mindre barngrupper i förskolan och att utgå från Skolverkets 

rekommendationer när det gäller barngruppernas storlek (december). 
• Beslut att införa 0-intag på fordons-och transportprogrammet (snöskoter) från och 

med läsåret 2016/2017 samt att programmet läggs ned från och med 2017/2018. 
• Fastställt internkontrollplan 2016 (april). 

	

2.1.2. 	Bedömning 
Vår bedömning är att nämnden kan verifiera att det på ett tillräckligt sätt styrt tilldelat 
uppdrag. Bedömningen baseras på att nämnden antagit mätbara mål samt internbudget 
för verksamheten. Nämnden har även fattat beslut om mätetal och aktiviteter i syfte att 
följa och förbättra elevernas resultat. 

2.2. Nämndens uppföljning och kontroll 
Vi har kontrollerat om nämnden kan verifiera att den på ett tillräckligt sätt kontrollerat 
tilldelat uppdrag (verksamhet och ekonomi). 
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2.2.1. 	Iakttagelser 
Nämnden har i mars utsett kontaktpolitiker. Syftet är att kontaktpolitikerna ska fördjupa 
sina kunskaper om nämndens verksamheter för att skapa en god dialog mellan skola/för-
skola, pol itik och medborgare. Granskningen visar vidare att nämnden under året erhållit 
kontinuerlig information från verksamheten. Följande kan nämnas: 

• Information om arbetsmiljöarbete (mar). 
• Redovisning av genomförda internkontroller 2015. Genomförda internkontroller 

2016 har återrapporterats i samband med delårsrapportering (sep). 

• Skolchefens rapport (mar, apr, maj, dec). 

• Ordförandens rapport (mar, apr, maj). 

• Info från rektor förskola, Ringelskolan (maj) 

Nämnden har i september godkänt delårsrapport per juni. Granskning av nämndens de-
lårsrapport visar att det inte redovisas någon prognos för måluppfyllelse för nämndens 
målsättningar. 

Delårsrapporten innehåller en prognos över nämndens ekonomiska utfall 2016. Nämnden 
har förutom vid delårs- och årsredovisning erhållit ekonomisk uppföljning i maj och de-
cember. 

2.2.2. 	Bedömning 
Vår bedömning är att nämnden inte kan verifiera att den på ett tillräckligt sätt kontrolle-
rat tilldelat uppdrag (verksamhet). Bedömningen baseras på att nämnden i samband med 
delårsrapportering inte redovisar någon prognos över de fastställda målsättningarna för 
verksamheten. 

2.3.  Nämndens resultat 
Vi har kontrollerat om nämnden kan verifiera att redovisat resultat är förenligt med fast-
ställda mål (verksamhet och ekonomi). 

2.3.1. 	Iakttagelser 
Som tidigare nämnts lämnar nämndens delårsrapport inte innehåller någon prognos för 
måluppfyllelse när det gäller nämndens målsättningar för verksamheten. 

Granskning av årsredovisning 2016 visar att endast 1 av de 4 fastställda målsättningarna 
utvärderas. Detta mål (utveckling/tillväxt) har bedömts nå måluppfyllelse (dvs grönt). 

Nämndens prognoser för ekonomin har under året visat följande: 

• — 744 tkr per april (maj). 

• + 2 240 tkr per augusti (delårsrapportering). 

• + 2 945 per oktober (december). 

Granskning av årsredovisning 2016 visar att nämnden redovisar ett överskott på 921 kr 
för år 2016. 

Med anledning av den diskussion som pågått i kommunen angående elevernas resultat 
har vi, via offentlig statistik, kontrollerat hur elevernas resultat har utvecklats jämfört med 
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andra kommuner. Av nedanstående diagram framgår att andelen elever i åk 9 som upp-
nått kunskapskraven i alla ämnen ökat i Arvidsjaur de senaste 3 åren. År 2016 låg dessa 
resultat i nivå med riket och något högre än liknande kommuner. 

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
kommunala skolor, andel (%) 

2014 	 2015 	 2016 

• Riket 	Arvidsjaur • Liknande kommuner 

Av nedanstående diagram framgår att elevernas meritvärden i åk 9 i Arvidsjaur förbätt-
rats mellan år 2015 och 2016. Resultaten är lägre än snittet för riket men högre än snittet 
för liknande kommuner. 

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 
ämnen) 
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• Riket 	Arvidsjaur • Liknande kommuner 

  

    

2.3.2. 	Bedömning 
Vår bedömning är att nämnden inte kan verifiera att redovisat resultat är förenligt med 
fastställda mål (verksamhet). Bedömningen baseras på att fastställda mål för verksam-
heten inte utvärderats under pågående år samt att endast 1 av 4 mål utvärderats efter av-
slutat år. I övrigt noterar vi att den offentliga statistiken indikerar en förbättring av elever-
nas resultat över tid. 
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i 
2.4. Nämndens vidtagna åtgärder 
Vi har kontrollerat om nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av tidigare 
års granskningsiakt-tagelser. Tidigare års granskningsiakttagelser är framförallt följande: 

1. Svag måluppfyllelse för verksamhetsrnålen. 
2. Svag prognossäkerhet för ekonomin. 

	

2 .4. 1 . 	Iakttagelser 
Granskningen visar att det inte skett någon förbättring när det gäller punkt 1 (måluppfyl-
lelse). Snarare har en försämring skett då målen inte utvärderas detta år. 

När det gäller punkt 2 noterar vi att prognossäkerheten även detta år kan sägas vara låg. 
Nämndens redovisade resultat i årsredovisningen är drygt 1 mnkr lägre än det prognosti-
serade resultat som redovisas i december månad. 

	

2.4.2. 	Bedömning 
Vår bedömning är att nämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av tidi-
gare års granskningsiakttagelser. 
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3. Avslutning 

3.1. Sammanfattande revisionell bedömning 
Kontrollmål 	 Bedömning 

Kan nämnden verifiera att den på ett Uppfyllt 
tillräckligt sätt styrt tilldelat upp- 	Vår bedönming är att nämnden kan verifiera att det 
drag? 	 på ett tillräckligt sätt styrt tilldelat uppdrag. Be- 

dömningen baseras på att nämnden antagit mät-
bara mål samt internbudget för verksamheten. 
Nänmden har även fattat beslut om mätetal och ak-
tiviteter i syfte att följa och förbättra elevernas re-
sultat. 

Kan nämnden verifiera att den på ett 
tillräckligt sätt kontrollerat tilldelat 
uppdrag? 

Kan nämnden verifiera att redovisat 
resultat är förenligt med fastställda 
mål? 

Har nämnden vidtagit tillräckliga åt-
gärder med anledning av tidigare års 
granskningsiakttagelser? 

Inte uppfyllt (verksamhet) 

Vår bedömning är att nämnden inte kan verifiera 
att den på ett tillräckligt sätt kontrollerat tilldelat 
uppdrag (verksamhet). Bedömningen baseras på att 
nämnden i samband med delårsrapportering inte 
redovisar någon prognos över de fastställda mål-
sättningarna för verksamheten. 

Inte uppfyllt (verksamhet) 

Vår bedömning är att nämnden inte kan verifiera 
att redovisat resultat är förenligt med fastställda 
mål (verksamhet). Bedömningen baseras på att 
fastställda mål för verksamheten inte utvärderats 
under pågående år samt att endast 1 av 4 mål utvär-
derats efter avslutat år. I övrigt noterar vi att den 
offentliga statistiken indikerar en förbättring av ele-
vernas resultat över tid. 

Inte uppfyllt 

Vår bedömning är att nämnden inte vidtagit till-
räckliga åtgärder för att förbättra verksamhetens 
måluppfyllelse eller prognostisering av det ekono-
miska resultatet. 

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att nämn-
dens ansvarsutövande endast i begränsad utsträckning varit tillräckligt under år 2016. 

3.2. Rekommendationer 
I syfte att utveckla verksamheten rekommenderas följande: 

• Säkerställ att prognostisering och utvärdering av nämndens målsättningar för 
verksamheten sker. 
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