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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-05 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 
Svar till slutsatser i revisionsrapporten "Grundläggande granskning" 
BUN/2019:358 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Svaret med synpunkter på slutsatser  i revisionsrapporten ”Grundläggande granskning” 2019, 
godkänns. 
 
_______ 
 
Ärendet 
Svar gällande slutsatser i revisionsrapporten ”Grundläggande granskning” 2019. 
 
3.3 Målstyrning 
Barn- och utbildningsnämnden följer de anvisningar och mallar som Kommunfullmäktige beslutat om 
gällande redovisning av måluppfyllnad. Vi redovisar dock de flesta aktiviteterna genom vår lagstadgade 
rapport om skolhuvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Det finns inte utrymme i varken 
delårsrapport eller årsredovisning för denna uppföljning. Bifogar utdrag ur BUNs rapport gällande det 
lagstadgade systematiska kvalitetsarbete som presenterades och beslutades vid samma 
nämndssammanträde som delårsrapporten. 
När det gäller verksamhetsmålet ”varje enhet är välskött, attraktiv, kunskaps- och värdeskapande för 
förskolebarn, skolungdom och vuxenstuderande” så mäter vi detta till delårsrapporten samt till vår 
lagstadgade rapport som utgår från vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi mäter under våren men 
resultatet kan inte presenteras innan delårsredovisningen. Under 2019 fick regionen problem med sitt 
IT system där våra hälsosamtal matas in, redovisningen av trygghet blev därför försenad till hösten 
2019. 
 
3.4 Ekonomistyrning 
En av ekonomikontorets controllers riktad mot barn- och utbildningsnämnden var sjukskriven stor del 
av 2019, den andra var föräldraledig under vårterminen. När controllers är på plats levereras och 
presenteras en skriftlig uppföljning av ekonomin på de flesta nämndstillfällen under året. 
Ekonomikontoret tillsatte ersättare men eftersom ett nytt ekonomisystem togs i bruk samtidigt uppstod 
svårigheter att ta fram rapporter till varje nämnd. Controllers är i tjänst 200 % från och med årsskiftet 
2020. Vi kommer kontinuerligt att följa upp den interkommunala kostnaden och intäkten samt de 
bidragsbelopp som utbetalas till fristående skolor och förskolor för att snabbare se om vi avviker från 
budget. Även barnantal i förskolan kommer att följas kontinuerligt av samma orsak. 
 
3.5 Uppföljning av intern kontroll 
Vi har i internkontrollplanen 2020 lagt in uppföljning av kontrollpunkterna under både höst och 
vårtermin. 
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Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden godkänna svaret med synpunkter på slutsatser i 
revisionsrapporten ”Grundläggande granskning” 2019. 
 
Ordförande konstaterar att barn- och utbildningsämnden beslutar enligt förslaget. 
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Synpunkter på slutsatser i rapporten ”Grundläggande granskning” 
 
Svar gällande slutsatser i rapporten ”Grundläggande granskning” 2019 
 
3.3 Målstyrning 
Barn- och utbildningsnämnden följer de anvisningar och mallar som Kommunfullmäktige beslutat om 
gällande redovisning av måluppfyllnad. Vi redovisar dock de flesta aktiviteterna genom vår lagstadgade 
rapport om skolhuvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Det finns inte utrymme i varken 
delårsrapport eller årsredovisning för denna uppföljning. Bifogar utdrag ur BUNs rapport gällande det 
lagstadgade systematiska kvalitetsarbete som presenterades och beslutades vid samma 
nämndssammanträde som delårsrapporten. 
När det gäller verksamhetsmålet ”varje enhet är välskött, attraktiv, kunskaps- och värdeskapande för 
förskolebarn, skolungdom och vuxenstuderande” så mäter vi detta till delårsrapporten samt till vår 
lagstadgade rapport som utgår från vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi mäter under våren men 
resultatet kan inte presenteras innan delårsredovisningen. Under 2019 fick regionen problem med sitt 
IT system där våra hälsosamtal matas in, redovisningen av trygghet blev därför försenad till hösten 
2019. 
 
3.4 Ekonomistyrning 
En av ekonomikontorets controllers riktad mot barn- och utbildningsnämnden var sjukskriven stor del 
av 2019, den andra var föräldraledig under vårterminen. När controllers är på plats levereras och 
presenteras en skriftlig uppföljning av ekonomin på de flesta nämndstillfällen under året. 
Ekonomikontoret tillsatte ersättare men eftersom ett nytt ekonomisystem togs i bruk samtidigt uppstod 
svårigheter att ta fram rapporter till varje nämnd. Controllers är i tjänst 200 % från och med årsskiftet 
2020. Vi kommer kontinuerligt att följa upp den interkommunala kostnaden och intäkten samt de 
bidragsbelopp som utbetalas till fristående skolor och förskolor för att snabbare se om vi avviker från 
budget. Även barnantal i förskolan kommer att följas kontinuerligt av samma orsak. 
 
3.5 Uppföljning av intern kontroll 
Vi har i internkontrollplanen 2020 lagt in uppföljning av kontrollpunkterna under både höst och 
vårtermin. 
 
 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
förvaltningschef och skolchef 
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