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Barn- och utbildningsnämndens yttrande – Grundläggande granskning 2017 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av revisionsrapporten ”Grundläggande 
granskning 2017” och vill här kommentera  
 
Revisionens rekommendationer: 

 
Vad gäller revisionens tre första rekommendationer som betonar förtydligandet av 
politikernas styrförmåga instämmer barn- och utbildningsnämnden i att den har en viktig 
uppgift att driva verksamheten mot uppsatta mål och dokumentera detta i protokoll. Den 
reviderade internkontrollplanen som nämnden fastställt för 2018, liksom den framtagna 
riktlinjen för nämndens systematiska kvalitetsarbete, visar att barn- och utbildningsnämnden 
vidtagit aktiva åtgärder för att förstärka internkontrollen och dokumentationen.  
 
Vad gäller revisionens fjärde rekommendation har barn- och utbildningsnämnden i sin nu 
framtagna internkontrollplan utsett annan kontrollansvarig än den som är ansvarig för 
verksamheten eller rutinen/processen som prioriterats. Åtgärden är således redan vidtagen.  
 
Vad gäller revisionens femte och sjätte rekommendation som framhåller vikten av processen 
kring budgetarbetet, och tidsplanen för denna, instämmer nämnden i revisionens 
rekommendationer. 
 
Vad gäller revisionens sjunde och åttonde rekommendation gällande fastighetsunderhåll och 
kommunstyrelsens uppsiktplikt har inte barn- och utbildningsnämnden något att anföra. 
 
Revisionens kommentarer kring Barn- och utbildningsnämnden: 

 
Vad gäller revisionens kommentar ”Nämnden har antagit att de kommer att få samtliga medel 

som sökts från Migrationsverket och bedömningen är att de klarar budgeten” under punkt 3.2 
vill nämnden revidera sin bedömning. När det gäller Migrationsverkets ersättningar till Piteå 
kommuns skolväsende i form av bland annat återsökning av hyreskostnader för kvartal 3 och 
4 2016 samt hela 2017, så kan Migrationsverket ännu inte ge besked om när våra 
återsökningar kommer att handläggas. Handläggningstiden släpar efter. Vid förfrågningar och 
påtryckningar från utbildningsförvaltningens handläggare meddelas att andra kommuner har 
företräde (då de väntat ännu längre på handläggning). Beskeden om när vi kan tänkas få 
medel utbetalda är osäkra, liksom volymen på ersättningen, vilket givetvis påverkar såväl 
årsredovisning för 2017 och prognos under nuvarande budgetår. 
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