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Yttrande över kommunrevisorernas årliga granskning 2020 
 
Som ett led i den årliga granskningen av nämnder och styrelser besökte revisorerna nämnden 
2020-12-16 för en diskussion om styrning, uppföljning och kontroll. 
2021-02-15 inkom Kommunrevisionens slutdokument; Årlig grundläggande granskning 
2020, med begäran om yttrande från Kommunstyrelsen och samtliga nämnder senast den 31 
maj 2021. 
 
Bakgrund 
Granskningen har varit inriktad mot att ge underlag för att bedöma om styrelsens och 
nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner 
samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Granskningen har genomförts 
genom dialog med nämnden kring i förväg utskickade frågor. Den grundläggande 
granskningen har utöver fokusområdena målstyrning, ekonomistyrning och intern kontroll 
även beaktat nämndspecifika frågor. 
 
Rapportens iakttagelser gällande barn- och utbildningsnämnden 
För Barn- och utbildningsnämndens räkning konstaterar den grundläggande granskningen 
följande: 
 

• Målstyrning 

Förutom mål som kommunfullmäktige riktat till barn- och utbildningsnämnden har nämnden 
även beslutat om egna nämndspecifika mål. Samtliga mål följs upp och bedöms därmed vara 
mätbara. Dock framhölls att vissa mål anses vara mer svåra att mäta än andra. Exempelvis 
målet avseende ”Attraktivt val med förskolan”. Det mått som används för att mäta detta mål 
är hur många barn som går i förskolan (kommunala) jämfört med andra kommuner.  
Gällande kunskapsmålet, där det varit stora skillnader mellan rektorsområden, har vissa 
enheter förbättrat resultatet medan andra ännu inte lyckats förbättra målet. Det finns även 
exempel där det ena året uppnåtts goda resultatmål för att nästa år försämrats. Detta har varit 
föremål för utredning. 
 

• Ekonomistyrning 

Covid-pandemin har påverkat ekonomin, ur ett ekonomiskt perspektiv, på ett positivt sätt. 
Under våren har vikariekostnaderna minskat markant och omfördelning av personal har varit 
möjlig då barnen på förskolan inte varit på plats i samma utsträckning som innan Covid. Dock 
uppgavs arbetsbelastningen på personal som har varit på plats ökat. Hur höstens andra våg av 
Covid slagit har ännu inte hunnit analyseras.  
Nämnden får inte full kompensation för ökade barngrupper, lokaler etc. och gör därför årligen 
omfördelning i den interna budgeten. För att komma ner i tilldelad ram sker omfördelningen 
av den interna budgeten årligen. Inför budget 2020 effektiviserades för totalt 11,7 mnkr 
exempelvis minskade verksamheten på Språkslussen. Språkslussen finns kvar som 
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verksamhet, men i mindre skala. Omfördelning kan även omfattas av exempelvis nyanländas 
lärande eftersom elevantalet gått ner markant.  
Kammarrättens dom att kommunen inte får medel från Migrationsverket påverkar inte 
verksamhetsåret 2020 då kostnaderna avsåg åren 2017–2018. 
 

• Uppföljning av intern kontroll 

Utbildning avseende risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollarbete ansåg vissa 
ledamöter i nämnden sig fått. Andra ansåg att de inte fått någon utbildning i ämnet. Nämnden 
menade att de fått information om internkontrollarbetets olika delar dock ansågs 
informationen inte vara tillräckligt.  
Då nämnden vid uppföljning av internkontrolplanen upptäckt brister gällande beslutsunderlag 
och bilagor kommer ”skrivstugor” genomföras. Detta för att säkerställa att underlag och 
bilagor uppfyller ställda krav. 
 

• Nämndspecifika frågor 

Reviderad delegationsordning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-30 § 92, utifrån kommunrevisorernas 
granskning, att utse ersättare för samtliga delegater.  
Kommunrevisionen har i skrivelse 2020-10-08 tagit del av beslutet och konstaterar att 
nämnden tagit till sig revisorernas granskning. Utbildningsförvaltningen bör dock säkerställa 
att alla nyanställda rektorer informeras och utbildas i delegationsordningen och dess rutiner. 
Årliga påminnelser ska skickas ut till chefer och handläggare.  
Dock saknas digitalt system för en samlad bild över samtliga delegationsbeslut som beslutats. 
 
Samarbete med Dans i skolan 
Stiftelsen är ibland behjälplig vid ansökningar och/eller stöd med information och kunskap, 
fortbildningsinsatser. Anordnar Dansbiennalen där Piteå kommun deltar.  
Projektet Dans utan speglar har startats, detta för att stärka självförtroende hos 
barnen/ungdomarna. Har även startats projekt som vänder sig även till pojkar, detta för att få 
upp intresset för dans bland pojkar 
 
Åtgärder vid handläggning av ärenden 
Dialog förs med systemägare på kommunledningsförvaltningen för att förbättra funktionaliteten i 
Platina som upplevs som segt efter senaste uppdateringen. Under året har rutiner för handläggning 
förbättrats, nästa steg för att öka kvaliteten på underlag och tjänsteskrivelser är en skrivarstuga för 
handläggare i Platina under våren 2021. 
 
Fortsatt arbete med IT-säkerhet 
Ett nytt team med fokus på att stötta digitaliseringsarbetet inom förvaltningen är rekryterat där en 
tjänst som IT-säkerhetskoordinator ingår. Arbetet med att klassa våra system och skapa nätverk inom 
och med andra kommuner pågår för fullt. 
 
Barn- och utbildningsnämndens bedömning och yttrande 
Barn och utbildningsnämnden har tagit del av revisorernas årliga granskning och bedömer att 
tillräckliga åtgärder har vidtagits för att bättre säkerställa uppföljningen av den interna 
kontrollen framöver.  


