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1. Inledning
1.1. Bakgrund
År 2014 redovisade utbildningsnämnden ett underskott gentemot beslutad budget på
-31,3 mnkr. Nettokostnaden för utbildningsnämndenökade från 447,6 mnkr år 2013 till
471,3 mnkr för år 2014, det vill säga en kostnadsökningmed 5,3 %.

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagenha uppsikt över övriga nämnders verksam
het och ekonomi.

Utbildningsnämndensbudgetunderskott och kommunstyrelsens uppsiktsplikt har upp
märksammats i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys.

1.2. Syfte och Revisionsfråga-or
Har utbildningsnämnden haft en ändamålsenlig ekonomisk styrning och uppföljning?

Har kommunstyrelsen fullgjort sin uppsiktsplikt avseende utbildningsnämnden?

1.3. Renisionskriterier
Kommunallagen

Budget för år 2015

Övriga relevanta styrdokument, exempelvis ekonomiska styrprinciper

1.4. Kontrollmål
Utbildningsnämnden

• Vilken ekonomisk informationhar redovisats för utbildningsnämnden?

• Vilka analyser har gjorts med anledning av den ekonomiska utvecklingen?

• Vilkabeslut har utbildningsnämndenfattat med anledning av den ekonomiska redo
visningen?

• Vilken spårbarhet finns på fattade beslut?

• Hur har utbildningsnämnden säkerställt att fattade beslut verkställs?

Kommunstyrelsen

• Vilken ekonomisk information har redovisats för kommunstyrelsen avseende utbild
ningsnämnden?

• Vilkabeslut har kommunstyrelsen fattat med anledning av redovisad information?
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1.5. Avgränsning
Granskningen avgränsas till att gälla för revisionsåret 2015 och kommunstyrelsens upp
siktsplikt gentemot utbildningsnämnden.



Följande paragrafer har granskats:

1.6. Metod
Intervjuer har skett med utbildningsnämndens ordförande, förste vice ordförande och
andre vice ordförande, kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande samt
kommunchef.

Kommunfullmäktiges,kommunstyrelsens och utbildningsnämndens protokoll har gåtts
igenom med tillhörande handlingar till beslutsparagrafer.

Kommunfullmäktige
§ 41Årsredovisning samt revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och
nämnder 2014
§ 79 Delårsrapport januari - mars 2015
§ 99 Mål och budget 2016 samt plan 2017-2018
§ 131 Delårsrapport per augusti 2015

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 94 Information från utbildningsnämnden angående budgetläget
§ 134 Ekonomisk uppföljning per oktober med helårsprognos 2015

Kommunstyrelsen
§ 32 Årsredovisning 2014
§ 33 Avstämning avbalanskravet 2014
§ 50 Delårsrapport januari - mars 2015
§ 62 Mål och budget 2016 samt plan 2017-2018
§ 75 Ekonomisk månadsuppföljning per maj med helårsprognos för 2015
§ 90 Delårsrapport per augusti 2015

Utbildningsnämnden
§ 26 Ekonomisk redovisning - bokslut 2014 med årsberättelse
§ 27 Mål och budget 2105 samt flerårsplan 2016-2017
§ 44 Budgetuppföljning: delårsrapport
§ 65 Budgetuppföljningtom maj 2015
§ 66 Åtgärder för budget i balans 2015
§ 81 Uppställning - kostnadsökningar sedan 2012
§ 82 Delårsrapport med helårsprognos 2015
§ 83 Åtgärder för budget i balans 2015
§ 84 Ekonomisk översyn och genomlysning - nytt resursfördelningssystem
§ 85 Mål och budget 2016 samt flerårsplan 2017-2018
§ 96 Budgetuppföljning- sept 2015
§ 99 Budget 2016
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Enligt budgeten som är antagen för år 2015 framgår följande.

2. Iakttagelser

"Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivtoch ändamålsenligt i
verksamheten. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och
mål ska styrelsen/nämnderna agera och prioritera så att budgetramen inte
överskrids."

Nedan redovisas paragrafer ur protokoll och våra noteringar som vi har gjort efter att ha
tagit del av handlingar som finns i ärendet på utvalda protokoll. Protokollen redovisas i
kronologisk ordning under respektive revisionsobjekt.

2.1. Utbildningsnämnden
§ 26 Ekonomisk redovisning - bokslut 2014 med årsberättelse
§ 27 Mål och budget 2015 samtflerårsplan 2016-2017

Noteringar
Årsredovisningenför år 2014 och budgeten för år 2015 behandlades på sammanträdetden
18 mars. För år 2014 redovisades ett underskott på -31,3 mnkr och en nettokostnad på
471,2 mnkr. Detta behandlades i paragraf 26. I paragraf27 behandladesbudgeten för år
2015. Avbudgeten framgår att nämnden har en budgetram på 474,1 mnkr. Samtidigt
framgår det av handlingarna att det finns ett behov av att göra kostnadsminskningar på
drygt 28 mnkr för att nämnden ska hålla sig inom den budgetram som de erhållit från
kommunfullmäktige.

Flera av de poster som tas som besparingsforslag har i praktiken varit omöjliga att på
verka, exempelvis köp utbildning - gymnasiet 15mnkr, hyror 2,4 mnkr, reglering kom
munbidrag 3 mnkr och köp utbildning - grundskola 3 mnkr. Detta bekräftas också inter
vjun med utbildningsnämndenspresidium.

I beslutet avutbildningsnämnden, § 27, framgår att arbetsutskottet får i uppdrag att leda
arbetet med den ekonomiska översynen. I utbildningsnämndensprotokoll finns få spår av
detta arbete.

§ 44 Budgetuppföljning: delårsrapport
Noteringar
Av redogörelsen framgår att den förväntade avvikelsen vid år slut är cirka - 30 mnkr. Av
handlingarna i ärendet framgår, i bilaga som är daterad 2015-04-15, åtgärder och konse
kvenser för att få budget 2015 i balans. Avhandlingen framgår att få besparingar är möj
liga att realisera. Beslutet i nämnden är att delårsrapporten godkänns och läggs till hand
lingarna. Vidare framgår det av en tjänsteskrivelse att en genomlysningoch kartläggning
av nämndens kostnader pågår.
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§ 65 Budgetuppföljning tom maj 2015

Noteringar
Avredogörelsen framgår att prognosen på helår uppgår till -28,5 mnkr. Avhandlingarna
finns förklaringar till avvikelserna på de olika verksamhetsområdenasom nämnden an
svarar för. Det är grundskolan och gymnasieskolan som har negativa avvikelser på -7,3
mnkr respektive -18,8 mnkr. Beslutet i nämnden är att godkänna budgetuppföljningen
och att ge utbildningsnämndeni uppdrag att ta fram en uppställning på kostnadsökningar
sedan 2012 till utbildningsnämndens sammanträde 9 september.

§ 66Ätgärder för budget i balans 2015

Noteringar
Avredogörelsen framgår att utbildningsnämndens arbetsutskott gett utbildningsförvalt
ningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan med besparingsåtgärder på fem miljoner kro
nor. Beslutet som fattas är att anta besparingsförslag på 5mnkr plus ytterligare 500 tkr
samt att nämndens ordförande får i uppdrag att kommuniceratill kommunfullmäktige
och kommunstyrelsenom att det finns en stor risk att utbildningsnämnden kommer att
överskrida sin budget för 2015.

§ 81 Uppställning - kostnadsökningar sedan 2012

Noteringar
Avredogörelsen framkommer hur elevantal och kostnader för grundskola, gymnasium
och förskola förändrats sedan 2012 samt hur det centrala resursfördelningssystemetfun
gerar i jämförelsemed förvaltningens resursfördelningssystem. Nämnden beslutar att
godkänna prestationen.

§ 82 Delårsrapportmed helårsprognos 2015

Noteringar
Avredogörelsen framkommer att underskottet förväntasuppgå till -24,3 mnkr. Nämn
dens beslut är att delårsrapporten godkänns.

§ 83 Ätgärder för budget i balans 2015

Noteringar
Av redogörelsen och tjänsteskrivelsen framgår att besparingar ska ske på 5,5 mnkr.
Nämnden beslutar att besparingsförslaget godkänns.

§ 85 Mål och budget 2016 samt.flerårsplan 2017-2018
Noteringar
Avhandlingar framgår besparingsförslag på totalt 37mnkr. Vidare finns förvaltningens
förslag på resursfördelning för budget i balans. Nämndens beslut är att budget för 2016
ska tas på nämndens oktobermöte.

§ 96 Budgetuppfóljning- sept 2015

Noteringar
Avhandlingarna framgår att budgetavvikelsen uppgår till -28,8 mnkr. Grundskolan har
ett underskott på -9,2 mnkr och gymnasieskolan -18,0 mnkr. Beslutet är att lägga den
ekonomiska uppföljningentill handlingarna.
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§ 99 Budget 2016

Noteringar
Nämnden beslutar enligt majoritetens budgetförslag. Det framgår inte av handlingarna
hur besparingarna ska ske.

2.2. Kommunstyrelsen
§ 50 Delårsrapport januari. - mars 2015

Noteringar
Avdelårsrapporten framgår att prognosen för hela kommunen uppgår till -21,2 mnkr. Det
noteras att utbildningsnämnden har ett underskott på -30mnkr. Vidare framgår det att
utbildningsnämndenoch omsorgsnämnden kommer informera kommunstyrelsen om
vilka åtgärder som planeras för att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna. Vi
har inte i något protokoll kunna se att så skett. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna
delårsrapporten och att överlämna den till kommunfullmäktige. Diskussioner fördes om
hur utbildningsnämndens kostnader skulle hanteras, men det finns ingen spårbarhet i
handlingarna.

§ 75Ekonomisk månadsuppfó"/jning per maj med helårsprognosför 2015

Noteringar
Av redogörelsen framgår att prognosen på helårsresultatet uppgår till - 19,4 mnkr. Av
underlaget framgår att utbildningsnämndenprognosticerar ett underskott på -28,5 mnkr.
Kommunstyrelsenbeslutar att godkänna månadsuppföljningen per maj och helårspro
gnos för 2015.

§ 90 Delårsrapport per augusti 2015

Noteringar
Avredogörelsen framgår att prognosen för helåret uppgår till -23,0 mnkr. Verksamheten
prognosticerar ett underskott med -40 mnkr och den gemensammafinansieringen ett
överskott på 5 mnkr. Av tjänsteskrivelsen framgår att kommunen inte förväntas uppnå
balanskravet och att det negativa resultatet kräver åtgärdsplan. De större avvikelserna
finns inom utbildningsnämndenoch omsorgsnämnden. I delårsrapporten framgår det
under utbildningsnämndenatt underskottet uppgår till -24,3mnkr och att detta beror på
köp av utbildning, lokaler, regleringsposten för elev-/barnavstämning. I beslutet framgår
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktigebesluta att gevarje nämnd i uppdrag
att ta fram en åtgärdsplan för att långsiktigt uppfylla kravet på budget i balans, samt att
återapportering ska ske månatligen till kommunstyrelsen. (kommunfullmäktigehar sedan
i§ 131 beslutat enligt kommunstyrelsens förslag).

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 94Jnformationfrån utbildningsnämnden angående budgetläget
Noteringar
Avprotokollet framgår att utbildningsnämndens ordförande och utbildningsförvaltning
ens forvaltningschef informerar tillsammans med ekonomichefen om utbildningsförvalt
ningens budgetläge. Något beslut fattas inte.
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§ 134 Ekonomisk uppföljning per oktober med helårsprognos 2015.
Noteringar
Av protokollet framgår att kommunstyrelsen ska återkomma med anvisningar till nämn
derna om månatlig återrapportering med anledning av kommunfullmäktiges beslut om att
varje nämnd ska ta fram en åtgärdsplan. Vid revisionstillfället har kommunstyrelsen ännu
inte återkommit i detta ärende.
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3. Revisionell bedömning
Vibedömer att utbildningsnämndenunder år 2015 inte haft en ändamålsenlig ekonomisk
styrning. Detta grundar vi på att nämndens resursfördelningssystem gentemot verksam
heten inte varit i överensstämmelsemed den budgetram som kommunfullmäktigebeslu
tat om för nämnden.Vibedömer att utbildningsnämndenhaft en tillräcklig ekonomisk
uppföljningför att vidta åtgärder.

Vi saknar tillräckligabeslut i utbildningsnämnden för att nå en balans mellan budget och
den verksamhet som bedrivs i enlighet med kommunfullmäktigesbeslut om att om det
uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål ska styrelsen/nämnderna
agera och prioritera så att budgetramen inte överskrids.

Efter att vi tagit del av nämndens protokoll och tillhörandehandlingar så kan vi konsta
tera att det redan i början på året är uppenbart att nämnden även under år 2015 kommer
att få ett underskott gentemot den budget som fullmäktige beslutat om.

Vibedömer att kommunstyrelsen inte tillräckligt tidigt vidtagit mer kraftfulla åtgärder för
att fullgöra sin uppsiktsplikt avseende utbildningsnämnden. Detta grundar vi på att det
redan i första delårsrapporten avseende januari-mars 2015, som hanterandes i maj, redo
visades en budgetavvikelse på -30 mnkr för utbildningsnämnden. Samtidigt redovisades
en prognos på -21 mnkr för hela kommunen. I sammanfattningen, i delårsrapporten,
framgår att åtgärder behöver vidtas för att nå en ekonomi i balans. Vidare framgår det att
utbildningsnämnden och omsorgsnämnden kommer informera kommunstyrelsen om
vilka åtgärder som planeras för att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna.

Vi har inte funnit någon spårbarhet att utbildningsnämnden har informeratkommunsty
relsen om vilka åtgärder som vidtagits. Den återrapportering som skett är att utbildnings
nämndens ordförande och forvaltningschefen informerat kommunstyrelsens arbetsut
skott om sitt budgetläge. Vi har noterat att kommunstyrelsens arbetsutskott ska åter
komma med anvisningar om månatlige återrapporteringmed anledning av kommunfull
mäktiges beslut om att varje nämnd ska ta fram en åtgärdsplan.
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3.1. Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål Kommentar

Utbildningsnäinnden

Vilken ekonomisk information
har redovisats för utbildnings
nämnden?

Vilka analyser har gjorts med
anledning av den ekonomiska
utvecklingen?

Vilkabeslut har utbildnings
nämnden fattat med anledning av
den ekonomiska redovisningen?
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Delvis uppfyllt
Vibedömer att utbildningsnämndenhar fått
tillräcklig ekonomisk information för att agera
mer aktivt än vad som skett. Den ekonomiska
informationen kunde kompletterats med nyck
eltal som personaltäthetsmått på områden och
enheter.
En brist i den ekonomiska styrningen är att
nämndens resursfördelningssystem inte stått i
överensstämmelse med den budget som full
mäktige beslutat om.
Vidare så är upptagna besparingar i praktiken
omöjliga att effektuera.

Delvis uppfyllt
Vibedömer att nämnden till delar tagit ini
tiativ till ekonomiska analyser och erhållit såd
ana. Analyserna har varit översiktliga.
Vibedömer vidare att analysen av den ekono
miska situationen tydligt visade att nämnden
inte kommer att klara av att klara hålla sig
inom sin budgetram.

Ej uppfyllt
Vi bedömer att nämnden inte fattat tillräckliga
beslut utifrån tillgänglig ekonomisk informat
ion. Nämnden har genom beslut om intern
budget genomfört en betydande underbudge
tering av verksamhet som bedrivs i annans
regi. Nämnden har inte gett tillräckliga styrdi
rektiv. I den mån det beslutats om styrdirektiv
har detta skett sent i förhållande till budgetå
ret.
Om nämnden bedömer att det inte finns förut
sättningar att vidta tillräckliga åtgärder i för
hållande till budgetramen, bör nämnden om
gående fatta beslut om att tillskriva kommun
fullmäktige i ärendet där konsekvenserna be
skrivs och där eventuella tilläggsanslag äskas.
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Vi bedömer att nämnden inte fattat tillräckligt
med beslut för att hantera den ekonomiska
situationen. När nämnden har fått ekonomiska
informationen har inte nämnden fattat några
beslut om åtgärder. Informationen har god
känts och lagts till handlingarna.--- -----------------------------------------------

Vilken spårbarhet finns på fat- Ej uppfyllt
tade beslut? Vikonstaterar att det inte framgår av protokol

len hur arbetet med den ekonomiskaöversy
nen bedrivits förutom att nämndens arbetsut
skott gett direktiv om besparingar på 5,5mnkr.
Vilka styrdirektiv som finns för arbetet fram
går inte. Det finns heller ingen återrapporte
ring av handlingsplan.

Hur har utbildningsnämnden
säkerställt att fattade beslut verk
ställs?

Ej uppfyllt
Vi konstaterar att nämnden varit passiva avse
ende att kräva handlingsplaner med konse
kvensanalyser för att kunna fatta nödvändiga
beslut utifrån det ekonomiska läget.
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KommentarerKommunstyrelsen

Vilken ekonomisk information
har redovisats för kommunstyrel
sen avseende utbildningsnämn
den?

Vilka beslut har kommunstyrel
sen fattat med anledning av redo
visad information?

Delvis uppfyllt
Vi bedömer att kommunstyrelsen med ut
gångspunkt från de betydande underskotten
skulle säkerställt en betydligt mer analytisk
uppföljning från nämnden. De formella upp
följningsrapporterna redovisas med utgångs
punkt från budgetavvikelser, och ger med
nämndens sett att hantera internbudgeten
mycket svaga styrsignaler där de faktorer som
är kostnadsdrivande inte i tillräcklig omfatt
ning analyseras.

Delvis uppfyllt
Vi bedömer att kommunstyrelsen inte tillräck
ligt tidigt fattat beslut utifrån tillgänglig in
formation. Kommunstyrelsen har ett ansvar
att inom ramen för uppsiktplikten kommuni
cera och göra framställningar till kommun
fullmäktige när så krävs. Kommunstyrelsen
har att bereda ärenden till kommunfullmäktige
så att beslut om tillräcklig finansiering kan
fattas eller att beslut fattas om särskilda åtgär
der. Alternativt har kommunstyrelsen att ge
nom sin uppsikt se till att nämnden vidtar till
räckliga styråtgärder inom befintlig bud
getram.

·-·--------····---

3.2.
3.2.1.

Rekommendationer
Utbildningsnämnden

Vi rekommenderar att nämndens resursfördelningsmodell årligen ses över och anpassas
till den av kommunfullmäktigebeslutade budgetram. Vidbristande finansiering bör
nämnden upprätta konsekvensanalyser där bland annat effekten av lägre personaltäthet
på områden och enheter prövas.

3.2.2. Kommunstyrelsen
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För att ge kommunfullmäktige rätt information rekommenderar vi kommunstyrelsen att
öka transparensen i de ekonomiska uppföljningarna. Redovisning och analys av kost
nadsutvecklingen behöver utvecklas, jämte volymer och nyckeltal som personaltäthet och
dess utveckling över tiden. Kommunstyrelsen bör utarbeta tydligare rutiner för över- och
underskottshantering. Spårbarheten i beslut behöver bli tydligare.
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