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Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande

Revisionen träffade barn- och utbildningsnämnden och förvaltningsledningen
vid ett sammanträde den 22 november 2007 där frågor diskuterades som bland
annat berörde nämndens styrning och kontroll. Årets granskning av ansvarsut-
övandet är särskilt fokuserat på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionens
intryck och synpunkter från dels denna träff, dels utförd granskning sammanfat-
tas i denna skrivelse. Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har biträtt
revisionen i detta arbete.

1 Nämndens systematiska arbetsmiljöarbete

Barn- och utbildningsnämnden anser att strukturen på det systematiska arbets-
miljöarbetet (SAM) är bra med tydligt ansvar och nära personalen ut i verksam-
heten. Genom att ett arbetsmiljöbokslut upprättas varje år har nämnden en god
överblick över SAM och kan på ett systematiskt sätt följa arbetet med SAM och
vidta åtgärder vid behov.

Nämnden anser att ett bra arbete med SAM måste även resultera i goda förut-
sättningar för elevernas skolarbete. Detta perspektiv har nämnden hela tiden
framför sig och uppfattar att de klarar av det på ett bra sätt. Här utgör likabe-
handlingsplanen, som finns på varje skola, ett viktigt styrdokument.

Nämnden anser att en viktig del är att nolltolerans måste finnas avseende kränk-
ningar av olika slag. I sammanhanget nämns att det saknas underlag för att följa
upp kränkningar mellan vuxna och elever. Nämnden är medveten om att det
ibland förekommer och kommer att få redovisning från rektorerna om i vilken
grad det sker idag.



Nämnden ser fram emot resultatet av den övergripande medarbetarenkäten, som
genomförts i kommunen. En viktig del i kommande redovisningen av denna en-
kät är att anonymiteten kan vidmakthållas. Nämnden anser att det är personal-
kontorets ansvar och enligt uppgift kommer man bland annat att föra ihop perso-
ner i större grupper.

För övrigt hänvisas till resultatet i granskningsrapporten, ”Granskning av syste-
matiska arbetsmiljöarbetet i kommunkoncernen januari 2008”.

Vi anser att barn- och utbildningsnämnden lever upp till arbetsmiljölagen avse-
ende kravet på ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vår bedömning är att det sys-
tematiska arbetsmiljöarbetet i allt väsentliga fungerar på ett tillfredsställande.
Här vill vi speciellt nämna upprättandet av arbetsmiljöbokslutet, som ger nämn-
den en god överblick över det systematiska arbetsmiljöarbetet.

2 Uppföljning av nämndens mål för verksamheten

Nämnden betonar att verksamheten styrs både ur ett statligt och kommunalt per-
spektiv. Ur ett statligt perspektiv handlar det i första hand om nationella målen i
läroplanen. Uppföljningen av dessa mål sker årligen och redovisas i kvalitetsre-
dovisningen. Avseende det kommunala perspektivet finns mål upprättat i den
strategiska planen och följs upp i delårsrapporterna och årsredovisningen.

Nämnden anser att de ekonomiska och verksamhetsmässiga målen harmoniserar
i samband med att budgeten upprättas. Däremot visar erfarenheten att under året
händer saker inom verksamheten kopplat till det statliga kravet, som gör att om-
prioriteringar måste göras, utan att överge kravet på ekonomi i balans.

För övrigt uppfattar nämnden att förvaltningen förser dem med bra underlag. De
får tillräckligt med rapporter för att följa upp verksamheten och kan vid behov
genomföra korrigeringar.

Vår bedömning är att nämnden har väl fungerande system och rutiner för upp-
följning av målen.

3 Ekonomi

Nämnden uppfattar att den ekonomiska situationen är bekymmersam, eftersom prognosen
för 2007 visar på ett underskott motsvarande drygt 8,4 mnkr. Skälet till det stora redovi-
sade underskottet hänvisas framförallt till omstruktureringskostnader. Samtidigt har
nämnden varit medveten om detta och begärde därför att få behålla fjolårets plusresultat,
men fick nej.

Nämnden ser framför sig ett hot avseende eventuella nya friskoleetableringar, vilket in-
nebär att strukturfrågan fortfarande kommer att vara aktuell. Därför har dialog förts med
Luleå kommun för att få del av deras erfarenhet. En annan viktig åtgärd, som nämnden



nämner för att möta friskoleetableringar, är att ytterligare satsa på utveckling av den egna
personalen. Det är taget beslut om att profilera skolan och för andra året i följd pågår ut-
vecklingsprojekt. Däremot är det inte klart med övertaligheten utifrån beslutade och ge-
nomförda förändringar.

Vi ser positivt på nämndens insikt om svårigheterna med den ekonomiska styr-
ningen utifrån bland annat att skolverkets beslut om friskoleetableringar inte
alltid går att förutse. För att möta detta anser vi att nämnden bör intensifiera
profileringen och marknadsföringen av den kommunala skolan samt verka för
ökad fokus på kvalitetsutveckling. Vår bedömning för övrigt är att nämnden i
gott samspel med verksamhetsansvariga på ett systematiskt och strukturerat sätt
har arbetat med ekonomin.

4 Övriga frågor

Avseende förskolans verksamhet konstateras att det finns oklarheter vad gäller
nämndens beslut om antalet barn per avdelning. Oklarheten består i om det är 16
platser eller barn som är riktmärket. Nämndens förtydligande är att beslutet utgår
från 16 platser, men strävan är mot 16 barn per avdelning. Bedömningen är att
16 barn per avdelning innebär en merkostnad på cirka 5 mnkr.

För övrigt anser nämnden att arbetet med anpassning på grund av det vikande elevunder-
laget och eventuella friskoleetableringar måste fortsätta. Nämndens uppfattning är att
restiderna för elever i olika åldrar är en avgörande faktor vid eventuella skolnedläggelser.

Övriga framtida behov är ytterligare verktyg inom ekonomi och personalsystem.

Avslutningsvis är det vår uppfattning att nämndes arbete i många avseenden
följer en bra struktur baserad på i huvudsak väl fungerande rutiner. Vi förutsät-
ter att nämnden beaktar och agerar inom de områden som vi berört ovan, och vi
avser att inom ramen för vår årliga granskning av verksamheterna i likhet med
tidigare år följa styrelsens utvecklingsarbete.
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