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Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande

Revisionen träffade barn- och utbildningsnämnden och förvaltningsledningen
vid ett sammanträde den 23 november 2008 där frågor diskuterades som bland
annat berörde nämndens styrning och kontroll. Årets granskning av ansvarsut-
övandet är särskilt fokuserat på jämställdhetsarbetet. Revisionens intryck och
synpunkter från dels denna träff, dels utförd granskning sammanfattas i denna
skrivelse. I slutet av respektive avsnitt redovisas med kursiverad stil våra be-
dömningar. Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har biträtt revisio-
nen i detta arbete.

1 Nämndens jämställdhetsarbete

Barn- och utbildningsnämnden anser att strukturen på jämställdhetsarbetet är bra
och hänvisar bland annat till att det ingår i arbetet med likabehandlingsplanen på
skolorna. Dessutom bedrivs ett samarbete med LTU avseende jämställdhetsfrå-
gan.

Nämnden genomför i enlighet med kommunens policy den årliga uppföljningen,
som sedan skickas till ansvarig handläggare på personalkontoret. Dessutom re-
dovisas frågan i nämndens årliga arbetsmiljöbokslut. Nämnden uppfattar att
handläggaren centralt inte är tillräckligt aktiv liksom personal- och jämställd-
hetsutskottet.

Vi anser att barn- och utbildningsnämnden bedriver jämställdhetsarbetet på ett
tillfredställande sätt, men uppfattar att redovisade bristområden i vår gransk-
ning kan vara en vägledning och utgöra ett underlag till att ytterligare utveckla
arbetet inom området jämställdhet. Vi anser även att nämndens val av att redo-
visa jämställdhetsarbetets bedrivande som en del i förvaltningschefens arbets-
ordning är jämförbart med en egen jämställdhetsplan.
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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 nämner även den nyss genomförda inspektionen från Skolverket, som
utgör ytterligare dokument avseende uppföljningen av mål för verksamheten.

Nämnden följer regelbundet upp måluppfyllelsen och nämner bland annat att
gymnasieskolan uppvisar ett försämrat resultat motsvarande 13 % jämfört med
förra läsåret. För närvarande pågår en djupare analys av orsaker där kopplingen
till hur grundskolan förbereder eleverna inför gymnasiestudier utgör en viktig
komponent.

För övrigt uppfattar nämnden liksom förra årets ansvarsutövande att förvaltning-
en 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 både ur ett nationellt och kommunalt perspektiv.

3 Ekonomi

Nämnden uppvisar ett prognostiserat underskott på -1,9 mnkr för 2008. Enligt nämnden
är bidragande orsaker till underskottet demografiska förändringar i form av färre elever
generellt i grundskoleåldern och etableringen av fristående skolor. Denna situation har
bidragit till att det finns en viss övertalighet och omställningen till minskade lokalbehov
har inte hunnits med.

Nämnden uppfattar att den ekonomiska situationen inför 2009 och framåt är bekymmer-
sam och nämner i första hand omställningar som krävs utifrån de demografiska föränd-
ringarna. Dessa stora omställningar är, enligt nämnden, bekymmersam att hantera. Det
finns uppfattningar i nämnden att det nu krävs ökade satsningar på den kommunala sko-
lan exempelvis miljön och trivsamma lokaler.

Vi ser positivt på nämndens insikt om svårigheterna med den ekonomiska styr-
ningen utifrån demografiska förändringar kopplat bland annat till friskoleetab-
leringar, som inte alltid går att förutse. Däremot är vår bedömning att nämnden
i ett tidigare skede skulle ha vidtagit nödvändiga åtgärder avseende hanteringen
av personalövertaligheten.

Vår bedömning för övrigt är att nämnden jämfört med förra årets ansvarutöv-
ning fortfarande arbetar med ekonomin på ett systematiskt och strukturerat sätt
och i gott samspel med verksamhetsansvariga.
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4 Övriga frågor

Följande lyfter nämnden fram som väsentliga frågor att arbeta med de närmaste
åren:

 Skapa trygga miljöer
 Sträva mot att uppnå nolltolerans avseende diskriminering och kränkande

behandling
 Skapa förutsättningar för likvärdig utbildning och bedömning av elever-

na/barnen
 Skolstrukturen och personalförsörjningen

Nämnden nämner även Skolverkets positiva omdömen i samband med årets in-
spektion och som visar att kommunens skolor står sig väl jämfört med andra
kommuner. Påpekade bristområden fanns kännedom om och åtgärder har redan
vidtagits för att rätta till bristerna.

För att utveckla verksamheten anser nämnden att det är viktigt med att jämföra
skolorna och visa på goda exempel.

Avslutningsvis är det vår uppfattning att nämndens arbete i allt väsentligt följer
en bra struktur baserad på i huvudsak väl fungerande rutiner. Vi förutsätter 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 tidiga-
re år följa nämndens utvecklingsarbete.

För revisorerna i Bodens kommun

Erik G Holmgren
Revisor


