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1

Sammanfattning
Kommunallagen ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.
Vår sammanfattande bedömning är att det finns områden där nämnden behöver se
över och formalisera styrning och uppföljning.
Vi rekommenderar humanistiska nämnden:

2

att

gå igenom resultatet av enkäten tillsammans med våra slutsatser.

att

se över styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål, se avsnitt 3.2.

att

arbetet med intern kontroll ses över, se avsnitt 3.4.

Inledning/bakgrund
Kommunallagen ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.

2.1

Syfte och revisionsfråga
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om
styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning uppföljning och
kontroll av verksamheten.
I årets grundläggande granskning har ledamöterna i styrelse och nämnder fått frågor
skickat till sig via en webbenkät. Revisorerna har vid träff med respektive styrelse och
nämnd ställt kompletterande samt samlat in underlag som styrker svaren i enkäten.
Informationen från träffar med nämnden beaktas även vid revisionernas riskanalys inför
år 2019.
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2.2

Avgränsningar
Grundläggande granskning till den del som avser delårsbokslut och årsbokslut redovisas i särskilda rapporter.

2.3

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— kommunallagen

2.4

Ansvarig nämnd
Iakttagelserna i denna rapport avser humanistiska nämnden.
Rapporten är faktakontrollerad av skolchef.

2.5

Projektorganisation/granskningsansvarig
Granskningen har utförts av Oskar Nordmark, kommunal revisor, under ledning av
Lena Medin, kundansvarig och certifierad kommunal revisor.
Kommunens revisorer har deltagit i träffar med nämnden.

2.6

Metod
Granskningen har genomförts genom:

— Enkät till samtliga ledamöter
— Intervjuer med presidiet
— Dokumentstudier av underlag erhållits av styrelsen/nämnden.
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3

Enkät – resultat
Vi har erhållit svar av åtta av nämndens 11 ledamöter och ersättare.
Vi rekommenderar att nämnden går igenom resultatet av enkäten tillsammans med
våra slutsatser.

3.1

Kommentarer till granskning år 2017
Humanistiska nämnden arbetar utifrån fastställd årsklocka för systematiskt
kvalitetsarbete. Skolans resultat rapporteras in och följs upp kontinuerligt. I
uppföljningsarbetet finns även Kultur och fritid. Nämnden kände till grundskolans
resultat för 2017. Uppföljning sker vid varje nämndssammanträde. Exempel på olika
resultat som rapporteras är avstämning och måluppfyllelse, närvaro och särskilt stöd
från samtliga skolor. I detta finns även kvalitetskontroller för fritidshem, förskoleklass,
förskola samt gymnasieskola och Vux. Skolresultat, avcheckning och uppföljning följer
läsårstider där budgetår och bokslut går över två terminer för två olika läsår.
För 2018 arbetades nya mål fram. I och med detta blev nämndens målvärden tydliga
Fastställd budget för verksamhetsnivå finns. Vid varje nämndssammanträde har
humanistiska nämnden även en separat uppföljning av utfall och prognos på
verksamhetsnivå. Vid avvikelse följs detta upp som separata ärenden. Exempel på
detta kan vara att rektorer och andra verksamhetschefer bjuds in till nämnden för att
förklara avvikelser.
Vid framtagandet av internkontroll görs en risk och konsekvensanalys samt bedömning
av viktiga områden för internkontroll. Nämndens internkontroll utgår från vårt
systematiska kvalitetsarbete och de resultat som redovisas och följs upp. Analyser görs
även på verksamhetsnivå. Exempel på analysarbete är verksamheternas
redogörelser/verksamhetsberättelser per halvår och år, där avvikelser och
förbättringsområden beskrivs. Nämnden diskuterar vilka områden som har störst risk
och därefter fastställs internkontrollen.
Kontrollområden för 2018:
1. Personal: Kompetensförsörjning – Brist på behöriga lärare
2. Verksamhet – Systematiskt kvalitetsarbete – Ungdomar i utanförskap
3. Referenstagning
4. Sjukfrånvaro
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3.2

Målstyrning
1

Har nämnden/styrelsen tolkat mål och uppdrag
från fullmäktige och brutit ned dessa så att de
fungerar som styrsignaler till verksamheten

1.1
1.2
1.3
1.4

Har nämnden/styrelsen fastställt målen
Har nämnden/styrelsen konkretiserat målen så att de är mätbara 1
Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under
året? 23
Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder/analys vid
avvikelser

Ja

Antal
Nej Delvis

5
5

2
2

5

3

3

1

4

Såsom vi uppfattar arbetar nämnden utifrån de mål som anges för nämnden i mål och
prioriteringar 4.
Kommunfullmäktige har fastställt tre övergripande mål
•
•
•

Levande näringsliv
Utbildning och kompetensförsörjning
Det goda livet

Nämndens fyra mål hör till de övergripande målen ”Utbildning och kompetensförsörjning”, ”Det goda livet” och ”Ett levande näringsliv”. I likhet med tidigare år
framgår också vilka målvärden som ska användas, men inte vilka nivåer som ska
uppnås annat än:
att

antalet elever som är behöriga till gymnasieskolan ska öka,

att

andelen vuxenstuderande som fullföljer sina studier på vuxenutbildningen ska
öka

att

kommunens medborgare ska erbjudas ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

att

öka sökbilden för Bobergsgymnasiet

Målen följs upp vid tertialrapporterna, inklusive delårsbokslutet per 31 augusti.
Vi har tagit del av delårsrapporten per 31 augusti 2018. I delårsrapporten har
aktiviteterna utifrån nämndens mål kommenteras. Det finns däremot ingen
övergripande kommentar om måluppfyllelse för målen som helhet.

1 En ledamot har till fråga 1.2 kommenterat att en del mål vad gäller skolan är svåra att mäta, då man
måste se det över längre tid än ett år. Om man sätter ett mål för att åtgärda något som är utmanande för
kommunen, är det viktigt att ta reda på vilka orsaker som ligger bakom, för att kunna sätta in rätt insatser.
Det är nog något man skulle kunna göra bättre
3

En ledamot har till fråga 1.3 kommenterat ” Om följa upp betyder att man avrapporterar till nämnden, så
gör man det, men det är sällan nämnden vidtar några särskilda åtgärder.”
4 Fastställd av kommunfullmäktige 2017-06-12, § 46 och 2017-11-27, § 89
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Vid nämndens träff med revisorerna 2018-10-17 redovisades att det inte finns någon
konkret prognos kring målen ”kommunens medborgare ska erbjudas ett rikt utbud av
kultur och fritidsaktiviteter” samt ”andelen vuxenstuderande som fullföljer sina studier
på VUX ska öka”. För det förstnämnda målet uppger nämnden att målet är svårt att
följa upp på ett enhetligt sätt och att det av nämndens ledamöter upplevs som brett
mål. För det andra målet uppges att prognos kommer att redovisas i november.
För de två övriga målen uppges att målet ”öka antalet elever som är behöriga till
gymnasieskolan” inte uppnås då det är lägre än föregående år. Konkreta åtgärder har
vidtagits utifrån en genomförd analys. För det sista målet ”öka sökbilden för
Bobergsgymnasiet” uppgav nämnden att fler har valt att söka än tidigare samt att
elever även har återvänt.
Kommentar
Vi anser att nämnden regelbundet behöver följa upp att aktiviteterna genomförs samt
deras effekt på det övergripande målet. Även utfallet av målvärdet bör regelbundet
följas upp. Om aktiviteterna inte är effektiva och/eller om målen inte bedöms uppnås
bör nämnden fatta beslut om måluppfyllande åtgärder. Vi rekommenderar därför att
nämnden ser över styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål.

3.3

Ekonomistyrning
2

2.1
2.2
2.3

Har nämnden/styrelsen en ekonomistyrning
samt ekonomisk uppföljning och rapportering
Har styrelsen/nämnden fastställt budget för verksamheten?
Följer nämnden upp ekonomin och upprättar prognoser under
året?
Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser

Ja

Antal
Nej Delvis

8
8
4

1

2

Nämnden antog 2017-10-20 en detaljbudget för 2018.
Vi har tagit del av uppföljningen av ekonomin per augusti månad. Fram till och med
augusti månad redovisade humanistiska nämnden totalt sett ett överskott på drygt
4,3 mnkr. Förklaringen till utfallet per augusti månad anses bero på att ferie- och
semesterlöneskulden påverkar resultatet positivt, och även asylverksamheten påvisade
ett positivt resultat på drygt 1,5 mnkr per augusti månad. Nämnden bedömer att
höstens ersättningsnivå från Migrationsverket kommer att minska, vilket bedöms
innebära att detta jämnar ut sig. Nämnden bedömer att hålla budget för 2018.
Kommentar
Vi har inga kommentarer.
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3.4

Uppföljning av intern kontroll
3

3.1
3.2
3.3
3.4

Finns ett systematiskt arbete med intern
kontroll avseende såväl verksamheten som
redovisning

Ja

Har nämnden för innevarande år fastställt en plan för
uppföljning av intern kontroll? 5
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och
väsentlighetsanalys?
Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen
Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade
avvikelser/brister 6

Antal
Nej Delvis

5
1

1

5
2

1

2

1

1

5

2

1

4

1

Nämnden fastställde 2018-02-21 en internkontrollplan.
De områden som valts ut är i enlighet med tidigare år brist på personal, brist på
behöriga lärare, ungdomar i utanförskap, referenser och sjukfrånvaro. Det har inte det
närmare preciserats vilka kontroller som ska följas upp. Vi kan inte heller se att de tre
målen: ungdomar i utanförskap, referenser och sjukfrånvaro grundar sig i en
genomförd risk- och väsentlighetsanalys.
Vi har tagit del av den första tertialrapporten samt delårsrapporten. Nämnden
konstaterar att det totalt finns tre mindre avvikelser vid delårsrapporten per 31 augusti
2018. De mindre avvikelserna omfattar sjukfrånvaron som förbättras från januari till
juni. Nämnden har fortsatt problem gällande rekryteringar av personal samt
rekryteringar av legitimerade lärare dock så ser nämnden positivt på
rekryteringsprocessen hittills. Gällande ungdomar i utanförskap samt referenser
är ingen avvikelse att rapporterad.
Kommentarer
Vi konstaterar att tre av de totalt fem kontroller som nämnden tar upp i
internkontrollplanen inte omfattas av en riskbedömning.
Vi anser att risk- och väsentlighetsanalysen bör utgå från verksamheternas processer
och de kontroller som redan är inarbetade i processernas styrning. Brister eller
avsaknad av inarbetade kontroller i processerna som är funktionella och effektiva kan
därigenom upptäckas och åtgärdas i förebyggande syfte. Uppföljningen av intern
kontroll avseende kontrollmoment bör därför vara inriktad på att kontrollera följsamhet
till de redan inarbetade kontrollerna i processerna samt identifiera brister i dessa
kontroller.

5

En ledamot har till fråga 3.1 svarat att det finns en årsklocka som revideras varje år.

6

Till fråga 3.4 har en ledamot kommenterat ” Här kan man bli bättre på att förstå att nämnden analyserar
verksamheterna. Det blir ofta ett ”tack för informationen”
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Vi är tveksamma till om flera av de angivna kontrollmomenten som nämnden valt att
följa upp är faktiska kontrollmoment, och anser att de mer har karaktären av
rapportplan än uppföljning av intern kontroll.
Vi rekommenderar nämnden att se över arbetet med intern kontroll.

4

Risker och utmaningar identifierade av nämnden
Nämnden belyser att politiker behöver bli mer förankrade i verksamheterna för ett
levande målarbete.

5

Kompletterande frågor
5

5.1

Hur fungerar
nämndens arbete

Mycket
dåligt

Dåligt Medel Bra

Hur fungerar nämndens
arbete?

1

3

Mycket
bra

2

2

Ledamöterna har även fått lämna kommentarer till följande frågor 7:
Hur upplever du nämndens närvaro och deltagandegrad på nämndens ersättare?
Svar:
Sammantaget anser nämnden att såväl ledamöters närvaro och ersättares närvaro är
god, däremot anser merparten av nämnden att det finns brister i det aktiva deltagandet.
Är beslutsunderlagen tillräckliga?
Svar:
Det råder delade meningar om beslutsunderlagen anses vara tillräckliga, merparten
anser dock att beslutsunderlagen kan förbättras och i vissa avseenden anses de
svårtolkade samt ganska tunna. Samtidigt anser två av ledamöterna att
beslutsunderlagen är bra.
Hur upplever du nämndens dialog och debattklimat?
Svar:

7

Av de totalt 8 enkätsvaren har 5 ledamöter svarat på ovanstående frågor.
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Debattklimatet anses av merparten vara okej, En ledamot anser att debattklimatet
förbättrats under det senaste året då det tidigare vart mycket dålig stämning ledamöter
emellan.
Hur upplever du initiativtagandet från ledamöterna?
Svar:
Nämnden påtalar att det finns förbättringsmöjligheter när det gäller initiativtagandet.
Av nämndens ledamöter och ersättare har sex svarat att nämnden följer upp fattade
beslut medan två anser att de inte följer upp fattade beslut.

2018-12-18
KPMG AB

Oskar Nordmark
Kommunal revisor

Lena Medin
Certifierad kommunal revisor
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Grundläggande granskning rapport Ånge Humanistiska nämnden.docx
© 2018 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Confidential

9

