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1. Inledning
Kommunens revisorer ska enligt revisionsreglementet i Norrköpings
kommun årligen granska alla revisionsansvariga i nämnder, styrelser och
utskott. Granskningen ska genomföras enligt god revisionssed i kommunal
verksamhet och i enlighet med kommunallagen. Denna granskning är en
översiktlig granskning av nämnden. Fokus i basgranskningen har varit på
delegationsordningen samt avtalstecknande och efterlevande av avtal.
1.1.

Revisionsfrågor

Denna basgranskning ska besvara följande revisionsfrågor:
•

Är nämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten ändamålsenlig och tillräcklig?

•

Är nämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av
ekonomin tillräcklig?

•

Har nämnden en god intern kontroll?

1.2.

Metod och avgränsning

Utbildningsnämnden är granskad på ett övergripande sätt vilket innebär att
vi utifrån ett särskilt program granskat vissa styrande processer för
nämnden. Det innebär att vi i första hand har granskat om nämnden har
system och rutiner för en fungerande styrning av verksamheten,
tillämpningen har inte granskats. Den metod granskningen bygger på är
granskning av styrande dokument, stickprov och intervjuer. Samtliga
tjänstemän intervjuas inte utan ett urval har gjorts för att verifiera vårt
granskningsresultat. Eftersom nämnden bedömts som riskfylld (röd) har vi
intervjuat avgående utbildningsdirektör, nya utbildningsdirektören, barnoch ungdomschef, avgående ekonomichef, kanslichef, tf elevhälsochef,
ekonomer och inköpssamordnare.
1.3.

Kvalitetssäkring

Denna rapport är sakgranskad av förvaltningen, vilket innebär att de fakta
som rapporten hänvisar till är kvalitetssäkrade av de som granskats.
Slutsatserna och revisionsbedömningarna ansvarar revisionskontoret för.
Rapporten är även kvalitetssäkrad vid revisionskontoret.
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1.4.

Revisionskriterier

De bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser,
slutsatser och bedömningar bygger på gällande lagstiftning och
kommunfullmäktiges beslut om uppdrag till nämnden.
Granskningen utgår ifrån följande revisionskriterier:
•

Lagstiftning (kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag)

•

Styrmodellen för Norrköpings kommun.

•

Fullmäktiges mål (Budget 2015)

•

Reglementen

•

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för
kommunens räkning. (KS-2014.4765)

•

Riktlinje för upphandling och inköp. (KS 2013/0644)

2. Nämndens ansvarsområde
Utbildningsnämnden är en ny nämnd från och med 2015 genom en
sammanslagning av de två tidigare nämnderna Barn- och
ungdomsnämnden och Gymnasienämnden.
Utbildningsnämnden ansvarar som huvudman för kommunal
verksamhet inom skolformerna förskola, fritidshem, förskoleklass,
grundskola och grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Under nämnden ligger även ansvaret för den kommunala verksamheten
inom, fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet och centrala elevhälsan.
Utbildningsnämnden har ansvar för skolpliktsbevakning för elever
boende i Norrköping.
Till sin hjälp har nämnden utbildningskontoret som bistår nämnden med
förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärdering
av verksamheten.
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3. Ansvar och roller för avtalstecknande
Den viktigaste utgångspunkten för ansvar och roller vad gäller avtal
återfinns i kommunallagen. Enligt kommunallagen har
kommunstyrelsen en skyldighet att utöva uppsikt över nämndernas
verksamhet. Det innebär att kommunstyrelsen ansvarar för att
gemensamma riktlinjer och regler finns på plats.
Nämnderna är enligt kommunallagen formellt självständiga
förvaltnings- och beslutsorgan. I kommunallagen kap 6, 33-38§§
återfinns de kommunalrättsliga reglerna för delegation och
verkställighet.
Gränsen mellan delegation och verkställighet har betydelse för om
beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller om beslutet
måste anmälas. I förarbeten till lagen nämns exempel på verkställighet
vara interna frågor om inköp, fastighetsförvaltning och
personaladministration. Frågorna har karaktären av att intresse att
laglighetspröva normalt inte bedöms vara särskilt stort. Beslut som
fattas inom ramen för ren verkställighet är inte delegering i lagens
mening och kan därför grundas på instruktioner eller befattning.
Det finns ett förbud mot sk blandad delegering dvs till anställd och
förtroendevald i förening. Det går inte heller att delegera till nämndens
presidium om inte presidiet är ett utskott. I kommunallagen kap 6, 34§
framgår inom vilka ärenden beslutanderätt inte kan delegeras.
Behörighet att teckna avtal kan därmed ske med stöd av delegation eller
inom ramen för verkställighet. När det gäller beslut som kräver
delegation följer behörigheten av delegationsordningen eller i ett
särskilt beslut av nämnden. Beslutanderätten inom ramen för
verkställighet är inte lika tydlig, men följer i regel av arbetsgivarens
instruktion för arbetet, som budgetansvar och attestordning.

4. Resultat och bedömning av dokumentstudier och
intervjuer
4.1.

Styrning och ledning av verksamhet

Utbildningsnämnden beslöt i juni att de uppdragsplaner som utarbetades
inför 2014 för barn- och ungdomsnämnden och gymnasienämnden
skulle gälla även för innevarande år. Utbildningsnämnden har därför
inte arbetat fram någon ny uppdragsplan för 2015. Det innebär att
uppdragsplanens mål inte baseras på de mål kommunfullmäktige
fastställt i budgeten för 2015.
Förvaltningen har valt att arbeta utifrån 2014 års verksamhetsplaner.
Uppföljning av mål har redovisats i samband med delårsrapportering per
31 augusti 2015.
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Nämnden har under året hanterat sammanslagningen av de två tidigare
nämnderna till en gemensam nämnd och de förändringsprocesser det
innebär. Utöver detta har det under året skett flera personella
förändringar och ytterligare omorganisationer inom förvaltnings
organisation.
Vid dialog med revisorerna uppgav nämnden att arbetet med
uppdragsplanen 2016 påbörjats under hösten.
En internkontrollplan med riskanalys har arbetats fram och antagits av
nämnden under april månad. Nämnden har utsett fyra
internkontrollrepresentanter. Under året har det inte skett någon
uppföljning av internkontrollplanen, enligt planen ska detta ske i
december. Tanken är att den nyinrättade FoU avdelningen ska ansvarar
för arbetet med att stödja nämnden i att utarbeta interkontrollplan,
riskanalys och uppföljning.
Upprättade rutinbeskrivningar och löpande information finns
tillgängliga för medarbetarna på nämndens egen intranätssida. Detta ska
ses som en del inom nämndens ledning och styrning av förvaltningens
arbete.
Det tidigare kvalitetsverktyget QUALIS avslutas vid årsskiftet och den
nya FoU enheten har uppdraget att utarbeta ett nytt systematiskt
kvalitetsverktyg. Vi har inte kunnat se att nämnden fått ta del av någon
samlad kvalitetsuppföljning under året.
Nämndens diarium sköts av nämndsekreterare och sekreterare som har
utbildning inom gällande lagstiftning och de kommunala reglementena.
En av sekreterarna är utsedd PUL representant av nämnden. De
intervjuade uppfattar kunskapen inom förvaltningen som relativt god
gällande reglementet kring diarium och den lagstiftning som hör där till.
Revisionsbedömning
Det är nämndens ansvar att styra och leda så att förvaltningen även
arbetar och tar hänsyn till de mål som kommunfullmäktige fastställt
utöver de statliga mål och riktlinjer som skolan lyder under.
Uppdragsplanen är nämndens främsta styrverktyg i arbetet. Det är därför
anmärkningsvärt att nämnden inte utarbetat en uppdragsplan för 2015.
Detta innebär inte bara att verksamheten förlorar ett år av styrningen
mot fullmäktiges mål i budgeten utan det strider även mot den
styrmodell fullmäktige fastställt.
Inför 2015 hade de två nämnderna uppgiften att samordna och
organisera sammanslagningen till den nya gemensamma nämnden.
Vi kan se att den övergripande styrningen från nämnden brister. Under
2015 har nämnd och förvaltning utarbetat och fastställt olika styrande
dokument och riktlinjer. Hade mer förberetts i förväg skulle nämnden
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idag haft möjligheter till en bättre styrning än vad nu är fallet, vilket
påpekades i basgranskningen 2014 för de båda nämnderna. Den interna
kontrollen följs upp i nämnd en gång per år (december) det innebär att
nämnden inte kan korrigera om något skulle brista. Mer än en
uppföljning behövs till nämnd för att den interna kontrollen ska bli en
del i styrningen.
Det är angeläget att ett systematiskt kvalitetsarbete som knyter an till
nämndens hela styrning utarbetas omgående. De tidigare nämnderna har
fått kritik både av skolinspektionen som revisorerna för bristande
systematiskt kvalitetsarbete.
Den sammanfattande bedömningen är att nämndens styrning och
ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten inte är tillräcklig,
röd.
Nämnden rekommenderas att utarbeta en uppdragsplan enligt
styrmodellen liksom att verksamhetsplaner utarbetas som svar på
uppdragsplanen. Det är också av stor betydelse att nämnden omgående
utvecklar ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar hela styrningen
av nämndens verksamhet.
4.2.

Styrning och ledning av ekonomi

Inför sammanslagningen av de båda nämnderna genomfördes ett stort
arbete med att anpassa redovisningen till ett gemensamt. Samtliga
attester sågs över och kontoplanen anpassades till en nämnd.
Den internbudget (driftbudget) som är framtagen inför räkenskapsåret
2015 är fortfarande uppdelad på de två tidigare nämnderna. Inför
kommande år ska en gemensam internbudget arbetas fram. Den
tilldelade budgeten för den nya nämnden 2015 är 2 763 359 tkr.
Nämnden har även en investeringsbudget på 25 200 tkr vilken man
kommer att nyttja fullt ut.
Nämnden får vid varje sammanträde en ekonomisk uppföljning mot
budget och kommentarer till de olika posterna i redovisningen.
Några nyckeltal presenteras inte för nämnd.
Vid föregående års bokslut redovisade de två tidigare nämnderna var för
sig ett negativt resultat mot budget, 8 950 tkr respektive 5 368 tkr. Detta
förklarades främst med en kraftig ökning av antal barn och elever i
verksamheten respektive en ekonomisk obalans vid de kommunala
gymnasieskolorna.
Enligt den ekonomiska uppföljning per 30 september 2015 är prognosen
ett nollresultat, det vill säga att verksamhetens resultat beräknas ligga
inom den beslutade budgeten för 2015. Målsättningen och prognosen är
att nämnden som helhet har en ekonomi i balans per balansdagen.
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Nämnden skriver i sin ekonomiska uppföljning följande:
Trots förstärkningar samt strukturella och personella
åtgärder, så finns det fortfarande enheter med ekonomisk
obalans både inom barn och ungdom samt gymnasium,
vilket således innebär att arbete med översyn av
organisation samt åtgärder måste fortsätta även under
innevarande år. Målsättningen är en ekonomi i balans för
enheterna sammantaget.
Kommunen har fram till september 2015 dömts att betala 7 668 tkr till
olika friskolor som överklagat elevpeng/programpris. Denna kostnad
förutsätts enligt nämndens ekonomiska uppföljning att den även i år
finansieras centralt i kommunen. Det finns fortfarande pågående
processer som man ännu ej vet utgången på. I redovisningen för 2015
ingår även en intäkt som avser återbetalning av mervärdesskatt för åren
2012-2014 om totalt 14 050 tkr. Dessa pengar kommer nämnden inte att
erhålla.
Revisionsbedömning
Nämndens driftsbudget hanteras löpande genom ekonomiska rapporter
och budgetuppföljningar. Några nyckeltal eller statistik i de löpande
redovisningarna finns inte, vilket bör utvecklas fortsättningsvis i de
ekonomiska rapporterna.
Vår bedömning är att det finns en stor osäkerhet i det prognostiserade
resultatet. Det finns fortfarande enheter som i september redovisar en
ekonomisk obalans vilket ökar risken för nämnden totalt sett. Det är
även anmärkningsvärt att en ansökan om mervärdesskattekompensation
från åren 2012-2014 på 14 050 tkr använts under året som en del i att
skapa en balans i ekonomin.
Nämnden har fram till och med september utbetalningar på grund av
domar på totalt 7 668 tkr och vad den slutliga summan landar på i år är
svår att förutse. Då vi saknar ett beslut som styrker att denna kostnad
även i år hanteras centralt i kommunen är även detta underskott en risk.
Vår sammanfattande bedömning är att nämndens styrning och ledning,
uppföljning och kontroll av ekonomin inte är helt tillräcklig, gul.
Nämnden rekommenderas arbeta med att utveckla prognosverktyg,
nyckeltal och en mer utarbetad uppföljning av ekonomin.

7(10)

NORRKÖPINGS KOMMUN
Revisionskontoret

4.3.

Revisionsrapport
2015-11-03

Granskning av avtal

Nämnden har fastställt en delegationsordning och en revidering har skett
under hösten i samband med omorganisationen. Beloppsgränser anges
tydligt för de ekonomiska delarna vad gäller avtal och investeringar.
Nämnden får en löpande rapportering av ärenden som är fattade på
delegation. Upphandlingsbeslut rapporteras en gång i halvåret. Det finns
en kontinuerlig uppföljning av delegationsordningen som även
uppdateras vid behov.
På förvaltningen genomfördes under året utbildningar för att öka
kunskapen och förståelsen kring inköp och upphandlingar inom offentlig
och kommunal verksamhet. Inköpssamordnare har utsetts och utbildats
och är delaktig i kommunens inköpsorganisation. Kommunens riktlinjer
och reglementen kring inköp har inköparna kunskap i, enligt de
intervjuade.
Vid revisionen genomförde stickprovsgransking av avtal utifrån
efterlevnad av delegationsordning och avtalstecknande. Totalt har 11
avtal granskats i vår revision, ett avtal är tecknat 2010 men gäller
fortfarande för nämnden.
Revisionsbedömning
Vi ser mycket positivt på det arbete nämnden gjort i organisationen med
utbildningar i regelverk omkring inköp och upphandling samt utbildning
i Norrköpings kommuns inköpsorganisation för att öka kunskapen. Det
finns rutiner kring inköp och upphandlingar inom nämnden.
Vid stickprovsgranskning av både inköp och upphandlingar har vi funnit
stora brister i efterlevnad av både delegationsordningen och Lagen om
offentlig upphandling (LOU). Endast ett fåtal avtal följer
delegationsordning och LOU. Det har skett direktupphandling som
överstiger beloppsgränsen och avtal har tecknats som löper längre än de
4 år som lagen föreskriver enligt 5 kap 3 § LOU. Det förekommer även
att avtal undertecknats av person utan behörighet.
Sammantaget innebär det att nämnden ingått avtal för kommunens
räkning som inte bara strider mot gällande riktlinjer inom kommunen
utan även mot gällande lagstiftning.
Enligt delegationsordning ska alla delegationsbeslut rapporteras vid
nästkommande nämnd, med undantag av upphandlingar som rapporteras
en gång per halvår. I det sammanhanget vill vi uppmärksamma nämnden
på vikten av att även dessa beslut protokollförs, även om det är
direktupphandling som görs. Klagotiden beror av detta och ett särskilt
protokoll ska anslås vid tilldelningstillfället så att beslutet kan
överklagas. Sker inte detta gäller den dag beslutet anmäls nämnd som då
protokollför och anslår, vilket innebär att överklagandet först kan ske
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flera månader efter det att upphandlingen avslutats.
( KL 10 kap 6 § och prop 1953:2010 sid 198)

5. Avslutande bedömning
Den avslutande bedömningen av nämndens verksamhet presenteras utifrån
revisionsfrågorna nedan.
Är nämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten ändamålsenlig och tillräcklig?
Den sammantagna bedömningen av nämnden är att
styrning, ledning, uppföljning och kontroll av
verksamheten inte är ändamålsenlig och tillräcklig.

Röd

Nämnden har inte upprättat uppdragsplan för 2015 och man
saknar rutiner för ledning, styrning, uppföljning och
kontroll av verksamheten.

Är nämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av ekonomin
tillräcklig?
Den sammantagna bedömningen är att nämndens ledning,
styrning, uppföljning och kontroll av ekonomin inte är helt
tillräcklig.

Gul

Nämnden rekommenderas arbeta med att utveckla
prognosverktyg, nyckeltal och en mer utarbetad uppföljning
av ekonomin.
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Definitioner

För att underlätta samtal och förståelse av vår bedömning graderas vår
analys efter den betydelse vi tillmäter de brister vi funnit. Vi har valt att
använda oss av trafikljusmodellen som även kommunen använder sig av för
att bedöma måluppfyllelsen i verksamhetsberättelserna. Det är viktigt att
poängtera att valet av färg endast innebär att vi önskar uppmärksamma
nämnden på ett område och att det inte är att betrakta som en betygsättning.
Avsikten är att underlätta nämndens eget förbättringsarbete och möjliggöra
för nämnden att ta sitt revisionsansvar.
Rött ljus innebär i normalfallet att vi funnit brister som har en stor påverkan
på nämndens förmåga att uppnå en god styrning, ledning, uppföljning och
kontroll av verksamheten. Det kan också innebära att nämnden inom ett
specifikt område behöver åtgärda en brist som om den kvarstår får stora
konsekvenser för nämndens arbete.
Gult ljus innebär att vi har identifierat brister som nämnden behöver
åtgärda och hålla sin uppmärksamhet på. Bristen uppfyller inte kriterierna
för rött ljus men påverkar negativt nämndens förmåga att ha en god
styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Nämnden ska därför
uppmärksamma och korrigera dessa brister så att de inte förvärras.
Grön ljus innebär att vi inte har några frågetecken eller att de brister vi ser
är av marginell karaktär. De kommentarer vi ger är av sådan karaktär att de
ska ses som stöd i nämndens ordinarie förbättringsarbete.
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