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Utbildnings- och kulturnämnden
Plats:

Stora Vänortsrummet / TEAMS

Tid:

Onsdag 17 mars 2021, kl. 08:00

Utses att justera: ______________________________________

Ärende

Föredragande

1.

Fastställande av dagordningen

2.

Redovisning av delegeringsbeslut

3.

Redovisning av meddelanden

4.

Ekonomisk uppföljning februari 2021

Ola Johansson

5.

UKN Investeringsbudget 2021

Ola Johansson

6.

UKN Mätbara mål 2020 - Uppföljning

Ola Johansson

7.

UKN Mätbara mål 2021

Ola Johansson

8.

PwC - Granskning av ekonomistyrning inom utbildnings- och
kulturnämndens ansvarsområden.

Ola Johansson

9.

Gästriklandsfonden - Stiftelsen Per Erikssons och Hedvig
Ulfsparres stipendier för framstående skolprestationer

Anette Stensson

10.

Fördelning av föreningsbidrag 2021

Håkan Alkberg

11.

Utredningsgrupp

Ola Johansson

Ockelbo kommun

Datum

Sida

2021-03-09
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Ärende

Föredragande

12.

Ola Johansson

Rapporter/Övriga frågor
- Kränkande behandling
- Granskning Skolinspektionen
- Covid19
- Dataskyddsombudets årsrapport 2020
- Skolmiljarden

Staffan Nordqvist
ordförande
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UKN 2021/00052

Fastställande av dagordningen
Förslag till beslut
Dagordningen fastställs.
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Datum

Referens

2021-03-03

UKN 2021/00042

Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut
Godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
1. Samverkansprotokoll förskolan 2021-01-26.
2. UK-sam protokoll 2021-03-09.
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Referens

2021-03-03

UKN 2021/00043

Redovisning av meddelanden
Förslag till beslut
Godkänner redovisning av meddelanden.
1. Kommunstyrelsen § 8/2021, Bokslut- och ramberedning 2021.
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Datum

Referens

2021-03-08

UKN 2021/00044

Johansson, Ola, 070-414 14 98
ola.johansson@ockelbo.se
UKN

Ekonomisk uppföljning februari 2021
Förslag till beslut
Godkänner redovisning av ekonomisk uppföljning februari 2021.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk uppföljning februari 2021.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-03-08.

OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och Kulturnämnden - Ekonomisk uppföljning

Verksamhet

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET
ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET
KULTURSKOLA
SIMHALL
IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN
ALLMÄN KULTURVERKSAMHET
BIBLIOTEKSVERKSAMHET
FÖRSKOLEKLASS
FÖRSKOLA
FRITIDSHEM
OBLIGATORISK SÄRSKOLA
GRUNDSKOLA
VUXENUTBILDNING
GYMNASIESÄRSKOLA
GEMENSAMMA KOSTNADER UTB
ALLM KOMMUNADMINISTRATION
KOSTVERKSAMHET
Summa UKN (exkl Gymnasiet)
GYMNASIESKOLA

Summa UKN totalt

Års-

Avvikelse

Budget

Ek uppf

Avvikelse

Budget

prognos

årsprognos

Februari

Februari

Februari

2021

2021

2021

2021

2021

2021

378
1 395
3 366
4 015

57 266
12 422
2 150
1 022
0
0
136 018

378
1 395
3 366
4 015
2 984
221
3 746
3 164
38 099
3 138
2 652
57 266
12 422
2 150
1 022
0
0
136 018

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

63
233
561
669
497
37
624
527
6 350
523
442
9 544
2 070
358
170
0
0
22 670

64
232
480
594
529
0
603
551
6 002
479
291
9 721
1 951
526
169
23
-160
22 055

-1
1
81
75
-32
37
21
-24
348
44
151
-177
119
-168
1
-23
160
615

24 139

24 139

0

4 023

4 180

-157

160 157

160 157

0

26 693

26 235

458

2 984
221
3 746
3 164
38 099
3 138
2 652

Kommentarer:
Utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska uppföljning per 2021-02-28 visar att nämnden har ett överskott om 458 tkr efter 2
månaders verksamhet.
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2021-03-08

UKN 2021/00045

Johansson, Ola, 070-414 14 98
ola.johansson@ockelbo.se
UKN

UKN Investeringsbudget 2021
Förslag till beslut
Redovisas på mötet.
Sammanfattning av ärendet
Nämndens förvaltningsbudget fastställdes 201216. Fördelning av
investeringsbudgeten skall fördelas utifrån enhetschefernas önskemål.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-03-08.

Ola Johansson
Utbildnings- och kulturchef

Beslutet ska skickas till
Enhetscheferna
Ekonomiavd
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UKN 2021/00055

Johansson, Ola, 070-414 14 98
ola.johansson@ockelbo.se
UKN

UKN Mätbara mål 2020 - Uppföljning
Förslag till beslut
Uppföljning av nämndens mätbara mål 2020 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
I samband med nämndens årsbokslut/verksamhetsberättelse ska en
bedömning av årets måluppfyllelse redovisas för nämnden.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-03-03.

Ola Johansson
Utbildnings- och kulturchef

Beslutet ska skickas till
Kommunstyelsen

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDENS MÄTBARA MÅL
2020 – MÅLUPPFYLLELSE BOKSLUT 2020
Trygga kompetensförsörjningen
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera kompetens
Mål

Måluppfyllelse

Vara en god arbetsgivare som behåller och utvecklar vår kompetenta personal i
kommunen.

Målet uppfyllt

Höj personalens kompetens i skola och förskola så att personalen har rätt kompetens.

Delvis uppfyllt

Tillgodose kraven på formell kompetens hos personalen.

Delvis uppfyllt

Teknik som underlättar
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna
och organisationen
Mål

Måluppfyllelse

Ökad tillgängligheten till biblioteket för kommuninvånarna.

Delvis uppfyllt

Minska tidsåtgången för vikarieanskaffning och lönehantering.

Målet ej uppfyllt

Små grupper och god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola

Delvis uppfyllt

Utveckla samhället
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i.
Mål

Måluppfyllelse

Få flera att delta i fritidsaktiviteter (såväl gamla som nya).

Målet ej uppfyllt

Utveckla fritidsaktiviteter och utbud för ökat deltagande.

Målet ej uppfyllt

1 (2)

Ständiga förbättringar
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra
arbetssätt i god arbetsmiljö.
Mål

Måluppfyllelse

Öka tryggheten i verksamheten
– simkunnighet hos medborgarna prioriteras under 2020.

Målet ej uppfyllt

Fler som lämnar grundskolan har gymnasiebehörighet.
(Öka andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet i åk 9.)

Målet ej uppfyllt

Små grupper och god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola.
Erbjuda en god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola.

Målet ej uppfyllt
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UKN 2021/00046

Johansson, Ola, 070-414 14 98
ola.johansson@ockelbo.se
UKN

UKN Mätbara mål 2021
Förslag till beslut
Godkänner UKN:s mätbara mål 2021.
Sammanfattning av ärendet
Nämndens mätbara mål skall aktualiseras och fastställas för innevarande år.
På grund av det rådande läget med pandemin har inte beslutade mål för 2020
kunnat nås på flera punkter. De ej uppfyllda/delvis uppfyllda målen under
2020 flyttas därför över till UKN:s mål 2021.
Utbildnings- och kulturnämndens mätbara mål 2021 överlämnas till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-03-03.

Ola Johansson
Utbildnings- och kulturchef

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDENS MÄTBARA
MÅL 2021
Trygga kompetensförsörjningen
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera kompetens
Mål

Måluppfyllelse

Höj personalens kompetens i skola och förskola så att personalen har rätt kompetens.

Delvis uppfyllt

Tillgodose kraven på formell kompetens hos personalen.

Delvis uppfyllt

Teknik som underlättar
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna
och organisationen
Mål

Måluppfyllelse

Ökad tillgängligheten till biblioteket för kommuninvånarna.

Delvis uppfyllt

Minska tidsåtgången för vikarieanskaffning och lönehantering.

Målet ej uppfyllt

Små grupper och god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola

Delvis uppfyllt

Utveckla samhället
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i.
Mål

Måluppfyllelse

Få flera att delta i fritidsaktiviteter (såväl gamla som nya).

Målet ej uppfyllt

Utveckla fritidsaktiviteter och utbud för ökat deltagande.

Målet ej uppfyllt

1 (2)

Ständiga förbättringar
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra
arbetssätt i god arbetsmiljö.
Mål

Måluppfyllelse

Öka tryggheten i verksamheten
– simkunnighet hos medborgarna prioriteras under 2020.

Målet ej uppfyllt

Fler som lämnar grundskolan har gymnasiebehörighet.
(Öka andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet i åk 9.)

Målet ej uppfyllt

Små grupper och god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola.
Erbjuda en god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola.

Målet ej uppfyllt
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2021-03-05

UKN 2021/00048

Johansson, Ola, 070-414 14 98
ola johansson@ockelbo.se
UKN

PwC - Granskning av ekonomistyrning inom
utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområde.
Förslag till beslut
1. Rapporten läggs till handlingarna.
2. Förvaltningen ges uppdrag att utifrån genomförd granskning återkomma
med åtgärdsförslag till UKN i juni månad med förslag på åtgärder för att
förbättra den ekonomiska styrningen.
Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ockelbo kommun
genomfört en granskning avseende kommunstyrelsens och utbildnings- och
kulturnämndens arbete för en ekonomi i balans inom utbildnings- och
kulturnämndens verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-03-05.
PwC granskningsrapport.

Ola Johansson
Utbildnings- och kulturchef

Beslutet ska skickas till:
Kommunstyrelsen

Granskning av
ekonomistyrning inom
utbildnings- och
kulturnämndens
ansvarsområde
Ockelbo kommun
Februari 2021

Cecilia Axelsson, Projektledare
Casper Wessén
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ockelbo kommun genomfört en granskning avseende kommunstyrelsens och utbildnings- och kulturnämndens arbete för en ekonomi i
balans inom utbildnings- och kulturnämndens verksamhetsområde.
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på kommunövergripande nivå. Vidare är den sammanfattande
bedömningen att kommunstyrelsen i all väsentlighet har säkerställt en tillräcklig intern kontroll i
mål- och budgetprocessen inom utbildnings- och kulturnämndens verksamhetsområde.
Den sammanfattande bedömningen är att utbildnings- och kulturnämnden inte helt har säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. Vidare är den sammanfattande bedömningen att utbildnings- och kulturnämnden inte helt har säkerställt en tillräcklig
intern kontroll i ekonomistyrningen inom utbildnings- och kulturnämndens verksamhetsområde.
Den sammanfattande bedömningen baseras på en sammanvägning av bedömningarna för ett
antal revisionsfrågor i granskningen. Revisionsfråga 1–4 samt 7 utgör grund för bedömning av
ändamålsenlighet och revisionsfråga 5–6 samt 8 utgör grund för bedömning av intern kontroll.
Revisionsfråga

Kommentar

Revisionsfråga 1
(Avser kommunstyrelsen)
Finns det tydliga
regler och riktlinjer för
den kommunövergripande mål- och budgetprocessen?

Delvis uppfylld
Kommunfullmäktiges fastställda vision och kommunövergripande
strategier utgör grunden i kommunens mål- och budgetprocess.
Styrmodellen ska utmynna i mätbara mål för verksamheterna, en
budget där resurser fördelas så att målen uppnås samt verksamhetsplaner för nämnderna.
Det finns antagna styrdokument som är gemensamma för kommunens samtliga verksamheter. Dessa styrdokument omfattar en
dokumenterad styrkedja för mål- och ekonomistyrningen och till
den fastställda tidplaner och instruktioner för mål- och verksamhetsplanering och arbetssätt samt gemensamt beräkningsunderlag för preliminära budgetramar.
Styrmodellen och resursfördelningen kan med fördel tydliggöras
så att det finns en tydligare koppling mellan de övergripande strategierna, nämndernas mätbara mål och hur det påverkar resursfördelningen. Kännedomen om antagna styrdokument har varierat
och fastställda tidplaner i mål- och budgetarbetet har inte gett
önskad tid för detaljplanering och dialog inför framtagande av förvaltningsbudgeten för utbildnings- och kulturnämnden. Vi ser positivt på det arbete som har påbörjats i kommunledningsgruppen
kring att tydliggöra mål- och budgetprocessen.

Revisionsfråga 2
(Avser utbildningsoch kulturnämnden)
Finns det regler och
riktlinjer för utbildnings- och kulturnämndens ekonomistyrning?

Delvis uppfylld
Det finns för utbildnings- och kulturnämnden fastställda mål per
verksamhet och till dem framtagna aktiviteter för att nå målen
samt ekonomiska ramar per verksamhet. Som framkommit vid
förra revisionsfrågan finns en dokumenterad styrkedja för måloch ekonomistyrningen och till den fastställda tidplaner och instruktioner för mål- och verksamhetsplanering samt gemensamt
beräkningsunderlag för preliminära budgetramar som gäller för
alla nämnder. Granskningen visar inte på något behov av ytterligare förvaltningsspecifika regler som stöd i nämndens budgetar-
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bete och efterlevnad av de kommunövergripande reglerna kring
mål- och budgetprocessen.
Den protokollsgenomgång som genomförts inom ramen för
granskningen visar att nämnden har överlämnat en konsekvensbeskrivning till kommunstyrelsen där det anges att det saknas
medel för att uppnå de mål och krav som ställs på verksamheten.
Detta har i sin tur resulterat i att nämnden erhållit ytterligare ramökning om ungefär hälften av angivet belopp. Granskningen visar
på att nämnden inte har beslutat om några förändringar i utbud
och verksamhet att anpassa verksamheten till den tilldelade budgetramen, eller ställt några effektiviseringskrav på förvaltningen.
Revisionsfråga 3
(Avser kommunstyrelsen samt utbildnings- och kulturnämnden)
Finns ändamålsenliga fördelningsprinciper?

Delvis uppfylld
Tilldelning av budgetramarna sker dels utifrån föregående årsbudget dels utifrån verksamheternas behov och äskningar i
den mån det är möjligt utifrån kommunens totala ekonomiska
ramar.
Utbildnings- och kulturnämnden har under 2018 och 2019 inte
bedrivit sin verksamhet inom tilldelad ekonomisk ram. Den utökade budgetramen som tilldelats nämnden i budgeten 2020
har skett i syfte att skapa bättre förutsättningar för nämnden att
nå en ekonomi i balans, vilket vi ser som positivt.
Granskningen visar däremot på att det inte finns några dokumenterade och fastställda fördelningsprinciper på såväl kommunövergripande nivå som för utbildnings- och kulturnämnden.
Det är väsentligt att resursfördelning och fördelningsprinciper
är transparenta och ta hänsyn till verksamhetens mål samt
demografiska och strukturella behov för att få en god ekonomisk styrning. För att uppnå krav på transparens rekommenderar vi att fördelningsprinciperna dokumenteras för att inför varje
budgetår utvärderas och uppdateras vid förändringar i behov
och politiska mål.
Därtill behöver kvalitetsambitioner och fastställda mål vara i rimlig nivå med de budgetramar som finns tillgängliga och styrelse
och nämnder behöver säkerställa att verksamheten bedrivas
med tillräcklig effektivitet för att hålla sig inom den tilldelade
budgetramen.

Revisionsfråga 4
(Avser utbildningsoch kulturnämnden)
Är fördelningen av
ansvar och befogenheter i utbildningsoch kulturnämnden
verksamhet tydlig?

Uppfylld
Det finns ett uttalat ansvar inom kommunens ekonomistyrning
kopplat till budgetarbete, ansvar att bedriva verksamhet inom
angivna budgetramar samt ekonomisk uppföljning. Fördelning av
ansvar och befogenheter kopplat till bland annat styrning och
ekonomisk uppföljning framgår i antagna reglementen för styrelsen och nämnden.

Revisionsfråga 5
(Avser utbildningsoch kulturnämnden)
Har utbildnings- och
kulturnämnden en
god prognossäkerhet?

Delvis uppfylld
Vi har konstaterat att avvikelser mellan redovisat helårsutfall och
lämnade helårsprognoser är större vid de prognoser som upprättas tidigare under året, dvs per april, medan avvikelserna mot
prognos som upprättas per augusti är mindre. Den sammanlagda avvikelsen mellan lämnad pro-gnos och redovisat utfall
under granskad period överstiger 2% men understiger 3%
(2,3%). I granskningen har framkommit att avvikelsen mot lämnad helårsprognos för 2019 är lägre jämfört med avvikelsen i
förhållande till nämndens totala budgetram.
Utifrån ovanstående konstaterar vi att prognossäkerheten under
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de senaste fyra åren (2016-2019) kan anses som någorlunda
god.
Revisionsfråga 6
(Avser utbildningsoch kulturnämnden)
Säkerställer utbildnings- och kulturnämnden en löpande
kunskap om ekonomiskt läge?

Uppfylld
Granskningen visar på att ekonomisk uppföljning och rapportering sker kontinuerligt där nämnden vid 12 av 14 sammanträden
under den granskade perioden har erhållit uppföljning om ekonomiskt läge.
Vi konstaterar att den ekonomiska uppföljningen redogör för utfall
för perioden, prognos för helåret samt uppföljning per verksamhet
med kommentarer till eventuella avvikelser. Den ekonomiska
uppföljning som sker och redovisas till nämnden anges av de
intervjuade vara av god kvalitet.

Revisionsfråga 7
(Avser utbildningsoch kulturnämnden)
Vidtar utbildningsoch kulturnämnden
åtgärder för att
åstadkomma en ekonomi i balans?

Delvis uppfylld
Granskningen visar att nämnden varken har beslutat om åtgärder
och/eller åtgärdsplaner under åren 2019-2020 trots att man vid
två tillfällen fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram åtgärdsplaner för en budget i balans. Vid intervjuer förklaras att
beslutad budget är nämndens åtgärdsplan, att en åtgärdsplan
med vidtagna och planerade åtgärder samt dess förväntade och
faktiska effekter i punktform ej har upprättats.
Vid genomgång av nämndens prognossäkerhet framgår att
helårsprognosen per augusti år 2020 indikerar ett underskott om
1,4 mnkr. Presenterad helårsprognos är en klar förbättring jämfört
med redovisat underskott år 2019 vilket indikerar att åtgärder har
vidtagits för att komma tillrätta med de ekonomiska underskotten
trots att sådana beslut ej fattats. Huruvida nämndens slutliga
resultat för år 2020 innebär en förbättring mot redovisat resultat
år 2019 kan vi ej uttala oss om inom ramen för granskningen,
detta då nämndens resultat ej är klart vid granskningens tidpunkt.

Revisionsfråga 8
(Avser kommunstyrelsen)
Vidtar kommunstyrelsen åtgärder utifrån
sin uppsiktsplikt vid
befarat ekonomiskt
underskott?

Uppfylld
Kommunstyrelsen har både under 2019 och 2020 gett utbildnings- och kulturnämnden i uppdrag att presentera en åtgärdsplan för att komma tillrätta med de ekonomiska underskotten. Av
protokollsgenomgång samt av intervjuer framgår att någon dokumenterad åtgärdsplan för utbildnings- och kulturnämnden ej
finns upprättad.
Utöver ovan har vi kunnat konstatera att kommunstyrelsen kontinuerligt följer utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska situation.

Rekommendationer
Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömningar som har framkommit i granskningen lämnar vi följande rekommendationer:
•

För att underlätta uppföljningen av åtgärder rekommenderar vi utbildnings- och kulturnämnden att besluta om en åtgärdsplan innehållande uppgifter om planerade och vidtagna åtgärder samt dess förväntade och faktiska ekonomiska effekter.

●

Kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att tydliggöra mål- och budgetprocessen i
syfte att utveckla och stärka en tydlig ekonomistyrning. Detta arbete innefattar att få en
tydligare koppling mellan de övergripande strategierna, nämndernas mätbara mål och hur
det påverkar resursfördelningen i budgeten för verksamhetsåret.
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●

Kommunstyrelsen bör tillse att fastställda styrdokument i mål- och budgetprocessen
finns på intranätet så att de finns tillgängliga för samtliga som arbetar med kommunens
mål- och budgetprocess.

●

Kommunstyrelsen samt utbildnings- och kulturnämnden bör snarast tillse att tillämpade fördelningsprinciper i budgetarbetet dokumenteras och fastställs på såväl kommunövergripande nivå som för utbildnings- och kulturnämnden. Detta i syfte att göra resursfördelning och fördelningsprinciper transparenta och säkerställa att principerna tar
hänsyn till verksamhetens mål samt demografiska och strukturella behov för att få en god
ekonomisk styrning. Som ett led i detta arbete behöver även rutin införas där fördelningsprinciperna inför varje budgetår utvärderas och uppdateras vid förändringar i behov och
politiska mål.

●

Utbildnings- och kulturnämnden behöver säkerställa att arbetet med att vidta åtgärder
på såväl förvaltningsnivå som på politisk nivå fortsätter under kommande år för att nå en
ekonomi i balans. Införandet av resursfördelningssystemet i syfte att underlätta nämndens
uppföljningsarbete av utfall mot budget per enhet och att få en ökad förståelse kring orsaker till budgetöverskridanden torde ge nämnden en bra grund för att fatta adekvata åtgärder.

●

Kommunstyrelsen behöver utifrån sin uppsiktsplikt säkerställa att utbildnings- och kulturnämnden upprättar och dokumenterar en åtgärdsplan innehållande planerade och vidtagna åtgärder samt dess förväntade och faktiska ekonomiska effekter.
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Inledning
1.1.

Bakgrund

En fungerande ekonomistyrning är en viktig del av den samlade styrningen och ledningen av
kommunen. Att en och samma nämnd eller verksamhet under flera år har stora återkommande
ekonomiska underskott kan tyda på att ekonomistyrningen inte fungerar, på bristande politiskt ansvarstagande eller att resursfördelningen inte sker utifrån realistiska underlag. Återkommande
ekonomiska underskott riskerar medföra att kommunen inte klarar av att bedriva en verksamhet
med god ekonomisk hushållning. Det kan därför finnas skäl att komplettera den grundläggande
granskningen av den aktuella nämnden och kommunstyrelsen med en fördjupad granskning av
ekonomistyrningen.
Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar enligt kommunallagen 6 kap 6 § för att verksamheten
bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Kommunstyrelsen ansvarar enligt
samma lag 11 kap 8 § för att ett förslag till budget upprättas. Det är kommunstyrelsen som ska
tydliggöra när de olika nämnderna ska inlämna underlag med mera till kommunstyrelsen. KS ska
enligt samma lag ha uppsikt över nämndens verksamhet.
Utbildnings- och kulturnämnden har under ett antal år inte bedrivit sin verksamhet inom tilldelad
driftbudgetram. Av delårsrapport 2020 framgår att prognosticerat underskott för 2020 uppgår till 1,4
mnkr och för 2018 och 2019 redovisade nämnden ett underskott om 4,9 mnkr respektive 8,3 mnkr.
Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det som angeläget att göra
en granskning av kommunstyrelsens mål- och budgetprocess samt av utbildnings- och kulturnämndens ekonomistyrning.

1.2.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig måloch budgetprocess på kommunövergripande nivå samt om utbildnings- och kulturnämnden säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. Granskningen syftar
även till att bedöma om den interna kontrollen inom granskningsområdena är tillräcklig.
Revisionsfrågor:
1. Finns det tydliga regler och riktlinjer för den kommunövergripande mål- och budgetprocessen?
2. Finns det regler och riktlinjer för utbildnings- och kulturnämndens ekonomistyrning?
3. Finns ändamålsenliga fördelningsprinciper? (kommunövergripande och inom utbildningsoch kulturnämnden)
4. Är fördelningen av ansvar och befogenheter i utbildnings- och kulturnämndens verksamhet
tydlig?
5. Har utbildnings- och kulturnämnden en god prognossäkerhet?
6. Säkerställer utbildnings- och kulturnämnden en löpande kunskap om ekonomiskt läge?
7. Vidtar utbildnings- och kulturnämnden åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i balans?
8. Vidtar kommunstyrelsen åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt vid befarat ekonomiskt underskott?

6

Revisionsfråga 1–4 samt 7 utgör grund för bedömning av ändamålsenlighet och revisionsfråga 5–6
samt 8 utgör grund för bedömning av intern kontroll.

1.3.

Revisionskriterier

Kommunallag 6:6, 11:8 samt 6:1
Kommmuninterna styrdokument/särskilda fullmäktigebeslut som rör granskningsområdet

1.4.

Avgränsning

Granskningen avser kommunstyrelsen och utbildnings- och kulturnämnden och avser i huvudsak
år 2020. Till viss mån omfattas även tidigare år.

1.5.

Metod

Granskningen genomförs genom:
•

dokumentgranskning av riktlinjer, regler och rutiner inom området, dokumenterad ansvarsfördelning, ekonomiska underlag, prognoser och uppföljningar, protokoll och underliggande handlingar med mera.

•

intervjuer med KS presidium, utbildnings- och kulturnämndens presidium samt ansvariga
tjänstepersoner på såväl KS-nivå som nämndnivå.
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Iakttagelser och
bedömningar
2.1.

Revisionsfråga 1

Finns det tydliga regler och riktlinjer för den kommunövergripande mål- och budgetprocessen?

2.1.1.

Iakttagelser

Ockelbo kommuns styrmodell finns beskrivet i dokumentet Kommunens Visions- och målprocess1
och omfattar Vision 2030 som är den högsta övergripande målnivån för kommunen. Utifrån visionen har sex kommunövergripande strategier2 utarbetats;
•
•
•
•
•
•

Trygga kompetensförsörjningen
Värna miljön i stort och smått
Utveckla samhället
Ständiga förbättringar
Teknik som underlättar
Torgför Ockelbo

Av dokumentet framgår att styrmodellen ska säkerställa att den politiska viljeriktningen får genomslag i verksamheten samt hur resurser fördelas så att målen uppnås. Nedanstående bild visar de
komponenter, dvs målnivåer, som ingår i kommunens styrmodell, samt vem som beslutar om respektive målnivå:

Utifrån de kommunövergripande strategierna fastställs mätbara mål per nämnd. Av dokumentet
som beskriver kommunens visions- och målprocess framgår att nämndernas mätbara mål behandlas av respektive nämnd innan de därefter fastställs av fullmäktige i samband budgetbeslutet.
Såväl de intervjuade tjänstemännen som de intervjuade i den politiska ledningen anger att kännedomen om kommunens styrmodell är god. Det påtalas däremot att strategierna inte är mätbara och
att det därav pågår ett arbete kring strategierna för att möjliggöra en utvärdering av fullmäktiges
fastställda kommunövergripande strategier i samband med upprättande av delårsrapport och årsredovisning.
Förutom dokumentet Kommunens Visions- och målprocess finns följande övergripande styrande
och stödjande dokument framtagna inför kommunens arbete med mål- och budgetprocessen för
2020:

1
2

Kommunens Visions- och målprocess, antagen av KF den 17 juni 2019 (§59).
Kommunövergripande strategier för att möta Vision 2030, fastställd av KF den 12 mars 2018 (§5).
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•

Mål- och budgetprocess 2019 – tidplan och arbetssätt3
Dokumentet omfattar ekonomiutskottets förslag på tidplan för mål- och budgetprocessen
till kommunstyrelsen innefattande förutsättningar för budgetprocessen, tidplan för överläggningar samt information om att instruktioner till nämnderna ska tas fram inför varje
överläggning.
Av dokumentet framgår att kommunfullmäktige fastställer preliminära ramar per styrelse/nämnd i juni. Som utgångspunkt för de preliminära ramarna gäller fastställd ram enligt tidigare fastställd flerårsbudget med preliminär plan för tredje året i planen.
Överläggningarna omfattas inledningsvis av en gemensam bokslutsdag för förvaltningar
och bolag samt ekonomiutskottets ramberedning i mars månad. I maj sker överläggningar
av förutsättningarna för kommande års- och flerårsbudget för fullmäktiges fastställande av
preliminära ramar i juni. I oktober sker överläggningar inför fastställande av års- och
flerårsbudgeten som sedan behandlas av fullmäktige i november.
Av dokumentet framgår vidare att delårsrapport ska upprättas per 31 augusti och tidplan
för när delårsrapporten ska behandlas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Respektive nämnds delårsbokslut ska behandlas av nämnden i oktober och därutöver ska ett
mindre delårsbokslut upprättas per april i syfte att få mera tyngd i månadsuppföljningen.

•

Mål och verksamhetsplanering inför budget 2020 och plan 2021-20224
Dokumentet omfattar en detaljerad tidplan omfattande bland annat datum för bokslutsdag,
ekonomiutskottets sammanträden med ramberedning och överläggningar samt kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges behandling av förslag till ramar samt förslag till årsoch flerårsbudget.
Av dokumentet framgår att respektive nämnd ska fastställa en förvaltningsbudget i november/december året före budgetåret.

•

Årshjul – mål och budgetprocess 20195
Dokumentet redogör för kommunens mål- och budgetprocess motsvarande den tidplan för
mål- och verksamhetsplanering som redogjorts för i ovanstående punkt. Av årshjulet framgår att det vid ekonomiutskottet i februari sker inledande måldiskussioner och tidplan fastställs som sedan delges nämnderna och styrelsen. I maj sker överläggning med nämnderna kring mål och preliminära budgetramar och i september ska förslag till nämndernas
mätbara mål och budgetförslag ha arbetats fram.

•

Instruktioner inför årsbudget- och flerårsbudget 2020-2022, april 20196
Dokumentet omfattar kallelse, instruktioner och uppdrag inför ekonomiutskottets överläggning i maj 2019.
De uppdrag som i instruktionerna lämnas till styrelse och nämnder är att till överläggningarna i maj 2019 redovisa en framtidsdialog med konsekvenser utifrån ett kort- och långsiktigt perspektiv, arbete med digitalisering utifrån ett nuläge och ett framtidsperspektiv samt
relevanta nyckeltal. Utbildnings- och kulturnämnden har även ett särskilt uppdrag att redogöra för antal barn/elever i förskola, grundskola och gymnasieskola per enhet och år under
en längre tidsperiod.
Dokumentet redogör även för beräkningsunderlag för preliminära budgetramar för budget
2020-2022. I dessa beräkningsunderlag ingår även de tillägg som styrelse/nämnd erhöll
för år 2019 och ramarna utgör ett diskussionsunderlag vid överläggningen i maj 2019.

Mål- och budgetprocess 2019 – tidplan och arbetssätt, fastställd av KS 2019-02-26 (Dnr 2019/00081).
Mål- och verksamhetsplanering inför budget 2020 och plan 2021-2022, fastställd av KS 2019-02-26 (Dnr 2019/00081).
5
Årshjulet presenterades för kommunstyrelsen i samband med att kommunstyrelsen fastställde tidplan samt mål- och
verksamhetsplan inför budget 2020 den 26 februari 2019, angivna ovan.
6
Instruktioner inför årsbudget och flerårsbudget 2020-2022, utsänd till ordförande i styrelse/nämnder, Ockelbogårdar AB,
partiföreträdare, förvaltningschefer/chefer och ekonomi samt VGS och ÖFN för kännedom.
3
4
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•

Instruktioner inför årsbudget- och flerårsbudget 2020-2022, juni 20197
Av dokumentet framgår att styrelse och nämnder, utifrån fullmäktiges beslut om preliminära ramar avseende drift- och investeringsbudget för års- och flerårsbudget 2020-2022,
ska sammanställa respektive nämnds förslag till års- och flerårsbudget för motsvarande
tidsperiod. Det anges att budgetförslaget ska vara enligt ram och innehålla en konsekvensbeskrivning hur de preliminära ramarna för åren 2020-2022 påverkar verksamheterna och deras kvalitetsnivå.
Det slutliga budgetförslaget ska finnas tillgänglig senast den 23 september 2019. Dokumentet redogör för hur respektive nämnds budgetdokument ska vara utformat, omfattande
dels själva budgetdokumentet, dels en verksamhetsbeskrivning med utmaningar, måldokument samt förslag till taxor och avgifter.

Den satta tidplanen för mål- och budgetprocessen innebär att mål- och budgetarbetet för nästkommande år börjar i februari och pågår fram till november. De intervjuade anger att avsparken i
detta arbete är ekonomiutskottets planeringsdag samt bokslutsdagen i mars. Bokslutsdagen utgör
en summering av året innan som sedan utmynnar i olika uppdrag inom ett budgetplaneringsperspektiv som sammanställs i de instruktioner som tas fram i april 2019. Därefter hålls ett antal överläggningar med styrelse och nämnder samt tjänstemän innan fullmäktige tar sitt budgetbeslut i
november året före budgetåret.
Utifrån genomförd protokollsgenomgång har vi noterat att kommunstyrelsen den 11 juni 2019 beslutat om förslag till kommunfullmäktige om preliminära ramar per styrelse/nämnd för års- och
flerårsbudget 2020-2022 och den 27 november 2019 beslutat om förslag till kommunfullmäktige
om nettoramar avseende års- och flerårsbudget 2020-2022. Kommunfullmäktige beslutade den 17
juni 2019 om preliminära ramar per styrelse/nämnd för års- och flerårsbudget 2020-2022 och den
16 december 2019 om slutliga nettoramar avseende års- och flerårsbudget 2020-2022. Vi konstaterar därmed att fastlagd tidplan för mål- och budgetarbetet inför 2020 inte till fullo har följts. Detta
förklaras av att kommunstyrelsen den 29 oktober 2019 beslutat om att flytta fram budgetprocessen
i tid för att säkerställa de ekonomiska konsekvenserna innebärande att kommunstyrelsen beslutar
om budgetförslag den 27 november istället för 29 oktober 2019 enligt fastställd tidplan. Detta med
anledning av utbildnings- och kulturnämndens konsekvensbeskrivning som överlämnades till ekonomiutskottet efter nämndens sammanträde den 18 september 2019, som beskrivs närmare i avsnitt 2.2.
Som stöd för arbete med kommunens delårsbokslut och årsbokslut upprättas instruktioner för delårsbokslut och årsredovisning som fastställs av kommunstyrelsen i juni respektive december. Vi
har inom ramen för granskningen tagit del av instruktioner för årsbokslut 2019 samt instruktioner
för delårsbokslut 2020, där vi ser att instruktionerna redogör för tidplanen för bokslutsarbetet. Vidare framgår vad respektive nämnds verksamhetsberättelse ska innehålla för information fördelat
på sex olika rubriker omfattande bland annat ekonomi, verksamhet samt måluppfyllelse.
Utöver upprättande av delårsbokslut och årsbokslut sker nämndspecifik ekonomisk redovisning i
form av ekonomisk uppföljning, vilket finns närmare beskrivet i avsnitt 2.6. De intervjuade anger att
om någon nämnd redovisar avvikelse är rutinen att ansvarig förvaltningschef muntligen redogör för
avvikelserna samt dess orsaker till kommunstyrelsen. Om inga avvikelser föreligger ansvarar ekonomichefen för redovisning av det ekonomiska utfallet till kommunstyrelsen.
Som redogjorts för tidigare i detta avsnitt framgår det av dokumentet Mål- och budgetprocess 2019
– tidplan och arbetssätt att förutom delårsrapport per augusti ska även ett mindre delårsbokslut
upprättas per april i syfte att få mera tyngd i månadsuppföljningen.
Vid intervjuer har framkommit att mål- och budgetprocessen skulle behöva tydliggöras så att det
finns en tydligare koppling mellan de övergripande strategierna, nämndernas mätbara mål och hur
det påverkar budgeten. Bland annat anges att fastställda mål och budget behöver bearbetas och
7

Instruktioner inför årsbudget och flerårsbudget 2020-2022, utsänd till styrelse/nämnder och ekonomi samt VGS och ÖFN
för kännedom.
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diskuteras mera på en kommunövergripande nivå. De intervjuade anger att det har påbörjats ett
arbete med att tydliggöra mål- och budgetprocessen i kommunledningsgruppen men arbetet har
avstannat av olika anledningar.
Under granskningen har framkommit att upprättade instruktioner och årshjul inför arbetet med
budget 2020 inte funnits på intranätet och därmed inte varit tillgängliga för alla, vilket är efterfrågat
av de intervjuade. Det anges däremot att ansvariga i budgetarbetet erhåller löpande mail med
information om vad som förväntas levereras och senast till vilket datum.
En brist som framkommit är att tidplanen för framtagande av förvaltningsbudgeten för utbildningsoch kulturnämnden varit för snäv. Detta med anledning av att kommunstyrelsen beslutade om att
flytta fram tidplanen för budgetprocessen, vilket framgår tidigare i detta avsnitt. Enligt fastställd
tidplan för mål- och verksamhetsplaneringen inför budget 2020 ska förvaltningsbudgeten tas av
nämnden i november/december 2019. Vi konstaterar att nämnden beslutade om sin förvaltningsbudget den 22 januari 2020, vilket således inte var i enlighet med fastställd tidplan.

2.1.2.

Bedömning

Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld.
Vi grundar vår bedömning på att kommunfullmäktiges fastställda vision och kommunövergripande
strategier utgör grunden i kommunens mål- och budgetprocess. Styrmodellen ska utmynna i mätbara mål för verksamheterna, en budget där resurser fördelas så att målen uppnås samt verksamhetsplaner för nämnderna.
Det finns antagna styrdokument och framtagna stödjande dokument som är gemensamma för
kommunens samtliga verksamheter. Dessa dokument omfattar en dokumenterad styrkedja för måloch ekonomistyrningen och till den fastställda tidplaner och instruktioner för mål- och verksamhetsplanering och arbetssätt samt gemensamt beräkningsunderlag för preliminära budgetramar.
Utifrån vad som har framkommit i granskningen är vår bedömning att styrmodell och resursfördelning med fördel kan tydliggöras så att det finns en tydligare koppling mellan de övergripande strategierna, nämndernas mätbara mål och hur det påverkar resursfördelningen. Kännedomen om
antagna styrdokument har varierat och fastställda tidplaner i mål- och budgetarbetet har inte gett
önskad tid för detaljplanering och dialog inför framtagande av förvaltningsbudgeten för utbildningsoch kulturnämnden. Vi ser positivt på det arbete som har påbörjats i kommunledningsgruppen
kring att tydliggöra mål- och budgetprocessen.

2.2.

Revisionsfråga 2

Finns det regler och riktlinjer för utbildnings- och kulturnämndens ekonomistyrning?

2.2.1.

Iakttagelser

Kommunfullmäktige fastställer årligen i budgetdokumentet en ekonomisk nettoram per nämnd,
vilket är reglerat dels i kommunallagen dels i de fastställda styrande dokumenten Mål- och budgetprocess 2019 – tidplan och arbetssätt samt Tidplan 2019 - Mål- och verksamhetsplanering inför
budget 2020-2022. De preliminära ramarna för 2020 som fastställdes i juni 2019 framgår av bilden
nedan.
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Kommunfullmäktiges fastställande av slutliga ekonomiska ramar bygger sedan på budgetunderlag
från nämnderna. Som framgår av föregående avsnitt ska nämndernas budgetförslag motsvara
fullmäktiges beslut om preliminära ramar och innehålla en konsekvensbeskrivning. Budgetförslaget
ska fastställas av respektive nämnd i september enligt fastställd tidplan. Vi har inom ramen för
granskningen tagit del av utbildnings- och kulturnämndens budgetförslag för 20208, vilken framgår
nedan.

Vi har noterat att utbildnings- och kulturnämnden i samband med beslut om budgetförslag även
beslutade om att till ekonomiutskottet överlämna en konsekvensbeskrivning utifrån fastställda ramar innebärande att det saknas 7,8 mnkr för 2020, 8,2 mnkr för 2021 samt 6,6 mnkr för 2022 för
att bedriva verksamheten inom fastställda preliminära ramar. Av tjänsteskrivelsen inför nämndens
beslut om budget framgår att områden som är aktuella att reducera vid bibehållen ram inte har
fastställts men att besparingar inom skollagsstyrda verksamheter kan ändra förutsättningar för att
nå de statliga mål och krav som ställs.
Konsekvensbeskrivningen medförde att kommunstyrelsen beslutade om att flytta fram budgetprocessen i tiden för att hantering av de ekonomiska konsekvenserna som nämnden beskrivit, vilket
finns utförligare beskrivet i föregående avsnitt (avsnitt 2.1).
Den av kommunfullmäktige slutligt fastställda fördelningen av de ekonomiska ramarna för 2020 9
framgår av bilden nedan.

8

9

Utbildnings- och kulturnämndens års- och flerårsbudget 2020-2022, fastställd av nämnden 2019-09-18 (§68)
Budget med plan 2020-2022, fastställd av KF den 16 december 2019 (§122).
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Utbildnings- och kulturnämndens slutligt tilldelade nettoram uppgår till 140 184 tkr, att jämföra med
136 584 tkr enligt de preliminära ramarna. Detta innebär att nämnden fått ytterligare en ramökning
om 3 600 tkr, vilket motsvarar ca 46% av nämndens behov av utökad budgetram som framgår av
lämnad konsekvensbeskrivning.
Vid intervjuer anges att nämnden, utifrån att nämnden inte fick full ramökning för år 2020, inte fattat
beslut kring vilka områden som behöver reduceras för 2020. Tjänstemannaförslag anges ha tagits
fram, exempelvis att minska simhallens öppettider, men har inte beslutats av nämnden. Vidare har
det under ett antal år påtalats att tilldelad budgetram för gymnasiet inte har varit realistisk utifrån
faktiskt elevantal. Inför budget 2021 anges utbildnings- och kulturnämnden ha fått en realistisk
ramtilldelning för gymnasiet. Protokollsgenomgången visar även på att nämnden inte ställt några
effektiviseringskrav på verksamheten för att nå en ekonomi i balans.
Som framgår av bilden ovan har kommunfullmäktige fastställt den ekonomiska ramen på total nivå.
Fördelning av den ekonomiska ramen på nämndens olika verksamheter sker därefter av respektive
nämnd, vilket finns närmare beskrivet under avsnitt 2.3.
Av dokumentet Kommunens Visions- och målprocess framgår att respektive förvaltningschef eller
kommunchef kan besluta om verksamhetsplaner för sin förvaltning. Därtill har respektive verksamhetsansvarig möjlighet att vid behov besluta om handlings- och aktivitetsplaner. Vi har inom ramen
efterfrågat verksamhetsplaner samt handlings- och aktivitetsplaner för utbildnings- och kulturnämndens verksamheter. Av intervjuer med tjänstemännen framkommer att det inte finns några
sådana formaliserade dokument upprättade men däremot har respektive verksamhet och enhet
fastställt mål för sin verksamhet. Utifrån dessa mål sätts olika aktiviteter upp för att nå målen.
Dessa mål anges vara anpassade efter den ekonomiska tilldelningen snarare än från de behov
som finns i verksamheten.
De intervjuade anger att det utöver de kommunövergripande styrdokumenten och verksamheternas fastställda mål inte finns några nämnds- eller förvaltningsspecifika fastställda regler och riktlinjer för ekonomistyrning. Det har vid intervjuerna inte framkommit att det föreligger behov av sådana
regler och riktlinjer upprättas.

2.2.2.

Bedömning

Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld.
Bedömningen baseras på att det inom ramen för granskningen har framkommit att det för utbildnings- och kulturnämnden finns fastställda mål per verksamhet och till dem framtagna aktiviteter
för att nå målen samt ekonomiska ramar per verksamhet. Som framkommit vid förra revisionsfrågan finns en dokumenterad styrkedja för mål- och ekonomistyrningen och till den fastställda tidplaner och instruktioner för mål- och verksamhetsplanering samt gemensamt beräkningsunderlag för
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preliminära budgetramar som gäller för alla nämnder. Granskningen visar inte på något behov av
ytterligare förvaltningsspecifika regler som stöd i nämndens budgetarbete och efterlevnad av de
kommunövergripande reglerna kring mål- och budgetprocessen.
Den protokollsgenomgång som genomförts inom ramen för granskningen visar att nämnden har
överlämnat en konsekvensbeskrivning till kommunstyrelsen där det anges att det saknas medel för
nå de mål och krav som ställs på verksamheten. Detta har i sin tur resulterat i att nämnden erhållit
ytterligare ramökning om ungefär hälften av angivet belopp i budgeten för 2020. Granskningen
visar på att nämnden inte har beslutat om några förändringar i utbud och verksamhet för att anpassa verksamheten till den tilldelade budgetramen, eller ställt några effektiviseringskrav på förvaltningen.

2.3.

Revisionsfråga 3

Finns ändamålsenliga fördelningsprinciper? (kommunövergripande och inom utbildnings- och kulturnämnden)

2.3.1.

Iakttagelser

Enligt kommunallagen ska fullmäktige fastställa en budget i balans, och denna bestämmelse behöver därav utgöra grunden för fördelning av den totala budgetramen.
Av fastställt budgetdokument för 2020 framgår att de ekonomiska ramarna utgörs av skatteunderlagsprognoser från SKR. Utifrån dessa prognoser sker en fördelning av nämndernas ramar. De
preliminära ekonomiska ramarna som kommunfullmäktige fastställer i juni årligen baseras på föregående års budget. Av dokumentet Instruktioner inför årsbudget- och flerårsbudget 2020-2022,
april 2019 framgår följande beräkningsunderlag för preliminära budgetramar för budget 2020-2022:

I angivna belopp ingår även de tillägg som styrelse och nämnder erhöll för år 2019. Vi har inom
ramen för granskningen gjort en jämförelse av budgetramen för 2020 ovan mot års- och flerårsbudget för 2019-2021. Vi konstaterar då att de preliminära budgetramarna ovan motsvarar summan av budgetplanen för år 2020 som finns angiven budgeten för 2019-2021 samt erhållna tillägg
för åren 2018-2019.
Om sedan utrymme finns vid fördelning av slutliga budgetramen ges nämnderna utökade ramar
utifrån de äskningar som förvaltningarna presenterar i samband med budgetöverläggningar med
ekonomiutskottet, budgetförslag och konsekvensbeskrivningar. Av det budgetförslag som utbildnings- och kulturnämnden beslutade om i september 2019 framgår följande tillkommande behov:

14

Ungefär hälften av det tillkommande äskandet avser gymnasieskolan som enligt de intervjuade
anges ha varit för lågt budgeterade tidigare år. Resterande belopp avser kvalitetshöjningar inom
förskola, kost och grundskola. Som redogjorts för i avsnitt 2.2 har nämnden erhållit utökad budgetram som motsvarar ca 46% av totala äskningarna ovan.
Utbildnings- och kulturnämnden har under 2018 och 2019 redovisat underskott om 4,9 mnkr respektive 8,3 mnkr. I delårsrapport 2020 prognostiserar nämnden ett underskott om 1,4 mnkr. De
intervjuade anger att nämnden vid flertalet gånger har varit till kommunstyrelsen och fått redogöra
för dessa underskott, vilket vi kunnat verifiera utifrån genomförd protokollsgenomgång för perioden
2019-2020 som finns närmare redogjort för i avsnitt 2.8.
Utbildnings- och kulturnämnden beslutade i januari 2020 om en förvaltningsbudget för år 2020. Vi
har inom ramen för granskningen tagit del av denna förvaltningsbudget där vi kan konstatera att
nämnden beslutat om en fördelning av nettoramen per verksamhet. Nämndens förvaltningsbudget
för år 2020 framgår av bilaga 1. Beslutet omfattar däremot inte ett beslut om detaljbudget där intäkter respektive kostnader på olika intäkts- och kostnadsslag är bruttoredovisade. Av intervjuer framkommer att den detaljerade fördelningen sker på tjänstemannanivå.
Utbildnings- och kulturnämnden har under 2020 implementerat ett resursfördelningssystem, Stratsys. Vid intervjuer anges att resursfördelningssystemet syftar dels till att underlätta uppföljningsarbetet av utfall mot budget per enhet dels till att bidra med en bättre överblick kring vilka resurser
som finns att disponera, både på förvaltnings- och på enhetsnivå. Stratsys kommer även att utgöra
ett bra stöd i nämndens fortsatta budgetarbete.
Utöver ovanstående rutin för fördelning av nämndernas ramar anger de intervjuade att det inte
finns några dokumenterade och fastställda fördelningsprinciper på såväl kommunövergripande
nivå som för utbildnings- och kulturnämnden.

2.3.2.

Bedömning

Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld.
Vi grundar vår bedömning på att resursfördelningen till viss del finns beskriven. Tilldelning av budgetramarna sker dels utifrån föregående års budget och dels utifrån verksamheternas behov och
äskningar i den mån det är möjligt utifrån kommunens totala ekonomiska ramar.
Utbildnings- och kulturnämnden har under 2018 och 2019 inte bedrivit sin verksamhet inom tilldelad ekonomisk ram. Den utökade budgetramen som tilldelats nämnden i budgeten 2020 har skett i
syfte att skapa bättre förutsättningar för nämnden att nå en ekonomi i balans, vilket vi ser som
positivt.
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Granskningen visar däremot på att det inte finns några dokumenterade och fastställda fördelningsprinciper på såväl kommunövergripande nivå som för utbildnings- och kulturnämnden. Det är väsentligt att resursfördelning och fördelningsprinciper är transparenta och ta hänsyn till verksamhetens mål samt demografiska och strukturella behov för att få en god ekonomisk styrning. För att
uppnå krav på transparens rekommenderar vi att fördelningsprinciperna dokumenteras för att inför
varje budgetår utvärderas och uppdateras vid förändringar i behov och politiska mål.
Därtill behöver kvalitetsambitioner och fastställda mål vara i rimlig nivå med de budgetramar som
finns tillgängliga och styrelse och nämnder behöver säkerställa att verksamheten bedrivas med
tillräcklig effektivitet för att hålla sig inom den tilldelade budgetramen.

2.4.

Revisionsfråga 4

Är fördelningen av ansvar och befogenheter i utbildnings- och kulturnämndens verksamhet tydlig?

2.4.1.

Iakttagelser

Av 3§ i Reglemente för kommunstyrelsen10 framgår att det i kommunstyrelsens styrfunktion ingår
att övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten, personalfrågor
och att ekonomin efterlevs samt att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. Vidare ingår att kommunstyrelsen ska tillse att uppföljning och utvärdering sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
Av 8§ i kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunfullmäktige delegerat rätten att besluta
om omdisponering av anslagna medel mellan objekt avseende nybyggnad eller större om- och
tillbyggnader vilka slutredovisas i samband med årsredovisningen till kommunstyrelsen. Därtill har
kommunfullmäktige enligt samma paragraf delegerat beslutanderätten gällande disponering av
medel för projekt- och utvecklingsinsatser inom en av kommunfullmäktige årligen fastställd kostnadsram till kommunstyrelsen.
Utöver ovan framgår av 11§ i reglemente för kommunstyrelsen att kommunstyrelsen regelmässigt
till fullmäktige ska rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är
under budgetåret.
Den 24 juni 2002 (§30) beslutade kommunfullmäktige om den politiska organisationen som har
varit gällande sedan den 1 januari 2003. Den politiska organisationen möjliggjorde då tillsättande
av utskott vilket ledde till att en utskottsorganisation inrättades under kommunstyrelsen. Utskottsorganisationen innebar att tre utskott, däribland ekonomiutskottet, bildades. Inför varje mandatperiod utses vilka politiker från kommunstyrelsen som ska ingå i respektive utskott (5 ledamöter och 5
ersättare). Samtliga ekonomiska ärenden ska behandlas av ekonomiutskottet innan de behandlas i
kommunstyrelsen.
Vidare framgår av 7§ i Reglemente för utbildnings- och kulturnämnden11 att utbildnings- och kulturnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och de riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter i lag eller förordning som gäller för verksamheten samt bestämmelser i angett reglemente. Enligt samma paragraf ska nämnden dessutom rapportera regelbundet
till kommunstyrelsen hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret.
I kommunstyrelsens delegationsordning12 anges att kommunchef har delegat samt att ekonomichef
är ersättare för ärendetyper som rör omfördelning av medel inom olika verksamhetsområden inom
driftsbudget. Vidare i utbildnings- och kulturnämndens delegationsordning13 anges att kulturskole-

10

Reglemente för kommunstyrelsen, antagen av kommunfullmäktige 2007-01 (§33/07)
Reglemente för utbildnings- och kulturnämnden, antagen av kommunfullmäktige 2007-01 (§33/07)
12
Delegationsordning för kommunstyrelsen, antagen av KS 2018-12-11 § 237
13
Delegeringsordning för utbildnings- och kulturnämnden, antagen av UKN §69/2014 och senast reviderad 2017-02-15 (§9)
11
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chef/kulturhandläggare har delegat avseende arrangerade bidrag till kulturprogram etc. inom budgetram samt att fritidsintendent är delegat för övriga bidrag inom budgetram.
Vid intervjuer anges att utbildnings- och kulturnämnden ser över sin delegationsordning en gång
per år och beslutar om huruvida den är i behov av uppdatering. Vidare anges det vid intervjuer att
förvaltningen ansvarar för framtagandet av åtgärder vid eventuella avvikelser mot budgetram samt
att dessa ska redovisas till nämnd. Det sker många diskussioner kring ekonomi vid utbildnings- och
kulturnämndens sammanträden och vid intervjuer råder en samstämmig bild kring att det finns en
tydlig ansvarsfördelning. Tidigare år har det i nämnden funnits en central budget, dvs en gemensam pott med pengar. En förändring har skett kring detta och budgeten fördelas istället ut på enhetsnivå vilket betyder att respektive enhetschef ansvarar för att sin enhet bedriver verksamheten
inom tilldelad budgetram.
Ockelbo kommuns styrmodell beskriver hur verksamheten ska ledas och styras, med ett antal
definierade målnivåer och vem som beslutar om dessa nivåer. Styrmodellen beskrivs i detalj under
avsnitt 2.1.

2.4.2.

Bedömning

Vår bedömning är att revisionsfrågan är uppfylld.
Vi grundar vår bedömning på att det finns ett uttalat ansvar för kommunens ekonomistyrning kopplat till budgetarbete, ansvar att bedriva verksamhet inom angivna budgetramar samt ekonomisk
uppföljning. Fördelning av ansvar och befogenheter kopplat till bland annat styrning och ekonomisk
uppföljning framgår i antagna reglementen för styrelsen och nämnden. Beslutsfördelning kring
olika målnivåer finns därtill angivna i kommunens styrmodell.

2.5.

Revisionsfråga 5

Har utbildnings- och kulturnämnden en god prognossäkerhet?

2.5.1.

Iakttagelser

Månatligen upprättas prognoser avseende utbildnings- och kulturnämndens helårsresultat. Prognoserna återfinns dels i månatliga ekonomiska uppföljningar dels i delårsrapporten som fr.o.m.
2019 upprättas per sista augusti (tidigare år per sista juni). Därtill upprättas ett mindre delårsbokslut i april med prognos i enlighet med vad som är angivet i dokumentet Mål- och budgetprocess
2019 – tidplan och arbetssätt.
Inom ramen för granskningen har vi tagit del av utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska uppföljningar per april för åren 2016-2020 samt kommunens delårsrapport per sista juni åren 20162018 och per sista augusti åren 2019-2020. Lämnade helårsprognoser i ekonomiska uppföljningar
och delårsrapporter har jämförts med nämndens presenterade resultat i årsredovisningen för respektive år. Jämförelsen är sammanställd i en tabell där det kan utläsas i vilken grad prognostiserat resultat, i procent, avviker mot redovisat resultat för respektive år. Med anledning av att nämndens resultat för 2020 ännu inte är klart kan inga siffror för procentuell avvikelse mot redovisat
årsresultat 2020 redovisas inom ramen för granskningen.
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Budget enligt
ÅR (mnkr)

År

Helårsprognos, mnkr
(per 30 april)

Res/prognos
avvikelse, %
(per 30 april)

Helårsprognos,
mnkr*
(per 30 juni eller
31 augusti)

Res/prognos
avvikelse, %
(per 31 augusti)

Resultat
(mnkr)

2016

-119,3

-121,2

-2,6%

-121,5

-2,3%

-124,3

2017

-127,6

-128,9

-3,3%

-129,3

-2,9%

-133,1

2018

-131,7

-134,7

-1,4%

-135,2

-1,0%

-136,6

2019

-134,4
-140,2 (Enl.
delår)

-139,3

-2,4%

-139,1

-2,6%

-142,7

2020

-145,1

-141,6

* Redovisade siffror avser lämnad helårsprognos i delårsrapport per 30 juni för åren 2016-2018 och per 31 augusti för åren
2019-2020.

Av tabellen framgår att utbildnings- och kulturnämnden varje år under granskad period (20162019) har redovisat underskott i jämförelse med fastställd budget. År 2016 respektive 2017 redovisade nämnden underskott om 5 mnkr respektive 5,5 mnkr i jämförelse med tilldelad budget. År
2018 respektive 2019 redovisade nämnden underskott om 4,9 mnkr respektive 8,3 mnkr i jämförelse med tilldelad budget. Lämnad prognos per augusti år 2020 indikerar ett underskott mot tilldelad budget om 1,4 mnkr.
Vidare kan konstateras att lämnad prognos per april tenderar att avvika mer mot det för året redovisade resultatet än lämnad prognos per augusti. Som mest har lämnad prognos avvikit mot redovisat helårsresultat med -3,3%. Avvikelsen, som avser april år 2017, motsvarar ca 4,2 mnkr. Per
augusti har lämnad prognos avvikit som mest mot faktiskt resultat med -2,9%. Avvikelsen, som
också inträffade år 2017, motsvarar ca 3,8 mnkr.
Utifrån ställd revisionsfråga kring prognossäkerheten har vi inte inom ramen för granskningen redogjort för avvikelser av redovisat utfall i förhållande till nämndens totala budgetram för respektive
år. Vi vill dock påtala att om sådan jämförelse skulle ske kan vi för bland annat år 2019 se att redovisad budgetavvikelse motsvarar 6,2% av nämndens totala budgetram, vilket är högre än avvikelsen mot senast lämnad prognos för 2019.

2.5.2.

Bedömning

Vår bedömning är att revisionsfrågan delvis är uppfylld.
Vi grundar vår bedömning på den sammanställning av prognos och redovisat utfall för nämnden de
senaste fem åren.
Vi har konstaterat att avvikelser mellan redovisat helårsutfall och lämnade helårsprognoser är
större vid de prognoser som upprättas tidigare under året, dvs per april, medan avvikelserna mot
prognos som upprättas per augusti är mindre. Den sammanlagda avvikelsen mellan lämnad prognos och redovisat utfall under granskad period överstiger 2% men understiger 3% (2,3%). I
granskningen har framkommit att avvikelsen mot lämnad helårsprognos för 2019 är lägre jämfört
med avvikelsen i förhållande till nämndens totala budgetram.
Utifrån ovanstående konstaterar vi att prognossäkerheten under de senaste fyra åren (2016-2019)
har varierat procentuellt sätt mellan åren varvid prognossäkerheten över tid kan anses som delvis
god. Införande av det nya resursfördelningssystemet Stratsys kommer att ge nämnden mer detaljerade underlag för kommande prognosarbete, vilket vi ser som positivt.

18

2.6.

Revisionsfråga 6

Säkerställer utbildnings- och kulturnämnden en löpande kunskap om ekonomiskt läge?

2.6.1.

Iakttagelser

Vid genomgång av utbildnings- och kulturnämndens sammanträdesprotokoll för perioden januari
2019 – december 2020 framgår att nämnden kontinuerligt (vid 12 av 14 sammanträden) erhåller
ekonomisk redovisning. Den ekonomiska redovisning som presenteras för nämnden upprättas av
utbildnings- och kulturförvaltningen och omfattningen av den ekonomiska redovisningen framgår
nedan.
•

Årsbokslut 2019 – Efter årets slut upprättas för utbildnings- och kulturnämnden ett
nämndspecifikt årsbokslut. Enligt uppgift upprättas samtliga nämnders nämndspecifika
årsbokslut utifrån kommungemensamma rubriker. Vi har tagit del av dessa rubriker och
kan konstatera de har legat till grund för utbildnings- och kulturnämndens årsbokslut 2019.
De delar som utbildnings- och kulturnämndens årsbokslut för 2019 bestod av är följande:
o

Ekonomisk uppföljning per verksamhet samt för UKN totalt i förhållande till budget

o

Kommentarer inkl. orsaker till avvikelser

o

UKN, Förskolan, Grundskola, Vuxenutbildningen, Kulturskolan/allmän kultur, Ockelbo Folkbibliotek, Simhallen samt Kosten – Viktiga händelser (per verksamhetsområde)

o

Måluppfyllelse Grundskolan

o

Framtiden

o

Årets resultat i förhållande till budget samt årets investeringar

o

Personalredovisning inkl. sjukfrånvaro

o

Kulturverksamhet samt fritidsverksamhet, utfall mot budget avseende kostnad i kr
per invånare

o

Förskola, Grundskola, Särskola samt Gymnasieskola, utfall mot budget avseende
nettokostnad i kr per barn/elev

Vid årets slut upprättas också ett kommunövergripande bokslut. Tidplanen för det kommunövergripande bokslutet 2019 anges i dokumentet Årsredovisning/bokslut 2019 – Instruktioner14. I dokumentet finns även instruktioner för respektive förvaltning gällande det
nämndspecifika underlag som ska presenteras i det övergripande bokslutet.
•

14

Delårsbokslut 2020 – Per sista augusti upprättas för utbildnings- och kulturnämnden ett
nämndspecifikt delårsbokslut. Enligt uppgift upprättas samtliga nämnders nämndspecifika
delårsbokslut också, likt årsbokslutet, utifrån kommungemensamma rubriker. Vi har tagit
del av dessa rubriker och kan konstatera de har legat till grund för utbildnings- och kulturnämndens delårsbokslut 2020. Utbildnings- och kulturnämndens nämndspecifika delårsbokslut för 2020 består av följande delar:
o

Helårsprognos per verksamhet samt för UKN totalt i förhållande till budget

o

Kommentarer inkl. orsaker till prognostiserade avvikelser

o

Verksamheten

o

Viktiga händelser (per verksamhetsområde) under året (perioden)

o

Mål och måluppfyllelse (redovisas i separat bilaga)

o

Ekonomisk redovisning

Årsredovisning/bokslut 2019 – Instruktioner, godkänd av kommunstyrelsen 2019-12-18.
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o

Framtiden

o

Internkontrollplanarbete

Per sista augusti upprättas också ett kommunövergripande delårsbokslut. Tidplanen för
det kommunövergripande delårsbokslutet 2020 anges i dokumentet Instruktioner – Delårsbokslut per 31 augusti 202015. I instruktionerna finns även, likt för bokslutet, instruktioner
för respektive förvaltning gällande det nämndspecifika underlag som ska presenteras i den
övergripande delårsrapporten.
•

Ekonomisk uppföljning - Utöver ovan, dvs de månader då årsbokslut/delårsbokslut inte
upprättas, sker nämndspecifik ekonomisk redovisning i form av ekonomisk uppföljning. I
dokumentet Budget med plan för 2020-202216 anges att styrning av ekonomin sker i form
av månadsuppföljningar (tillika ekonomiska uppföljningar). Utbildnings- och kulturnämndens månatliga ekonomiska uppföljningar består av följande delar:
o

Ekonomiskt utfall för perioden, budget för perioden samt eventuella avvikelser
mellan ekonomiskt utfall och budget

o

Budget för helåret, prognos för helåret samt eventuella avvikelser mellan budget
och prognos för helåret

o

Kommentarer inkl. orsaker till prognostiserade avvikelser

Samtliga av ovan delar i de ekonomiska månadsuppföljningarna följs upp på både nämndnivå och på verksamhetsnivå.
Utöver ovan anges vid intervju att den ekonomiska uppföljning som nämnden erhåller månatligen
är av god kvalitet. Dessa ekonomiska uppföljningar föredras av förvaltningschef för utbildningsoch kulturförvaltningen vid nämndens sammanträden. I samband med att de ekonomiska uppföljningarna föredras anges vid intervju att nämnden har möjlighet att ställa frågor till förvaltningschefen, exempelvis kring nämndens ekonomiska situation.

2.6.2.

Bedömning

Vår bedömning är att revisionsfrågan är uppfylld.
Vi grundar vår bedömning på protokollsgenomgång och efterföljande intervju med den politiska
ledningen.
Granskningen visar på att ekonomisk uppföljning och rapportering sker kontinuerligt där nämnden
vid 12 av 14 sammanträden under den granskade perioden har erhållit uppföljning om ekonomiskt
läge.
Vi konstaterar att den ekonomiska uppföljningen redogör för utfall för perioden, prognos för helåret
samt uppföljning per verksamhet med kommentarer till eventuella avvikelser. Den ekonomiska
uppföljning som sker och redovisas till nämnden anges av de intervjuade vara av god kvalitet.

2.7.

Revisionsfråga 7

Vidtar utbildnings- och kulturnämnden åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i balans?

2.7.1.

Iakttagelser

I dokumentet Budget med plan för 2020-2022 anges att en åtgärdsplan omgående ska upprättas
och presenteras för nämnd och kommunstyrelse vid eventuell avvikelse mot budget.
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Instruktioner – Delårsbokslut per 31 augusti 2020, 2020-06-22.
Budget med plan för 2020-2022
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Av sammanträdesprotokoll framgår att kommunstyrelsen vid två tillfällen under åren 2019-2020, ett
under 2019 och ett under 2020, har uppdragit utbildnings- och kulturnämnden att ta fram åtgärdsplaner för att nå en budget i balans. Protokollsgenomgången visar på att beslut avseende åtgärder
och/eller åtgärdsplaner varken har fattats under 2019 eller 2020 av utbildnings- och kulturnämnden.
Vid intervjuer med ansvarig politisk ledning för utbildnings- och kulturverksamheten anges att beslutad budget utgör den yttersta ram som verksamheten har att förhålla sig till. Inom den ramen
behöver förvaltningen vidta åtgärder för att anpassa sin verksamhet till befintliga ekonomiska resurser. Nämnden tar löpande del av uppföljning av hur väl nämnden bedriver verksamheten inom
beslutad budgetram. De intervjuande i den politiska ledningen anger att nämnden därutöver har
avvaktat införandet av Stratsys för att få ett mer detaljerat underlag kring förklaring till budgetavvikelser innan beslut av åtgärder fattas. Vidare anges att chef för utbildnings- och kulturförvaltningen
muntligt föredrar vilka åtgärder som behöver vidtas samt inom vilka områden. Detta sker i samband med ekonomisk uppföljning vid nämndens sammanträden och möjlighet finns då för nämndsledamöter att ställa frågor kring exempelvis konsekvenser om en specifik åtgärd vidtas. Däremot
finns inte någon upprättad punktlista med planerade och vidtagna åtgärder samt dess förväntade
och faktiska effekter dokumenterad.
Utöver ovan förklaras vid intervjuer att det hittills ej har funnits behov av att genomföra verksamhetsförändringar i nämnden. Om behov av verksamhetsförändringar föreligger anges att dessa ska
ske på förvaltningsnivå inom respektive verksamhet.

2.7.2.

Bedömning

Vår bedömning är att revisionsfrågan delvis är uppfylld.
Vi grundar vår bedömning på protokollsgenomgång och genomgång av nämndens lämnade prognos för 2020.
Granskningen visar att förvaltningen har till uppgift att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans
utifrån beslutad budget. Nämnden i sig har inte beslutat om åtgärder och/eller åtgärdsplaner under
åren 2019-2020 trots att nämnden vid två tillfällen fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram
åtgärdsplaner för en budget i balans.
Vid genomgång av nämndens prognossäkerhet framgår att helårsprognosen per augusti år 2020
indikerar på ett underskott om 1,4 mnkr. Presenterad helårsprognos är en klar förbättring jämfört
med redovisat underskott år 2019 vilket indikerar att åtgärder har vidtagits på förvaltningsnivå för
att komma tillrätta med de ekonomiska underskotten. Vi kan dock konstatera att det minskade
prognostiserade underskottet för 2020 jämfört med 2019 till delar även förklaras av den utökade
budgetramen nämnden erhållit för 2020. Utifrån prognostiserat underskott 2020 är det väsentligt att
nämnden säkerställer att åtgärder under kommande år vidtas för att nå en ekonomi i balans.
För att underlätta spårbarhet av vidtagna åtgärder samt nämndens uppföljning av åtgärder rekommenderar vi nämnden att besluta om en åtgärdsplan innehållande uppgifter om planerade och
vidtagna åtgärder samt dess förväntade och faktiska ekonomiska effekter.

2.8.

Revisionsfråga 8

Vidtar kommunstyrelsen åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt vid befarat ekonomiskt underskott?

2.8.1.

Iakttagelser

Vid genomgång av kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll kan konstateras att kommunstyrelsen vid flertalet tillfällen under perioden januari 2019 – december 2020 har fattat beslut hänförliga
till utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska underskott.
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2019-04-02 (§ 49) – Kommunstyrelsen beslutar att ge chef för utbildnings- och kulturförvaltningen
samt ordförande i utbildnings- och kulturnämnden i uppdrag att vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 april 2019 redogöra för utökade kostnader. Vid kommunstyrelsens sammanträde den
30 april 2019 (§ 61) redovisade chef för utbildnings- och kulturförvaltningen nämndens ökade kostnader avseende framförallt gymnasieskolan.
2019-04-30 (§ 61) - Kommunstyrelsen uppdrar utbildnings- och kulturnämnden att till ekonomiutskottet i maj 2019 ta fram en skriftlig åtgärdsplan. Vi har inom ramen för granskningen inte kunnat
verifiera att en skriftlig åtgärdsplan avseende utbildnings- och kulturnämnden har presenterats vid
ekonomiutskottet den 20 maj 2019, detta då sådan information saknas i ekonomiutskottets protokoll.
2019-06-11 (§ 91) – Kommunstyrelsen beslutar att återrapportering av vidtagna och planerade
åtgärder med anledning av utbildnings- och kulturnämndens underskott ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde i september 2019. Vid sammanträdet den 10 september 2019 (§ 121) redovisas arbetet inom arbetsmarknad och integration av enhetschef.
2019-11-27 (§ 183) – Kommunstyrelsen godkänner förslag till åtgärdsplan vilken ska presenteras
för utbildnings- och kulturnämnden den 4 december 2019.
2020-04-28 (§ 67) – Kommunstyrelsen uppdrar utbildnings- och kulturnämnden att vidta åtgärder
utifrån det prognostiserade underskottet. Åtgärdsplan ska presenteras vid kommunstyrelsens
sammanträde den 16 juni 2020. Vid sammanträdet den 16 juni 2020 (§ 108) presenterar förvaltningschef för utbildnings- och kulturförvaltningen muntligt en åtgärdsplan utifrån prognostiserat
underskott.
Utöver ovan beslut avseende utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska situation har kommunstyrelsen gett utbildnings- och kulturnämnden ytterligare två uppdrag.
2019-04-02 § 51 – Utbildnings- och kulturnämnden erhåller i uppdrag att säkerställa antal
barn/elever i förskola, grundskola och gymnasieskola presenterat per enhet och år under en längre
tidsperiod.
2020-03-31 § 50 – Utbildnings- och kulturnämnden erhåller i uppdrag utifrån prognostiserat underskott för våren 2020 att presentera utfallet av resursfördelningen.
•

Vilka åtgärder resursfördelningen ger ska redovisas.

•

Antal barn/elever i förskola, grundskola och gymnasieskola presenterat per enhet och år
under en längre tidsperiod ska redovisas.

Vid intervjuer med ansvariga i kommunstyrelsens politiska ledning anges att kommunstyrelsen får
återkoppling löpande kring vidtagna åtgärder och uppnådda effekter. Enligt de intervjuade har
kommunstyrelsen, i avvaktan på att utbildnings- och kulturnämndens resursfördelningssystem
Stratsys ska vara på plats, valt att inte ge nämnden ytterligare uppdrag med vidtagande av åtgärder för att nå en ekonomi i balans.
Vidare kan utifrån protokollsgenomgång konstateras att kommunstyrelsen under granskad period
kontinuerligt erhållit ekonomisk uppföljning, dels avseende sin egen verksamhet dels avseende
respektive nämnd. Den ekonomiska uppföljning som kommunstyrelsen tar del av från respektive
nämnd föredras normalt av ekonomichef, men vid negativa avvikelser mot budget föredras den av
förvaltningschef. Oavsett vem som föredrar sker dragningarna muntligt och innehåller ekonomiskt
utfall, helårsprognos samt en jämförelse mellan prognos och budget per verksamhet och för
nämnden totalt. Dessutom sker kontinuerliga rapporteringar kring vilka åtgärder som har vidtagits
på förvaltningsnivå samt vilka åtgärder som diskuteras och planeras.
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2.8.2.

Bedömning

Vår bedömning är att revisionsfrågan är uppfylld.
Vi grundar vår bedömning på protokollsgenomgång och efterföljande intervju med den politiska
ledningen.
Kommunstyrelsen har både under 2019 och 2020 gett utbildnings- och kulturnämnden i uppdrag
att presentera en åtgärdsplan för att komma tillrätta med de ekonomiska underskotten. Av protokollsgenomgång samt av intervjuer framgår att någon dokumenterad åtgärdsplan för utbildningsoch kulturnämnden ej finns upprättad.
Vidare har kommunstyrelsen genom att besluta om slutlig års- och flerårsbudget 2020-2022 föreslagit för kommunfullmäktige att fatta beslut om utökad budgetram för att möjliggöra för nämnden
att nå en ekonomi i balans. Utöver ovan har vi kunnat konstatera att kommunstyrelsen kontinuerligt
följer utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska situation.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att utbildnings- och kulturnämnden upprättar
och dokumenterar en åtgärdsplan innehållande planerade och vidtagna åtgärder samt dess förväntade och faktiska ekonomiska effekter.
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Bilagor
3.1.

Bilaga 1

Nedanstående bild visar utbildnings- och kulturnämndens förvaltningsbudget för år 2020.
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2021-02-03

Cecilia Axelsson

Casper Wessén

Uppdragsledare och projektledare

Projektmedarbetare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Ockelbo kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig
på hela eller delar av denna rapport.
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Datum

Referens

2021-03-03

UKN 2021/00047

Johansson, Ola, 070-414 14 98
ola.johansson@ockelbo.se
UKN

Gästriklandsfonden - Stiftelsen Per Erikssons och
Hedvig Ulfsparres stipendier för framstående
skolprestationer
Förslag till beslut
1. Ockelbo kommun ansöker om stipendium från Gästriklandsfonden
om 5 000:- kronor för framstående skolprestation i
tekniskt/naturvetenskapligt ämne resp 5 000:- kronor inom området
musik, slöjd eller konstnärlig verksamhet.
2. Utdelning ur Gästriklandsfonden sker enligt Perslundaskolans förslag.
Sammanfattning av ärendet
Gästriklandsfonden delar ut stipendium för framstående skolprestationer till
elever inom skolan i Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun, samt
inom Landstingets skolverksamhet.
Stipendierna är dels Per Erikssons stipendium för framstående skolprestation
i tekniskt och naturvetenskapligt ämne och dels Hedvig Ulfsparres
stipendium för framstående skolprestationer inom området för musik, slöjd
eller konstnärlig verksamhet.
Varje stipendium är på 5 000:- kronor.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-03-03.
Perslundaskolans förslag på stipendiater.

Beslutet ska skickas till
Gästriklandsfonden
Ekonomiavd
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Datum

Referens

2021-03-03

UKN 2021/00050

Alkberg, Håkan, 070/414 14 74
hakan.alkberg@ockelbo.se
UKN

Fördelning av föreningsbidrag 2021
Förslag till beslut
Utdela föreningsbidrag enligt liggande förslag som i samråd med
bidragsutskottet tagits fram.
Sammanfattning av ärendet
På grund av rådande omständigheter gällande föreningsbidragen 2021 så
föreslås att föreningsbidragen lämnas oförändrade till stor del med vissa
undantag enligt det beslut som tog 2020.
Förslag till justering av föreningsbidraget från 2020 föreslås för Jädraås
Byggnadsförening, Mobygården, IOGT-NTO.
Se nedan; Röda siffror lika med påslag.
SMK Ockelbo sökte endast investeringsbidrag 2020, så förslaget för dem
baseras på 2019 års bidrag.
Investeringsbidrag kan sökas löpande av föreningarna under året.
Beslutsunderlag
Fritidsintendent Håkan Alkbergs tjänsteskrivelse 2021-03-03.

Ärendet
Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2021.
Aktiva Kvinnor Ockelbo
Arkiv Gävleborg
Bygdegårdens FK
Friluftsfrämjandet
Föreningen Finnbackens skola
IOGT – NTO
Junis UTK
Jädraås AIK
Jädraås Byggnadsförening
Jädraås Jaktskytteklubb
Lingbo IF
Lingbo Vävstugeförening
Mobygårdens Byggnadsförening

5000
10000
5184
20000
7000
30000 + 8000
8000
40000
30000 + 10000
20000
50000
5000
30000 + 5000

Datum

Ockelbo kommun

Mörtebo FK
Ockelbo Atletklubb
Ockelbo Amatörteaterförening
Ockelbo Basket
Ockelbo Brukshundklubb
Ockelbo Föreningsallians
Ockelbo Hembygdsförening
Ockelbo Hockey
Ockelbo IF
Ockelbo OK
Ockelbo Ryttarförening
Ockelbo Skoterklubb
Ockelbo Släktforskarförening
Ockelbo SMK
Ockelbo Tennisklubb
Ockelbo UNF
Ulfsta Fritidsförening
Ulfsta Stugkommité
Wij Bågskyttar
Åbyggeby FK
Åmots IF
Åmots Skidklubb

Håkan Alkberg
Fritidsintendent

Beslutet ska skickas till:
Berörda föreningar
Ekonomiavd

2021-03-07

5000
5000
4000
61239
14000
300000
20000
40038
49698
10000
330002
27400
5000
20790
5000
8000
5000
20000
10000
33069
46764
30000
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Datum

Referens

2021-03-08

UKN 2021/00049

Johansson, Ola, 070-414 14 98
ola.johansson@ockelbo.se
UKN

Utredningsgrupp
Förslag till beslut
Ordförandeberedningens förslag till beslut
Uppdrar till beredningsgruppen att arbeta fram ett förslag som ger en
vägledning till hur Ockelbo kommun, tillsammans med berörda föreningar
och brukare, avser att utveckla området.
Sammanfattning av ärendet
Konstgräs på fotbollsplanen vid norra IP och byggandet av en ishall innebar
att säsongerna för fotbollen och ishockeyn förlängdes betydligt. I och med
detta upplever såväl fotboll som hockey att bland annat ytorna för
omklädningsrum är sparsamt tilltagna. I ritningarna för ishallen finns
utrymmen för omklädningsrum upptagna som ännu inte realiserats.
När sedan beslut om möjlighet till lägerverksamhet togs förstår var och en att
trycket på omklädningsrum ökar.
Representanter från föreningarna har vid olika tillfällen uttryckt önskemål
om hur en fortsatt utveckling av området kan ske.
Även privata aktörer har presenterat tankar och idéer som handlar om
områdets utveckling, där andra aktiviteter än fotboll och ishockey ges en
plats. I samband med byggandet av ishallen talades det även om en sk. ”nofall-anläggning” för handikappade, något som ännu inte påbörjats. Det
talades även om möjligheter för andra föreningar att förlägga hela eller delar
av sin verksamhet i den planerade ishallen, något som inte heller realiserats.
Det känns angeläget att berörda föreningar ges möjlighet att framföra åsikter
och idéer som är ämnade att utveckla området till något som skulle kunna bli
ett slags idrottens centrum där kommuninvånare, ung som gammal, elit såväl
som motionär, gavs möjlighet att utöva hälsofrämjande verksamhet utifrån
sina egna förutsättningar.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-03-08.
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Rapporter/Övriga frågor
1. Kränkande behandling.
2. Granskning skolinspektionen.
3. Covid19.
4. Dataskyddsombudets årsrapport 2020.
5. Skolmiljarden.
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