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Utbildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

övriga närvarande

Ersättare

Tjänstemän

övriga

Asa Evaldsson (M), Ordförande
Silke Jacob (C), 1:e vice ordförande
Christer Stenström (M)
Kajsa Svensson (M)
Lars-Olof Wretling (L)
Anna-Karin Wallgren (S)
Rune Kronkvist (S)
Lova Necksten (MP)
Tony Holgersson (SD)
Tim Aulin (SD)
Sandra Bergkvist (SD)

Johnny Håkansson (S)
Martin Moberg (S)

Lars Sager (M)
Kenth Carlsson (M)
Robin Bowin (V)

Tobias Ekblad, skolchef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN

Fred rika Ter-Bosch Bj u rek, Lärarnas Riksforbu nd
Carl-Arne H u ltberg, Lärarförbundet
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Arendelista

S 66 Dnr2019-000267 007
Revisionsrapport 201 8: Revisorernas anmärkning mot
utbildningsnämnden 2018. Begäran om yttrande över anmärkning.
Förslag.
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Utbildningsnämnden

s66 Dnr 2019-000267 OO7

Revisionsrapport 2018: Revisorernas anmärkning mot
utbildningsnämnden 2018. Begäran om yttrande över
anmärkning. Förslag.
(Arendet är omedelbart justerat.)

Sammanfattning
I ingiven skrivelse från revisorerna Kjell GG Johansson och Birger Trellman
per den 10 april 2019 betr Revisionsberättelse ftir 2018 gällande den tidigare
mandatperiodens ansvarsfrihet ftir dåvarande utbildningsnåimnd, framgår
ftiljande anmärkning;

"Vi riktar anmärkning mot utbildningsnämnden då den haft en bristftillig
intern kontroll med avseende på den av revisorerna uppmärksammade
bristande upphandlingen av tjåinst som anvåints under tiden augusti 2015-
2018 och som misstänkes ha varit vilseledande och diirmed vållat nåimnden
och kommunen skada."

Ansvarsfrihet har beviljats genom beslut i kommunfullmiiktige, men
svarsyttrande begiirs gällande rubr anmärkning.

Av Förvaltningschef Tobias Ekblads ftlrslagsyttrande fram går ftilj ande ;

" I revisionsbercittelsen för 2018 beviljades samtliga nrimnder och bolag samt
enskilda styrelseledamöter ansvarsfrihet. Samtidigt riktar två av de sex
kommunala revisorerna en anmcirlcning mot utbildningsncimnden på grund
av bristande intern kontroll gällande brister i upphandling av tjdnst inom
utb il dningsförv altningen. Utb il dningsnrimnden skn inkomma me d ett
yttrande gcillande denna anmcirlcning. Det bör i sammanhanget påpekas att
hemstdllan om yttrande inte expedierats utbildningsndmnden eller
utbildningsrt)rvaltningen utan endast delgivits muntligt den I4/5 2019

Bedömning
Under 2018 har utbildningsnrimnden besvarat den revisionsrapport gdllande
upphandling som samtliga nrimnder och bolagfatt yttra sig över. Dcirtill har
utbildningsnrimnden tagit initiativ till en intern utredning gcillande
upphandling då det genom internq sticlqrovskontroller, genomfarda på
uppdrag av kommunens revisorer, framkommit brister i

l'w' m^,'n
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upphandlingsrutinerna. I det yttrande som utbildningsndmnden beslutat om
står följande:

Precis som revisionen ffier i sin rapport sker inköp och upphandlingar ute
p å I o kal niv å ino m ut b il dni n gsfö rv al t ni n ge n s o I i ka v e r ks amh e t s o mr åde n.

Revisionen lyfter oclaå ansvarsfördelningen mellan den centrala
upphandlingsenheten och verlcsamheterna. Rapporten peknr på att det i
studienframkommit att upphandlingsprocessen uppfattas som både tids- och
kompetens lvcivande. Något s om o clcs å över ens strimmer me d
utbildningsnämndens uppfattning. Chefer och övrig personal involverade i
upphandlingsrelaterade frågor gör det som en mycket liten del av tjdnsten
och det kan gå långt mellan gångerna innan till exempel en chef skn ansvara

för en verlrsamhetsspecffik upphandling. Drirav vore ett ökat stödfrån den
centrala upphandlingsenheten önslwörd, då den besitter en uppdaterad
kompetens rörande alla delar i upphandlingsforfarandet.

Stadet från den centrala enheten fråntar sjdlvklart inte utbildningsnrimnden

från ansvaret att stikerstcilla att personal som hanterar inköp har relevant
kompetens så att inldp görs inom ramen av befintliga avtal, men också så att
nya upphandl ingar genomfor s enli gt Ronne by kommuns upphandlings pol icy
och LOU.

I rapporten lyfts den nystartade samverkansgrupp drir kommunens nrimnder
och bolagfinns representerade för att diskutera uppföljning av tjdnsteavtal.
Med tanke på att det många gånger dr komplexafrågor som inte ligger inom
r amen Jör utb il dningsndmndens kcirnv er ks amhe t, rir de n formen av
samverknn vdrdefull för att gemensamt kunna haja kompetensnivån inom
kommunen.

Föreslagna åtgarder i yttrandet gdllande revisionsrapporten :

- Utse enfunktion påforvaltningen i syfte att kunna bidra med stöd till
verlcsamheterna vid verksamhetsspecifika upphandlingar, i de fall ddr
centrala upphandlingsenheten inte går in och stöttar i processen.

- Undersöka om de fyra öppna utbildningarnq som ordnas varje år på
kommunen har rcitt innehåll utifrån utbildningsförvaltningens behov. Om så
inte dr fallet tas ett önskemål fram om ett utbildningsinnehåll som ligger i
linje med behovet.
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- Rutinernaför introduhion av nyanstrilld personal inom
utbildningsJörvaltningen ska ses över och uppdateras under hösten 2018. I
samband med den översynen ska upphandlingspolicyn och inköpsrutiner
ldggas till på checklistanför att sdkerstrilla att den personal som har behov
av den kunsknpen utifrån tjrinstens innehåll, får lninnedom om
kv al i t e t s I e dnin gs sy s t e me t me d t i I I hör ande r iktl inj e r kr in g upphandl in g.

Det bar tillöggas att det i utbildningsndmndens delegationsordning tydligt
framgår att det cir forvaltningschef som har delegation på upphandling upp
till 10 prisbasbelopp. I den interna utredningen som genomfordes kunde
utb i I dnin gs ndmnde n kons t at e r a at t de I e gat i on s or dnin ge n int e Jö lj t s ut an
tj dnster upphandlats utan utbildningsnömndens eller forvaltnings chefens
luinnedom. Utifrån den utredning och revisorernas rapport foreslog
utbildningsfi)rvaltningen ovanstående åtgarder till utbildningsnr)mnden.
Utb i I dnin gs ncimnden b i/ö I I tj cins t e m rinne ns for s I a g m e n b ifu gade o c lcs å

Jöljande tillägg till beslutet

Utbildningsnömnden kommer att initiera ett örendeft)r att revidera
internkontrollplanen på sitt sammantriide i novemberft)r att böttre kunna
kontrollera att regler och styrdo kament fi)ljs.

En revidering av den interna kontrollplanen har sedermera beslutats av
utbildningsnämnden och dar finns en kontrollpunh gcillande upphandling.
Kontrollpunhen innebdr att det sknfinnas enfunktion påfi;rvaltningen som
ska bistå vid verksamhetsspeciJikn upphandlingar. Redovisning sker till
ndmnden i juni, ohober ochfebruari. Den interna kontrollplanen bifogas rt)r
större tydlighet.

Till ftrvaltningschefens tjiinsteskrivelse ntirsluts internkontrollplan ftir
utbildningsniimnden fastställd februari 2019, där processområdet "styrning"
framgår tydligt.

Förslag till beslut
Att utbildningsniimnden ställer sig bakom ovan yttrande gältande
anmärkningen i samband med revisionsberättelsen fttr 2018.

l-Kil{
Utdragsbestyrkande
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordft)randen Äsa Evaldsson (M), nämndsledamöterna Anna-
Karin Wallgren (S), Christer Stenström (M), Rune Kronkvist (S) och Lars-
Olof Wretling (L), samt ersättaren Lars Sager (M)

Beslut

Utbildningsnämnden ställer sig bakom ovan yttrande gällande anmärkningen
i samband med revisionsberättelsen ftir 2018.

Ärendet har justerats omedelbart.

Exp:

Kommunfu llmäktiges Presidium
Tobias Ekblad, Skolchef
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lnternkontrollplan 2019 för Utbildningsnämnden
Kontrollmoment Ansva Frekvens Rappor

t tilt
MetodSannolikhe

t
Riskbedömnin

s

Riskområd
e

Risker Konsekven
q

Bemanning
och
kompetens

Vi får svårt att rekrytera I
legitimerad och behörig
personal inom samtliga
verksamhetsområden.

5. Mycket
sannolik

5. Mycket
allvarlig

5. Mycket
allvarlig

25 Antal rekryteringar
på årsbasis
(huvudman, enhet)

FCH Frekvens för
mätning: per
tertial
Redovisning: I

nämnd juni,
oktober,
februari

Frekvens för
mätning: per
tertial
Redovisning: I

nämnd juni,
oktober,
februari

Frekvens för
mätning: per
tertial
Redovisning: I

nämnd juni,
oktober,
februari

Frekvens för
mätning: per
tertial
Redovisning: I

nämnd juni,
oktober,
februari

Frekvens för
mätning: per
tertial
Redovisning: I

nämnd juni,
oktober,
februari

Statistik från personal
och
rekryteringssystemet

Statistik från
Skolverket

Tempmätning iform
en enkät

Tempmätning iform
en enkät

Tempmätning iform
en enkät

Nämnd

Nämnd

Nämnd

Nämnd

Nämnd

Vi kommer ha en hög I 4. Sannolik
andel obehörig personal
ivåra verksamheter.

Andel legitimerad
personal (huvudman,
enhet)

FCH

20 Personalomsättning FCH

Arbetsuppgifter FCH

Arbetsmiljö FCH



Sannolikhe
t

Riskbedömnin

s
Rappor
t tilt

Riskområd
e

Risker Konsekven
ö

MetodKontrollmoment Ansva Frekvens

Det saknas kompetens I 4. Sannolik
kopplade till elevhälsan
ute i verksamheten.

Chefer i organisationen
upplever att de inte får
tillräckligt stöd i frågor
som rör det kommunala
uppdraget
(arbetsgivaransvar)

I 4. Sannolik

Vil följer inte GDPR
(dataskyddsförord n in g)
riktat mot
Utbild n i n gsförvaltn in gen
s ansvarsområde

I 5. Mycket
sannolik

20 Antal vakanta
tjänster

Kompetens på
tillsatta tjänster
kuratorer och
specialpedagoger

20 Finns en funktion på
förvaltningen isyfte
aft bistå vid
verksamhetsspecifik
a upphandlingar.

Är det känt för chefer
vilket stöd de kan
förvänta sig av
förvaltningen utsedd
person som ska
stötta i

verksamhetsspecifik
a upphandlingar?

20 I de verksamhetervi
har etablerat DVS
(lST, Skola24 och
Vklass) ska dessa
användas för register
och kommunikation.
Utgångspunkt är
MGN (minsta
gemensamma
nämnare)

Frekvens för
mätning: per
tertial
Redovisning: I

nämnd juni,
oktober,
februari

Frekvens för
mätning: per
tertial
Redovisning: I

nämnd juni,
oktober,
februari

Frekvens för
mätning: per
tertial
Redovisning: I

nämnd juni,
oktober,
februari

Frekvens för
mätning: per
tertial
Redovisning: I

nämnd juni,
oktober,
februari

Frekvens för
mätning: per
tertial
Redovisning: I

nämnd juni,
oktober,
februari

Enkät till chefer

ldentiliera
kompetensnivå
genom enkät till
rektorer/förskolechefe
r

Fråga
förvaltningschefen

Enkät

Användarloggar i

systemen
Stickprov i

verksamheten

5. Mycket
allvarlig

5. Mycket
allvarlig

4. Allvarlig

FCH

FCH

FCH

Nämnd

Nämnd

Nämnd

Nämnd

Nämnd

Styrning

Post- och
dokument-
hantering

FCH

FCH


