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Yttrande över kommunrevisionens granskning av
utbildningsnämndens styrning och intern kontroll
Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun gav EY i uppdrag
att granska Utbildningsnämnden i syfte att bedöma om nämndens
styrning och interna kontroll är tillräcklig. Vad gäller den interna
kontrollen gjordes bedömningen att nämndens involvering i arbetet
kunde utvecklas till att bli mer aktivt under hela året samt en rekommendation om att valet av kontrollpunkter också ska spegla de
största riskerna i verksamheten. Utbildningsnämnden avser att
utveckla arbetet i enlighet med revisorernas rekommendationer.
En av åtgärderna blir att i nämndens årshjul föra in två informationsärenden där nämnden framöver ska få utförligare information om
hur arbetet med intern kontroll fortskrider under året.

Beslutsunderlag
-

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 30 oktober
2019 dnr 2019/0545 (denna skrivelse)
EY Granskningsrapport 2019: Granskning av Barn-och
skolnämndens och Utbildningsnämndens styrning och intern
kontroll, den 11 september 2019.

Barnets bästa
Barns rättigheter ska beaktas vid alla kommunala beslut, med hjälp
av Lunds kommuns Barnchecklista. Utbildningsnämndens styrning
och interna kontroll är en del av den kommunala styrkedjan och det
systematiska kvalitetsarbetet, som ska säkerställa att de nationella
och kommunala målen för skolan uppfylls samt att resurser används
på ett ändamålsenligt sätt. Detta innebär att barns och ungas bästa
sätts i främsta rummet.

Ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun gav EY i uppdrag
att granska Utbildningsnämnden i syfte att bedöma om nämndens
styrning och interna kontroll är tillräcklig. Utbildningsnämndens
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styrning bedömdes vara tillräcklig och nämnden ansågs ha ett systematiskt arbetssätt vad gäller styrning samt uppföljning i verksamheten. Vad gäller den interna kontrollen gjordes bedömningen att
nämndens involvering i arbetet kunde utvecklas till att bli mer aktivt
under hela året och att en återrapportering per år inte var tillräckligt. Revisorerna ifrågasatte även om valet av kontrollområdet kring
löneglidning var en risk vars uppföljning var av störst nytta för
nämnden.

Revisorernas rekommendationer
I granskningsrapporten gav revisorerna två rekommendationer till
utbildningsnämnden:
-

se till att nämnden löpande under året informerar sig om
arbetet kring intern kontroll, samt
se till att valet av kontrollpunkter återspeglar de största
riskerna i verksamheten

Utbildningsnämnden tar rekommendationerna till sig och avser att
stärka arbetet genom följande:
-

Att inför 2020 föra in två informationsärenden i nämndens
årshjul, ett under våren och ett under hösten, där nämnden
framöver ska få utförligare information om hur arbetet med
intern kontroll fortskrider.

-

Den förvaltningsövergripande riskbedömningsgruppen
arbetar visserligen redan med utgångspunkt i de risker som
har högst riskvärden. Gruppen arbetar också med att välja ut
de risker och kontrollområden som utbildningsnämnden
själva har rådighet över samt där en granskning anses vara till
störst nytta. Ovanstående kan dock klargöras ytterligare.
Åtgärden, inför nästa års riskbedömningsarbete, blir därför
att ansvariga tjänstemän från utbildningskansliet får i uppdrag att på nytt klargöra vad riskbedömningsgruppen har att
förhålla sig till och vad gruppen ska fokusera på i riskbedömningsprocessen.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Maria Norstedt
Utvecklingsledare
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Ordförandes förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

överlämna utbildningskansliets tjänsteskrivelse till
kommunrevisionen som yttrande över granskningen av
utbildningsnämndens styrning och interna kontroll.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten

