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Motion gällande kommunrevisorernas rapport  
Granskning av ekonomistyrning jan 2021

I en rapport januari 2021 tar kommunrevisionen upp en rad frågor som berör utbildningsnämnden. 
Det gäller de ständiga underskotten, mål i förhållande till risker, kostnaden för tomställda lokaler för
beredskap och höga hyror. Beslutet i utbildningsnämnden ger inga svar på dessa frågor vilket är 
anmärkningsvärt. Kommunrevisorerna skriver att stora ekonomiska underskott tyder på brister i 
ekonomistyrningen, bristande politisk ledning eller att resursfördelningen inte sker utifrån 
realistiska underlag.

I beslutet i utbildningsnämnden anges att man genomfört översyn av nämndspecifika rutiner och 
riktlinjer avseende nämndens ekonomistyrning med utgångspunkt från de kommunövergripande 
regelverken. I kommentaren till beslutet står att det inte direkt är nödvändigt att ha nämndspecifika 
rutiner och riktlinjer avseende nämndens ekonomistyrning.

De kommunövergripande regelverken som det borde syfta på är Reglemente för 
utbildningsnämnden och Reglemente för kommunstyrelsen. Utbildningsnämnden är huvudman för 
skolväsendet som omsätter nära en miljard kronor. Det torde innebära att nämndspecifika rutiner 
och riktlinjer är nödvändiga. Detta beslut är att frångå utbildningsnämndens reglemente. 
Skolchefen ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen 
följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Kommunens ska fördela resurser till 
utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Det är 
huvudmannens ansvar utifrån skollagen och övriga styrdokument. Behövs det mer resurser är det 
kommunstyrelsens ansvar att tillse detta.  

Säkerställa tillräckliga och ändamålsenliga åtgärder
I beslutet i utbildningsnämnden anges att ”Säkerställa att tillräckliga och ändamålsenliga åtgärder 
vidtas för en ekonomi i balans” är genomfört. Det står vidare att ”Utbildningsnämnden tillsammans 
med verksamheten arbetar intensivt med att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans”. 

I beslutet saknas dock hur utbildningsnämnden ska hantera de risker som besparingarna har lett 
till både för 2019 och 2020 och hur riskerna även kommer att påverka 2021 och 2022. 
Revisorerna begärde att kommunstyrelsen ska ha svarat på rapporten den 30 april. Beslutet som 
togs i kommunstyrelsen den 26 april 2021 är likalydande med det som togs i utbildningsnämnden 
den 21 april 2021. Kommunstyrelsen svarar inte heller på hur underskotten ska upphöra, 
konkurrensneutralitet mellan kommunala och privata utförare ska verkställas och varför 
uppräkningen av skolpengen har resulterat i faktiska besparingskrav under 2019, 2020 och 2021.

Miljöpartiet uppmanar kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att i enlighet med 
kommunrevisorernas rapport Granskning av ekonomistyrning

 tillse att utbildningsnämndens underskott upphör                                                                    
 genomföra konkurrensneutralitet mellan kommunala och privata utförare i 

utbildningsnämndens verksamheter
 skolpengen ska inte implicit innebära besparingskrav 
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