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Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:15—16:10, ajournering 14:55—15:20 

Beslutande Jan-Åke Berg Ordförande (S) 
Sofie Ekenberg 1:e vice ordf (C) 
Magnus Sandgren 2:e vice ordf (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Bengt-Olof Björck Ledamot (S) 
Charlotta M Sjöqvist Ledamot (M) 
Kenneth Svanberg Ledamot (MP) 
Iman Omairat Ledamot (L) 
Margaretha Lennarthsson Ledamot (SD) Ej § 6 
Anna Carlsson Söderqvist Ledamot (S) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ismail Bardhi (S) 
Alexander Karlsson (SD) § 6 

 Linda Winnetoft (S) 
Margaretha Lennarthsson (SD) 

 
 

Närvarande 
ersättare 

Sten Wijkander 
Alexander Karlsson 
Markus Lindberg 
Rickard Holmberg 
Anna Syrén Appelqvist 
Lars Olsson 
Mats Andersson 

(S) 
(SD) §§ 1-5, 7-12 
(C) 
(M) 
(S) 
(SD) 
(S) 

 

Övriga Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Martin Åsman, verksamhetschef 
Torsten Berg, verksamhetschef 
Petra Gagner, verksamhetschef 
Jennie Blomqvist, ekonom 
Matthias Holmesson, utvecklingssamordnare 
Christina Svensson, nämndsekreterare 
Britt-Marie Ericsson, Lärarförbundet 

 

 

Paragrafer §§ 1-12  

Utses att justera Sofie Ekenberg (C) 

Justeringsdatum  2019-01-25 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Jan-Åke Berg  
   
Justerande …………………………………………  
 

 Sofie Ekenberg 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Nämnden för barn, ungdom och skola 

Beslutsdatum: 2019-01-22 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-01-28 

Tillkännages t.o.m. 2019-02-18 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 4 Svar på granskningsrapport – Granskning av BUS-nämnden och 
gymnasienämndens beräkning av lokalkostnader till fristånede huvudmän, 
2018/3833 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utarbeta riktlinjer och processbeskrivningar 
enligt nedanstående svar 
 
att anta svaret som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
 
På uppdrag av revisorerna har EY (Ernst and Young) genomfört en granskning av 
nämnden för barn, ungdom och skolas (BUS nämnden) beräkningsgrund för 
utbetalningar av bidrag till fristående huvudmän med särskilt fokus på att bedöma om 
kommunen har tillräckliga rutiner för beräkning av lokalkostnader inom förskola och 
grundskola. 
 
I granskningen framkommer bland annat att det saknas beslutade riktlinjer för 
beräkningen av ersättningarna till fristående huvudmän. Det konstateras att 
beräkningarna utförs till stor del med personbunden kunskap. 
 
Revisorerna vill av denna anledning att nämnden för barn, ungdom och skola särskilt 
svarar på följande fråga: 
 
Vilka åtgärder kommer BUS nämnden att genomföra för att säkerställa att bristerna 
rättas till och att det finns framförhållning att klara av beräkningar även om personer 
slutar som har ansvar för dessa? 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola har gett förvaltningschefen i uppdrag att 
utarbeta riktlinjer och processbeskrivningar. Vilka ska vara klara under 2019. 
Riktlinjerna ska fastställas i nämnden samt följas upp i den interna kontrollen. 
 
Till ovanstående fråga finns också nedanstående rekommendationer som revisorerna 
vill att nämnden för barn, ungdom och skola bemöter. 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar EY nämnden för barn, ungdom och skola 
att:  
 
Utarbeta riktlinjer och processbeskrivningar för att undvika personberoendet vid 
beräkningen av ersättning till fristående huvudmän. 
 
Riktlinjer och processbeskrivningar arbetas fram under 2019 enligt rekommendationen 
från EY. Målsättningen är att arbetet ska vara klart till juli månad. På grund av hög 
arbetsbelastning finns det risk för att även hösten kan komma att behöva tas i anspråk. 

Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Patrik Håkanssons tjänsteskrivelse, 2019-01-14 
 
Missiv Granskning av BUS-nämnden och gymnasienämndens beräkning av 
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lokalkostnader till fristående huvudmän 
 
Granskningsrapport - Beräkning av lokalkostnader till fristående huvudmän 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Förvaltningschef Patrik Håkansson 


