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Sammanfattning 

Följande granskning har haft som syfte att ta reda på hur arbetet med att förbättra styrning och 
ledning samt klimatet mellan tjänstepersoner och den politiska ledningen inom barn- och 
utbildningsnämnden i Simrishamns kommun bedrivits. 
 
Barn- och utbildningsnämnden i fattade först i slutat av februari i år beslut om internbudget för 
2019. Det sena internbudgetbeslutet gav inte verksamheterna rimliga planerings-
förutsättningar och den sena hanteringen av internbudgeten har bidragit till en försenad 
uppföljning och en förenad hantering av det prognostiserade underskottet, om drygt -11 
miljoner för 2019. Arbetet i nämnd och förvaltning har varit kantat av osäkerhet, otydlighet och 
brist på konkreta åtgärder för att komma tillrätta med underskottet. Därtill har nämnden i 
augusti i år inte kunnat presentera ett politiskt förankrat underlag till den kommun-
gemensamma budgetdialogen där ramar och äskanden för 2020 diskuterats.  
 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Tillse att samtliga nämnder följer den interna tidsplanen och budgetanvisningarna 
så att kommunen kan få en samlad beredning av kommunens budget och 
investeringsbehov de kommande åren. 

 Utöva sin uppsiktsplikt och öka den interna styrningen och kontrollen på 
ekonomiområdet genom att exempelvis ställa krav på nämnder att redovisa tydliga 
siffersatta åtgärder vid ekonomiskt underskott samt finna fungerande 
kommungemensamma rutiner för att uppnå tillförlitliga prognoser. 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att: 

 Avsevärt öka den interna styrningen och kontrollen på ekonomiområdet, genom att 
exempelvis ha utbildning om ekonomistyrningen inom nämndens område och 
aktuella ekonomiska förutsättningar samt ha uppföljning av det ekonomiska läget 
vid varje sammanträde. Exempelvis behöver tydlig ekonomisk rapportering lämnas 
avseende: 

o Campus Österlen, med de olika intäktsströmmarna som finns för 
verksamheten 

o att åtgärder inom gymnasieverksamheten ger resultat 

o  grundbeloppets beräkningsgrunder och uppföljning på enhetsnivå visavi 
intäkterna från grundbeloppet.  

 Fatta nödvändiga struktur- och inriktningsbeslut, inklusive tydliga 
finansieringsplaner, för att på ett par års sikt kunna anpassa verksamheten till 
förväntade ekonomiska ramar 

 Omgående finna fungerande rutiner för beredning av ärenden till nämnden genom 
att förtydliga arbetsutskottsmötena och presidiemötenas funktion samt när i 
förvaltningens beredning av ärenden politiken ska involveras. Detta ställer också 
ökade krav på förvaltningen att ta fram tydliga underlag med beslutsförslag som är 
beredda på tjänstepersonsnivån samt politiskt förankrade.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Ett genomgående problem i kommunens styrning och ledning har varit en otydlig rollfördelning 
mellan politiker och tjänstepersoner. En återkommande definition på detta har varit att politiker 
går förbi förvaltningschef och ber eller påverkar tjänstepersoner i enskilda ärenden. Samtidigt 
har det inte heller varit tydligt vilken roll och samverkan som ska känneteckna gränssnittet 
mellan tjänstepersonsledningen och den politiska ledningen.  

Under föregående mandatperiod genomfördes ett antal utbildningstillfällen ”Våra roller” med 
extern konsult för att kunna gå vidare mot större samsyn i frågan. Från kommunens sida var 
kommundirektör och kommunalråd drivande i processen. Revisorerna vill ta reda på vad 
utbildningen ledde till och på vilket sätt arbete drivs vidare, inte minst viktigt i början av en ny 
mandatperiod.  

I BUN har det under 2019 blivit tydligt att roll- och ansvarsfördelningen inom nämnden och 
mellan nämndsledamöter och förvaltningsledningen inte har fungerat. Det har framförts att 
nämndens styrning och ledning inte har lett till tydliga uppdrag till förvaltningen eller att 
nämnden följt kommungemensamma riktlinjer. Ett sådant exempel är att nämnden fattat ett 
sent beslut om internbudget och inte kunnat presentera budgetbehov för 2020 i enlighet med 
den tidsplan som är beslutad.  

 

1.2. Syfte och revisionsfrågor  

Syftet är ta reda på hur arbetet bedrivit med att förbättra styrning och ledning samt klimatet 
mellan tjänstepersoner och den politiska ledningen.  

 Vilket arbete bedrevs och vilka beslut fattades inför internbudget 2019? 
 Vilket arbete bedrevs och vilka beslut fattades inför budgetäskande 2020? 
 Nämnden har ett prognostiserat underskott som ökat från 4 till drygt 12 milj. Vilka är 

orsakerna till detta? 
 Vilka åtgärder har nämnden beslut om för att nå en budget i balans? 
 Vilka strategiska verksamhetsbeslut har nämnden beslutat om och i vilken grad har 

dessa processats med förvaltning och ledningsstruktur? 
 I vilken omfattning har nämndbesluten varit eniga från nämnden? 
 Har nya nämndsledamöter fått utbildning för sitt uppdrag? 

1.3. Genomförande  

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier. Granskningen omfattar perioden 1 
januari 2019 fram till 31 augusti 2019 och är genomförd september till oktober 2019. 
 

1.4. Revisionskriterier 

 I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

 Styrdokument för internbudgetprocess, kommunövergripande och nämndspecifika 
 Styrdokument för budgetprocess, kommunövergripande och nämndspecifika 
 Eventuella styrdokument för nämndarbete, t ex årshjul, policydokument som beskriver 

kommunens Code of Conduct såsom kommunens etiska riktlinjer.  
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2. Iakttagelser: Internbudget 2019 

 
Under denna rubrik redovisar vi våra iakttagelser gällande budgetäskandet för 2019 samt 
svarar på revisionsfrågan Vilket arbete bedrevs och vilka beslut fattades inför internbudget 
2019? samt I vilken omfattning har nämndbesluten varit eniga från nämnden? 
 

2.1. Styrdokument  

Arbetet med att ta fram ett underlag för kommunens budget påbörjas normalt under våren året 
innan budgeten träder i kraft. Under ett valår påbörjas ofta arbetet under våren men då 
kommunallagen reglerar att det är det nyvalda fullmäktige som ska fastställa budgeten 
återupptas budgetarbetet efter valet. Budgetbeslutet ska i kommunfullmäktige omfatta 
skattesats, mål för god ekonomisk hushållning, driftramar, investeringsramar, godkända 
investeringsprojekt samt resultat-, finansierings- och balansbudget. Utifrån tilldelad budgetram 
fattar sedan respektive nämnd beslut om en internbudget för nämndens verksamheter.  
 
I september 2018 var det val till kommunfullmäktige och 15 oktober tillträdde de nya 
fullmäktigeledamöterna. Dessa valde i sin tur ledamöter till kommunstyrelse och nämnder. 
Nämnderna tillträdde 1 januari 2019. 
 
I budgetanavisningarna från kommunkontoret för 2019–2021, daterade 11 nov 2017 fastslås 
bland annat att nämnderna senast 31 januari 2019 ska ha fattat beslut om internbudget. 
Dessutom ska nämnderna i februari, som ett informationsärende till fullmäktige, redovisa sin 
internbudget. Vid sakgranskningen framkommer att Kommunstyrelsen har beslutat att 
återkopplingen på respektive nämnds internbudget flyttades från februari till mars månad. 
Motivet var den tilläggsbudget som fullmäktige väntades fatta beslut om och att fullmäktige 
skulle få ett mer fullständigt underlag om även eventuella tilläggsanslag inkluderades i 
underlaget. I skrivelsen står dock att ”Nämnderna bör trots detta ha fattat beslut om 
internbudget 2019 innan utgången av januari.” och att om tilläggsanslag beviljas får en 
revidering av internbudgeten ske. Det påpekas vidare att om nämnderna trots allt fattar beslut 
om internbudget efter januari månads utgång måste de ”tillse att budgetföljsamhet trots detta 
kan uppnås.”  

2.2. Nämndens beslut 

Arbetet med budgetäskande inom barn- och utbildningsnämnden påbörjades i maj 2018 när 
dåvarande utbildningsnämnd fattade beslut om att ställa sig bakom förslaget avseende budget 
2019 och översända detta till den kommungemensamma budgetberedningen. Ärendet innebar 
att nämndens totala resursbehov utöver nuvarande ram angavs enligt följande: 
 Äskande/nya resursbehov  12 450 kkr 
 Besparingar   - 4 000 kkr 
 Demografiska effekter  3 633 kkr  
 
Av besparingarna på 4 miljoner kr beräknades 3 miljoner från omstrukturering skolenheter (helt 
eller delvis nerläggning) samt 1 miljon från organisationsöversyn, i allt från 
ledningsorganisation och administration till operativ verksamhet. Därtill tillkom en besparing 
utöver ovanstående, genom att uppräkning av grundbeloppen väntades utebli 2019.    
 
På central nivå fortlöpte budgetarbetet under sommaren enligt plan och i augusti 2018 fattade 
dåvarande kommunstyrelse beslut om preliminära ramar.  
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I oktober behandlade den nytillträdda kommunstyrelsen ett ärende om skattesatsen för 2019. 
Barn- och utbildningsnämndens budget för 2019 kom därefter genom kommunfullmäktiges 
beslut 26 november 2018 att fastställts till drygt 392 miljoner kronor. Vid samma tillfälle 
aviserades att kommunfullmäktige skulle besluta om en tilläggsbudget under början av det nya 
året. I ett informationsärende på nämndens sammanträde 29 januari 2019 lämnades följande 
information ”De ekonomiska riktlinjerna i Simrishamns kommun anger att ekonomin sätter  
gränsen för verksamhetens omfattning. Under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden 
fördelar resurser i samma proportioner och enligt samma principer som under 2018 och det 
för 2019 beslutade budgetförslaget bedömer förvaltning en att budgetanslaget innebär en 
förväntad brist om 3–5 miljoner kronor. Det är såldes rimligt att anta att en stramare budget 
fordras samt att åtgärder behöver vidtas för en budget i balans under 2019 och de kommande 
åren.” Ärendet var en konsekvens av att arbetsutskottet på sitt sammanträde 27 november 
beslutade att uppdra åt förvaltningen att göra en konsekvensanalys av budget 2019 och 
redovisa denna för nämnden i januari.  
 
På nämndens januarisammanträde fanns beslut om internbudget med på dagordningen men 
ärendet drogs på sittande möte tillbaka av ordförande. Anledningen uppges vara att ärendet 
inte ansågs tillräckligt berett.   
 
På sitt sammanträde 25 februari fattade kommunfullmäktige beslut om en tilläggsbudget om 
drygt 10 miljoner kronor. Fullmäktige godkänner då att driftramarna för år 2019 i förhållande 
till den i november beslutade budgeten för barn- och utbildningsnämndens del ökas med 3 
miljoner kr till drygt 395 miljoner kronor. Det är i beslutet inte angivet vad dessa tre miljoner 
ska användas till.  
 
Barn- och utbildningsnämnden fastställde vid sitt sammanträde 26 februari förvaltningens 
förslag till internbudget för 2019. Ärendet hade dessförinnan också behandlats på barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 21 januari och där fattades beslut om att låta ärendet gå 
öppet upp till nämnden. 
 
Feministiskt initiativ, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avstod från att delta i beslutet i 
nämnden med följande notering: ”Med hänvisning till eget budgetförslag där högre 
finansieringsgrad anvisats för barn- och utbildningsnämnden än den ”allians-SD” budget som 
beslutats, vars konsekvenser vi ser med största oro på.” 
 

2.3. Iakttagelser intervjuer 

I december 2018 hade förvaltningen ett första möte med den tillträdande ordföranden där bland 
annat budgeten diskuterades. I intervjuerna nämns att nämnden under hösten justerat sitt 
budgetäskande till 4,1 miljoner kronor men något ärende med denna innebörd återfinns inte 
på vare sig arbetsutskott eller nämnd. Vid intervjuerna framkommer ingen klar bild av vad 
dåvarande ramtilldelning förväntades ge för ekonomiskt resultat vid årets slut och i vilket 
utsträckning barn- och utbildningsnämnden skulle kunna leverera ett nollresultat. Detta gäller 
i synnerhet för vuxenutbildningen och Campus Österlen, som vid flera intervjuer uppges ha 
uppfattats som ett nollsummespel trots att de underlag och utredningar som ligger till grund för 
beslutet, visar att verksamheten beräknas kosta 2–3 miljoner årligen under de första åren. 
 
Vid intervjuerna framkommer att samarbetet mellan förvaltningschef och nämndens 
ordförande redan i början på mandatperioden varit bristande, liksom förtroendet dem emellan. 
Något som enligt intervjuerna påverkat arbetet med internbudgeten.  
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Vid intervjuer framkommer att den av fullmäktige aviserade tilläggsbudgeten skapade en 
osäkerhet både inom barn- och utbildningsförvaltningen och nämnden där alla velat avvakta 
tilläggsbudgetens belopp innan internbudget 2019 fastställdes. Detta trots att 
kommunstyrelsen påpekat att nämnderna bör fatta beslut om internbudget senast under 
januari och vid behov revidera denna utifrån eventuella tilläggsbelopp snarare än att vänta 
med att fastställa internbudgeten. Avsaknad av internbudget innebär en osäkerhet för barn- 
och utbildningsförvaltningens verksamheter där exempelvis rektorerna inte vet vad 
grundbeloppen kommer att fastställas till och därmed inte vilken budget de har att röra sig 
med. 
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3. Iakttagelser: Hantering av underskott 2019 

 
Under denna rubrik redovisar vi våra iakttagelser gällande underskottet 2019 och svarar på 
revisionsfrågorna Nämnden har ett prognostiserat underskott som ökat från 4 till drygt 12 
milj. Vilka är orsakerna till detta? Vilka åtgärder har nämnden beslut om för att nå en budget i 
balans? samt I vilken omfattning har nämndbesluten varit eniga från nämnden? 
 

3.1. Styrdokument 

Sedan några år tillbaka består Simrishamns kommuns samlade ekonomiska uppföljning av 
fyra helårsprognoser. En av prognosernas upprättas i samband med den lagstadgade 
delårsrapporten. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastslog i januari 2019 att uppföljning 
under året sak ske per sista mars, maj, augusti (delårsrapport) samt oktober. 
 

3.2. Nämndens beslut 

På nämndens sammanträde 6 maj 2019 kom den första helårsprognosen (HP1) till nämnden, 
kopplad till utfallet januari-mars 2019. Denna visar resultatet i siffror, samt kommentarer från 
förvaltningen. De siffror som redovisas för nämnden är −4,8 miljoner. I underlag från 
förvaltningsekonomen som vi tagit del av redovisas på sista raden ett underskott på -11,2 
miljoner, samtidigt som kolumnerna summeras till ett underskott på -4,8 miljoner. I en 
kommentar i tjänsteskrivelsen till nämnden skriver förvaltningschefen att ”Resultatet är 
förväntat. Effekterna av besparingskravet har ännu inte börjat ge utslag i den ekonomiska 
redovisningen.” De besparingar som åsyftas är det generella effektivitetskrav på motsvarande 
1% av ramen som både fullmäktige i sin ramtilldelning och nämnden i sin nämndsplan beslutat 
om och några andra besparingar eller någon åtgärdsplan har nämnden vid detta tillfälle inte 
beslutat om.   
 
8 maj, två dagar efter nämndssammanträdet, tog kommunstyrelsen upp helårsprognosen för 
kommunen. I protokollet kan man läsa att två nämnder har negativa avvikelser och att 
kommunstyrelsen ”anser att såväl barn- och utbildningsnämndens som 
samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska obalanser är problematiska men inte omöjliga att 
rätta till under resterande verksamhetsår” och kommunstyrelsen fattade beslut om: 

 att ge nämnden i uppdrag att omgående påbörja ett arbete som syftar till att nå 

ekonomisk balans under 2019  
 att kommunstyrelsen löpande informeras om detta arbete och dess resultat. 

 
11 juni hölls nästa sammanträde i barn- och utbildningsnämnden och då redovisas 
helårsprognos 2, vilken omfattar perioden januari – maj. Nu prognostiseras ett underskott om 
-12,3 miljoner. I den handling som nämnden får redovisas i huvudsak tre anledningar till det 
uppkomna underskottet: minskade statliga ersättningar för nyanlända, en utökning av 
verksamheterna med icke motsvarande finansiering av såväl nämnd och fullmäktige som 
förvaltning, samt demografisk utveckling under perioden 2015–2019. 
 
Vid sammanträdet i juni beslutar nämnden också om att ställa sig bakom en åtgärdsplan samt 
översända denna till kommunstyrelsen. Fem ledamöter avstår från att delta i beslutet med 
hänvisning till eget budgetyrkande. 
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Åtgärdsplanen som presenteras av nämnden är framtagen av förvaltningen och innehåller fem 
rubriker: 

 Individuella åtgärdsplaner, som går ut på att förvaltningen för dialog med de 
verk-samheter som i dagsläget ser ut att eller under året riskerar att överskrida 
budgetanslaget.  

 Begränsningar vid anställning av vikarier inom förskolan 

 Grundskola och gymnasieskola, i handlingen anges att ”förvaltningen kommer 
under våren och sommaren 2019 föra dialog med verksamheterna inför läsåret 
2019/2020. Det är i dagsläget svårt att mer precist avgöra vilka åtgärder som är 
både nödvändiga och möjliga.” 

 Tjänster på barn- och utbildningsförvaltningen, under vilken det anges att 
bemanningen på förvaltningskontoret justerats. 

 Förtydliga besparingskravet, där det står att läsa att förutsättningarna för 
enprocentiga sparkravet i nämndsplanen bör tydligt förankras och om nödvändigt 
förtydligas i god tid innan läsåret 2019/2020 i syfte att ge skolledare så goda 
förutsättningar som möjligt för att ha tid till erforderliga anpassningar av 
verksamheten. 

 
Ingen utav dessa åtgärder är angivna med en summa varpå det inte går att få en uppfattning 
om hur stora besparingar som kan förväntas och om åtgärderna är tillräckliga för att nå en 
ekonomi i balans. Från handlingen framgår inte om åtgärderna tar sikte på underskottet i HP1 
eller om de är framtagna med HP2, som redovisas på samma sammanträde, i beräkningen. 
 
Vidare uppdrogs åt barn- och utbildningsförvaltningen att återkomma med en ekonomisk 
uppföljning vid varje sammanträde. 
 
När kommunstyrelsen tog upp HP2 på sitt sammanträde den 21 augusti fattade de med 
anledning av barn- och utbildningsnämndens stora underskott beslut om ”att Barn- och 
utbildningsnämnden ska i samband med delårsrapporten för augusti månad inkomma med en 
handlingsplan för hur nämnden tänker åtgärda prognostiserad avvikelse på lång sikt samt även 
på kort sikt så att kommunen klarar balanskravsresultatet för år 2019.” 
 
Vid nämndssammanträdet 28 augusti fanns så väl ekonomisk uppföljning HP 2 och åtgärder 
för att nå en budget i balans, som Budget 2020 med som två olika beslutsärenden. Ärendena 
hade dessförinnan behandlats på barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts möte 13 
augusti då de fattade beslut om en del i det åtgärdsförslag som senare kom att läggas fram 
för nämnden men också ” att ärendet i övrigt hanteras i barn- och utbildningsnämnden”. 
Återigen låter man alltså ett ekonomiskt ärende gå öppet upp till nämnden.  
 
Sammanträdet 28 augusti inleds med att Skolchefen lämnar följande information: 
 

Utifrån barn- och utbildningsnämnden och dess verksamheters ekonomiska läge, och de föreslagna 
åtgärdernas mer eller mindre ingripande karaktär på verksamheternas förutsättningar, är det min 
uppgift som skolchef att upplysa om att vikten av att verkställandet och genomförandet av de åtgärder 
som genomgått nämndens behandling sker i enighet med rådande lagstiftning och kvalitetskrav som 
ställs på utbildningsverksamheten. Jag uppmanar därför nämnden i det följande arbetet vara lyhörd 
mot verksamheternas behov och flexibel i utförandet. 

 
Uttalandet ska ses mot bakgrund av en relativt ny skrivning i skollagen, 2 kap §8a (2010:800). 
Sedan 1 juli 2018 ska varje huvudman utse en skolchef vars uppgift är att biträda 
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huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. I Simrishamn 
liksom i många andra svenska kommuner har förvaltningschefen för den förvaltning som enligt 
reglementet ansvarar för kommunens skolverksamhet utsetts till skolchef.   
 
I uppdraget som skolchef ingår vidare att ansvara för att genomföra ett systematiskt 
kvalitetsarbete, vilket innebär att följa, utvärdera och utveckla verksamheten mot de mål som 
anges i styrdokumenten. I de fall brister synliggörs ska dessa åtgärdas. Om skolchefen 
upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa författningskrav ska hen försöka åtgärda 
bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte räcker till för 
att åtgärda bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som är ytterst 
ansvarig. Detta har kommit att tolkas som att om det exempelvis inte finns tillräckligt med 
resurser för att genomföra de åtgärder som behövs ska skolchefen slå larm till huvudmannen. 
Grunduppdraget för förvaltningschefen är alltjämt att arbeta tillsammans med nämnden kring 
ekonomiska frågor och beredning av ekonomiska beslut. 
 
Vid augustisammanträdet presenterades för nämnden en, jämfört med sammanträdet i juni, 
reviderad handling med förslag på åtgärder för budget i balans. Totalt listas 20 olika åtgärder 
och tjänsteskrivelsen, som denna gången inte är undertecknad alls, avslutas med en 
sammanfattning av den förväntade ekonomiska effekten där det konstateras att ”sammantaget 
innebär åtgärderna en besparing om knappt 2,8 miljoner kronor under 2019. Under perioden 
2020–2023 beräknas besparingarna med anledning av ovanstående vara betydligt större.” Sist 
i handlingen kan vi läsa att ”Med några undantag rapporterar skolledarna att budget kommer 
att efterlevas under 2019.  Förskolan och den kommunala vuxenutbildningen förväntas gå med 
budgetunderskott.”  
 
I en bilaga uppskattas åtgärderna ge en besparingar för 2019 om strax över 5 miljoner, varav 
knappt tre miljoner kommer av besparingar ute på enheterna och drygt 2 miljoner är 
besparingar som kommer av mer riktade åtgärder/beslut, exempelvis inte längre erbjuda gratis 
fotokatalog till alla elever eller förändra reglerna för busskort och ersättning för elevers resor 
till och från skolan/praktik. 
 
Nämnden fattade på sammanträdet i augusti också beslut om ett antal utredningsuppdrag vilka 
på sikt kan komma att få mer grundläggande konsekvenser för den ekonomiska situationen, 
bland utredningsuppdragen finns exempelvis att en plan för grundskolans organisation ska 
utarbetas, möjligheter till kostnadseffektivisering inom fritidshem utredas, dialog med 
samhällsbyggnadsförvaltningen inledas avseende skolmåltider och en översyn av 
helgavdelningen göras. 
 
Gällande beslutet om åtgärdsplanen på augustisammanträdet är det fattat efter votering, som 
utfaller med fem röster för ordförandes förslag och fem röster för 2e vice ordf yrkande, ett 
yrkande som lyder ”att med hänvisning till bilagd skrivelse att Barn- och utbildningsnämnden 
meddelar KF att man ej klarar sin verksamhet med tilldelade ekonomiska ramar och därför 
anhåller om ett tilläggsanslag på sex miljoner kronor.” 2e vice ordf har därefter inkommit med 
en skriftlig reservation som finns bilagd protokollet. Två personer avstår från att delta i 
omröstningen. 
 
Från samma punkt i protokollet noteras vidare att en fråga om jäv uppkom samt att mötet 
ajourneras två gånger. Enligt protokollet har en ledamot inför omröstningen lämnat 
sammanträdet för att istället låta en ersättare att tjänstgöra i hans ställe. 2e vice ordförande 
upplyser om att ersättare inte kan kallas inunder pågående handläggning och ledamoten som 
angivit jäv tjänstgör återigen vid omröstningen.  
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3.3. Intervjuer 

Vid intervjuer uppger barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningsekonom att han redan vid 
den första helårsprognosen prognostiserade ett underskott som var avsevärt högre, totalt 
−11,8 miljoner kr, än de närmare fem miljoner som kom att redovisas för nämnden. Mellan 
HP1 och HP2 har det prognostiserade underskottet för helåret mer än fördubblats, från drygt 
-4 till drygt -11 miljoner. Enligt förvaltningsekonomen har underskottet hela tiden varit 
prognostiserat till -11 miljoner, dock har förvaltningschefen medvetet valt att redovisa för 
nämnden ett lägre belopp om -4,8 miljoner. Förvaltningschefen själv menar att den första 
helårsprognosen var mycket osäker, att det var en stressad period utan arbetsro och att 
hennes bedömning var att verksamheten skulle klara ett bättre resultat än det 
förvaltningsekonomen räknat fram varför hon valde att redovisa ett lägre belopp till nämnden.   
 
Vid intervjuer framkommer att det varit mycket svårt för politik och nämnd att samarbeta för att 
ta fram de besparingsåtgärder som både nämnden själv och kommunstyrelsen efterfrågat. 
Samarbetssvårigheterna har varit av den grad att nämndens ordförande har haft kontakter 
med kommunstyrelsens ordförande om situationen, liksom att förvaltningschefen framför att 
hon involverat kommundirektören.  
 
Samarbetssvårigheterna yttrar sig bland annat i att den första åtgärdsplanen som förvaltningen 
arbeta fram och som presenteras för nämnden i juni. Dokumentet innehåller exempelvis fem 
rubriker men till ingen utav dessa punkter lämnas en konkret ekonomisk beräkning om hur 
stora besparingar det kan tänkas ge och i vilken mån nämnden kan väntas nå en budget i 
balans vid årets slut. Ordförande och 1a vice ordförande uppger i intervjuer att de är missnöjda 
med åtgärdsplanens innehåll och efter sammanträdet görs försök att förvaltning och politik 
tillsammans ska ta fram en reviderad åtgärdsplan. Vid intervjuer framkommer olika bilder av 
vad som sedan hänt. Från förvaltningens sida menar man att man har tagit fram en lista på 
tänkbara besparingar men att man inte fått någon vägledning från politiken på vad man ska 
prioritera. Nämndens ordförande och 1a vice ordförande menar å sin sida att 
tjänstepersonsförslaget varit dåligt underbyggt och inte legat i linje med de politiska 
prioriteringar som den styrande alliansen presenterat. Bland de förslag som förvaltningen tagit 
fram men som nämnden strukit kan nämnas exempelvis att slopa de fria pedagogiska 
måltiderna. Ett förslag som enligt politiken skulle vara kontraproduktivt och dessutom enbart 
ge en mindre besparing.  
 
Det råder inte heller någon samsyn om tidsplanen för arbetet med åtgärdsplanen. Från 
förvaltningens sida menar man att politikens missnöje med åtgärdslistan kommunicerades 
först när ansvariga tjänstepersoner gått på semester i juli. Förvaltningschefen menar att hon 
trots detta ställde upp och besvarade mejl och bistod med de underlag som politiken 
efterfrågade. Från ordförande och 1a vice ordförande menar man att möten och arbetet 
förhalats under sommaren, att mejl inte besvarats, och att berörda tjänstepersoner när man 
väl kommer till augusti och semestrarna är över likväl inte dykt upp på avtalade möten. 
Förvaltningschefen bekräftar att det finns ett möte kring budgeten som hon inte deltagit i men 
att det berodde på personliga skäl inom familjen och att hon fått klartecken från sin chef, 
kommundirektören, att utebli från detta möte. I övrigt är vidhåller hon att hon deltagit i alla 
möten hon kallats till. Politiken vidhåller att detta inte stämmer.   
 
Efter semestrarna upptas arbetet i augusti med åtgärdsplanen och vid intervjuer framkommer 
att nämndens ordförande och 1a vice ordförande varit mycket missnöjda med förvaltningen 
förslag som presenteras på AU 13 augusti, och som är tänkt att presenteras för nämnden i 
augusti. Ordförande försöker tillsammans med nämndssekreteraren, efter AU och inför 
sammanträdet den 27 augusti att fram en ny reviderad handling. En handling som förvaltningen 
i intervjuer beskriver som en politisk produkt, där man uppfattar det som en allt för långtgående 
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politisk styrning att diktera åtgärdsplanen på det sätt man beskriver ha skett. Underlaget och 
siffrorna inte var något man kunde ställa sig bakom och när tjänsteskrivelsen skickas till 
nämnden har den inte som brukligt undertecknats av förvaltningschefen. Detta är också 
bakgrunden till förvaltningschefens, tillika skolchefens, uttalande som inleder sammanträdet 
27 augusti. 
 
Från ordförande och 1a vice ordförandes sida menar man att det var nödvändigt att ta fram en 
egen handling då den utav förvaltningen framtagna handlingsplanen inte var tillfredställande.  
 
Sammantaget noterar vi att det är en rad olika belopp som nämns i olika handlingar, medan 
det i andra handlingar, som i den första handlingsplanen inte finns några siffror alls, och det är 
svårt att få en tydlig uppfattning om besparingarnas storlek och i vilken mån de räcker för att 
nå en budget i balans under innevarande år. 
 
Vid sakgranskningen framkommer att det inte finns tydliga rutiner från 
kommunledningskontoret gällande hur den ekonomiska redovisningen ska upprättas och 
stämmas av. I dagsläget förekommer inga månadsbokslut. Exempelvis uppges att det finns 
fall där interna hyror och avskrivningar bokförts först långt in på redovisningsåret, vilket såklart 
påverkar möjligheterna till en rättvisande uppföljning. Vidare framförs liknande problem med 
semesterlöneskulder och upplupna löner där HR-avdelningen inte anses kunna bistå med 
korrekta underlag.   
 
Vid intervjuer framkommer vidare att det finns olika bilder av vad som hände under 
augustisammanträdet gällande ajournering och den jävssituation som finns noterad i 
protokollet. Någon utav de intervjuade menar att det inte alls var frågan om jäv.  
 
2e vice ordf menar vidare att hela beslutet om åtgärdsplan är fattat på felaktiga grunder då 
risk- och konsekvensanalys samt en barnkonsekvensanalys inte genomförts inför beslutet. De 
två senare punkterna påpekas också av fackliga företrädare som vid ett extrainsatt 
förvaltningsövergripande samverkansmöte mellan fack och arbetsgivare, dagen innan 
nämndssammanträdet fått en dragning av den reviderade åtgärdsplanen. De fackliga 
företrädarna lämnar en anteckning till samverkansprotokollet vilken också presenteras för 
nämnden på sittande möte dagen efter. Anteckningen riktar in sig på hur åtgärdsplanen 
arbetats fram och att en risk- och konsekvensanalys samt en barnkonsekvensanalys saknas. 
Vidare påpekas att nämnden har ett arbetsgivaransvar för att skapa en god arbetsmiljö som 
gynnar verksamheterna.  
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4. Iakttagelser: Budgetäskande 2020 

Under denna rubrik redovisar vi våra iakttagelser gällande budgetäskandet för 2020 samt 
svarar på revisionsfrågorna Vilket arbete bedrevs och vilka beslut fattades inför 
budgetäskande 2020? Vilka strategiska verksamhetsbeslut har nämnden beslutat om och i 
vilken grad har dessa processats med förvaltning och ledningsstruktur? samt I vilken 
omfattning har nämndbesluten varit eniga från nämnden? 

4.1. Styrdokument 

Simrishamns kommun har en intern rutin för budgetarbetet 2020–2022, fastställd av 
kommunkontoret i februari 2019. I rutinen anges hur budgetarbetet ska bedrivas inklusive den 
tidsplan som kommunfullmäktige, -styrelse och nämnder har att förhålla sig till. För 2020 anges 
bland annat att budgetdialog inför budget 2020, där respektive nämnds budgetskrivelse 
presenteras, planerats till 15 augusti 2019. Det finns också en mall för utformningen av 
budgetskrivelsen. 

4.2. Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har först på sitt sammanträde 28 augusti, det vill säga två 
veckor efter den kommungemensamma budgetdialogen, fattat beslut om budgetskrivelse 
innehållande äskanden om utökning av budget samt besparingar. Nämnden har då också 
fattat beslut om nämndmål och investeringsäskanden. Sju ledamöter tar till protokollet att de 
ej deltar i beslutet.   
 
På nämndssammanträdet i juni i år fanns en informationspunkt i protokollet där förvaltningen 
lämnat information om budgetprocessen inför budget 2020 men någon närmare diskussion om 
exempelvis aktuella äskanden eller investeringsbehov fördes inte.  
 
Det som för barn- och utbildningsnämndens del kom att presenteras vid den 
kommungemensamma budgetdialogen 15 augusti var fram för allt en uppföljning av 
internbudget 2019 och arbetet med underskottet - snarare än kommande års investeringar och 
äskanden.  
 

4.3. Intervjuer 

Vid intervjuer framkommer att för ett par år sedan ändrades praxis i Simrishamns kommun till 
att nämndernas budgetskrivelse skulle vara politiskt behandlad i nämnden och inte som det 
ibland tidigare varit – en ren tjänstepersonsprodukt. Under våren fick utbildningsnämndens 
förvaltningschef dispens från kommundirektören, som i sin tur uppger att detta var förankrat 
hos kommunstyrelsens ordförande, att komma till beredningen med ett underlag som inte var 
nämndsbehandlat. Förvaltningen uppgav som motivering att det inte var möjligt att hinna ta 
fram ett underlag innan sommaren och att första sammanträdet efter sommaren låg efter 
budgetberedningen. De övriga intervjuade bekräftar att den beviljade dispensen var känd i 
organisationen men att det förutsattes att AU skulle ha hunnit behandla en budgetskrivelse 
den 13 augusti som kunde presenteras på den kommungemensamma budgetdialogen den 15 
augusti.  
 
Vid interjuver framkommer att det inte är helt ovanligt att underlaget inte behandlats politiskt 
på grund av att möten ligger fel tidsmässig i förhållande till varandra. Dessutom anges i 
intervjuer att det genom dialog och en tydlig beredning i arbetsutskott eller presidium ändå går 
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att få fram ett underlag som till stor del ändå speglar den politiska majoritetens ekonomiska 
inriktning. I utbildningsnämndens fall har det inte funnits tillräckliga rutiner för beredning av 
ärenden till nämnd, varken när det gäller tjänstepersonsberedningen eller den politiska 
förankringen. Beredningen av ärenden har därtill varit otydlig i fråga om när och hur 
arbetsutskott och presidiet ska involveras. Vid intervjuer framkommer en samstämmig bild av 
att beredningen, trots presidieberedning och arbetsutskottssammanträden inte fungerat på 
grund av alltför stora spänningar: meningsskiljaktigheter om hur beredning ska ske på politisk 
nivå, avsaknad av fullgoda ekonomiska underlag, oprecisa uppdrag till tjänstepersoner och 
orutin av mötesformalia.  
 
Det nya reglementet för nämnden som fastställdes av fullmäktige i mars i år föreskriver inte 
som tidigare att ett arbetsutskott ska finnas utan nämnden har själv på sitt sammanträde i maj 
beslutat om att inrätta ett arbetsutskott. På samma sammanträde konstateras de tidigare 
besluten om sammanträdestider för nämnd och arbetsutskott, fattade i januari 2019, föreslås 
kvarstå. Nämnden hade här annars haft ett ypperligt tillfälle att justera sammanträdestiderna 
för att bättre passa med tidsplanen för budget 2020. 
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5. Övriga iakttagelser 

Under denna rubrik besvarar vi revisionsfrågan Har nya nämndsledamöter fått utbildning för 
sitt uppdrag? 
 
Simrishamns kommun har en politikerhandbok som i februari 2019 kom i en reviderad version. 
Dokumentet innehåller beskrivningar av kommunens politiska organisation liksom av 
förvaltningar och verksamheter. Vidare tas lagar och styrande dokument upp liksom viktiga 
aspekter av de förtroendevaldas uppdrag (exempelvis arvodesregler, jävsregler, vad som 
gäller för studiebesök i verksamheterna och möjligheten att väcka frågor). Därtill finns en 
ordlista på vanliga begrepp.  

Som en bilaga till politikerhandboken finns ”Etiska regler för kommunalt förtroendevalda i 
Simrishamns kommun”. Godkända av fullmäktige 2007. Som en punkt står: ”Visa också 
respekt för övriga förtroendevalda och för kommunens anställda. Vi samarbetar för ett 
gemensamt mål – kommunens bästa!”. 

Vid intervjuer framkommer att det från förvaltningschefens sida finns ett stort missnöje med 
hur kommunen agerat efter den incident, anmäld av skolpersonal som en kränkning, som 
inträffade under nämndssammanträdets ajournering den 28 augusti. Förvaltningschefen 
menar att kommunen inte levt upp till sina egna skrivningar avseende samarbetsklimat och att 
kommunen inte heller agerat korrekt efter incidenten. 

Förvaltningen uppger vid intervjuer att de under våren vid enskilda ärenden, vad gäller 
särskilda verksamhetsformer eller typer av ärenden, med tanke på att det är en ny nämnd, lagt 
extra tid på att beskriva förutsättningarna utifrån lag, förordning och andra styrdokument. Därtill 
har det arrangerats två utbildningar, den 26 mars och den 1 april. Dessa har fokuserat på 
huvudmannens ansvar, styrkedjan och ansvarsfördelning i skolans värd, systematiskt 
kvalitetsarbete och nationella och kommunala mål. Ingen utav utbildningarna har fokuserat på 
ekonomi, som exempelvis de olika verksamheternas finansiering, elevpengens framräkning 
och uppbyggnad, resurstilldelning till förskolorna eller riktade statsbidrag inom nämndens 
område.  

Kommungemensamt har en utbildning hållits 16 augusti gällande roller och ansvar mellan 
politiker och tjänstepersoner. Denna beskrivs vid intervjuerna generellt i positiva ordalag.  
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6. Bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att barn- och utbildningsnämnden i sin hantering av 
internbudget 2019, prognostiserat underskott 2019 och budgetäskande 2020 i flera avseenden 
uppvisar allvarliga brister avseende intern styrning och kontroll.  
 
Kommunen som helhet hade för budgetåret 2019 en budgetprocess som var senare än 
normalt, vilket till stor del berodde på att det var valår och att förhandlingarna mellan partierna 
om styret i Simrishamns kommun dragit ut på tiden. Dessutom hade kommunfullmäktige redan 
i samband med budgetbeslutet i november aviserat ett kommande beslut om en tilläggsbudget. 
Likväl är det anmärkningsvärt att det dröjde ända till 26 februari innan nämnden fattade beslut 
om en internbudget. Verksamheterna har därmed inte getts tydliga planeringsförutsättningar.   
 
Arbetet i förvaltning och nämnd måste ske med sådan kontinuitet, trots majoritetsskifte, att 
verksamheten ges rimliga planeringsförutsättningar och att nämndens arbete inte bidrar till 
ökad risk för en ekonomi i obalans. Det är vår bedömning att nämndens sena hantering av 
internbudgetbeslutet bidragit till en försenad uppföljning och en försenad hantering av det 
underskott som idag prognostiserats. 
 
Det är allvarligt att nämnden inte informerats om osäkerheten i prognos 1, dvs att det funnits 
en skillnad i bedömning på 6 miljoner i informationen från förvaltningen. Det får anses som 
rimligt att nämnden informeras om eventuella svagheter i antaganden och bedömningar, dvs 
att det också borde ha redovisats ett sämsta scenario i prognosen. Vi delar vidare 
uppfattningen att kommunen behöver finna fungerande rutiner för hur den ekonomiska 
redovisningen ska upprättas och stämmas av, gällande exempelvis bokföring av interna hyror 
och avskrivningar, semesterlöneskulder och upplupna löner, så att tillförlitliga prognoser kan 
presenteras.  
 
Efter helårsprognos 1, presenterad för nämnden i maj, och i synnerhet efter helårsprognos 2, 
presenterad juni har arbetet med innevarande års budget och underskott inklusive åtgärdsplan 
samt kommande års budgetäskande i mångt och mycket flutit samman. Det hör till den 
kommunala vardagen att hantera ekonomiska underskott och att det därför under närmare ett 
halvår inte kunnat presenterats underlag med specificerad besparingspotential är högst 
anmärkningsvärt. Det är utifrån de handlingar som presenterats för nämnden svårt att få en 
tydlig uppfattning om hur stora besparingar som åtgärdsplanerna förväntas ge, både för 
innevarande år och på sikt. Särskilt eftersom flera utav underlagen är otydliga och inte 
innehåller tydliga beräkningar eller konkreta siffror.  
 
Bedömningen är att beredningen av ärendena har inte varit tydlig. Beredningen av ärenden 
behöver avsevärt förbättras, såväl förvaltningens interna beredning med de olika 
tjänstepersoner, som beredningen inom den styrande majoriteten, samt gången med 
presidiemöten, arbetsutskott och nämnd. Otydliga beslutsunderlag och ärenden som inte varit 
tillräckligt beredda på någon nivå har enligt vår bedömning bidragit till att nämnden inte fattat 
nödvändiga beslut för att komma tillrätta med underskottet.   
 
I den ekonomiska åtgärdsplanen beslutad i nämnden i juni i år anges i huvudsak tre 
anledningar till det ekonomiska underskottet: minskade statliga ersättningar för nyanlända, en 
utökning av verksamheterna med icke motsvarande finansiering av såväl nämnd och 
fullmäktige som förvaltning, samt demografisk utveckling under perioden 2015–2019. Vår 
bedömning är att samtliga dessa tre varit, eller borde varit kända på förhand och 
internbudgeten borde i större utsträckning justerats för att parera dessa faktorer.  
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Den utbildning nämndens ledamöter fick i början av mandatperioden borde definitivt innehållit 
genomgångar av ekonomistyrningen inom nämndens område och aktuella ekonomiska 
förutsättningar. Först på sammanträdet i juni fattade nämnden beslut om att efterfråga 
ekonomisk uppföljning på varje sammanträde. Underskottet hade då varit känt sedan 
majsammanträdet. Det är högst förvånande att ekonomin inte alltid är en stående punkt på 
dagordningen för barn- och utbildningsnämnden liksom att utbildningarna för den nytillträdda 
nämnden inte innehållit utförlig information om ekonomin, varken när det gäller ekonomiska 
principer för nämndens verksamheter eller det aktuella ekonomiska läget.  
 
Ingen utav de intervjuade har på ett tydligt sätt kunnat redogöra för vari det försämrade 
resultatet mellan helårsprognos 1 och 2 besått av eller i vilken mån det berott på faktorer som 
varit, eller borde varit kända i verksamheten. Ingen utav de intervjuade kan heller på ett tydligt 
sätt redogöra för de besparingar som nämnden på sammanträdet i juni beslutat om. 
Exempelvis hänvisar man ibland till den effektivisering som åligger alla verksamheter enligt 
nämndsplanen som en besparing, samtidigt som denna är något som internbudgeten redan 
tagit hänsyn till och alltså inte kan ses som en åtgärd utifrån det prognostiserade underskottet. 
Andra exempel är som nämnt att den första åtgärdsplanen som nämnden beslutade om i juni 
inte anger några siffror på hur stora de besparingar som där listas kan förväntas ge.  
 
Vår bedömning är att nämnden behöver fatta nödvändiga beslut för att på ett par års sikt kunna 
nå en budget i balans och det är angeläget att nämnden snarast inleder ett arbete med 
strukturfrågor inom sitt verksamhetsområde så att verksamheten på sikt kan anpassas till 
förväntade ekonomiska ramar. I detta ligger bland annat att se över organisation och 
bemanning för såväl förskola, grundskola, gymnasieskola samt den kommunala 
vuxenutbildningen och verksamheterna vid Campus Österlen.  
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Tillse att samtliga nämnder följer den interna tidsplanen och budgetanvisningarna 
så att kommunen kan få en samlad beredning av kommunens budget och 
investeringsbehov de kommande åren. 

 Utöva sin uppsiktsplikt och öka den interna styrningen och kontrollen på 
ekonomiområdet genom att exempelvis ställa krav på nämnder att redovisa tydliga 
siffersatta åtgärder vid ekonomiskt underskott samt finna fungerande 
kommungemensamma rutiner för att uppnå tillförlitliga prognoser. 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att: 

 Avsevärt öka den interna styrningen och kontrollen på ekonomiområdet, genom att 
exempelvis ha utbildning om ekonomistyrningen inom nämndens område och 
aktuella ekonomiska förutsättningar samt ha uppföljning av det ekonomiska läget 
vid varje sammanträde. Exempelvis behöver tydlig ekonomisk rapportering lämnas 
avseende: 

o Campus Österlen, med de olika intäktsströmmarna som finns för 
verksamheten 

o att åtgärder inom gymnasieverksamheten ger resultat 

o grundbeloppets beräkningsgrunder och uppföljning på enhetsnivå visavi 
intäkterna från grundbeloppet.  
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 Fatta nödvändiga struktur- och inriktningsbeslut, inklusive tydliga 
finansieringsplaner, för att på ett par års sikt kunna anpassa verksamheten till 
förväntade ekonomiska ramar 

 Omgående finna fungerande rutiner för beredning av ärenden till nämnden genom 
att förtydliga arbetsutskottsmötena och presidiemötenas funktion samt när i 
förvaltningens beredning av ärenden politiken ska involveras. Detta ställer också 
ökade krav på förvaltningen att ta fram tydliga underlag med beslutsförslag som är 
beredda på tjänstepersonsnivån samt politiskt förankrade.  

 

 

 

Simrishamn den 28 oktober 2019 

 

Lars Eriksson Hanna Ericsson   
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner: 
 
 Kommundirektör 

 Kommunens ekonomichef  

 Kommunalråd 

 Oppositionsråd 

 Fd Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen (slutade sin anställning i 
Simrishamn i september 2019) 

 Administrativ chef Barn- och utbildningsförvaltningen 

 Förvaltningsekonom Barn- och utbildningsförvaltningen 

 Nämndssekreterare Barn- och utbildningsförvaltningen 

 Fd ordförande Barn- och utbildningsförvaltningen (avsade sig uppdraget i oktober 2019) 

 1a vice ordföranden Barn- och utbildningsförvaltningen 

 2a vice ordförande Barn- och utbildningsförvaltningen (ordförande i nämnden under förra 
mandatperioden) 

 

 

Medverkat vid intervjuerna: 

 Alf-Göran Andersson, förtroendevald revisor 

 Jens Lundgren, förtroendevald revisor 

 
 
Dokument: 
 
 Handlingar och protokoll från, barn- och utbildningsnämndens sammanträden 2018 och 

2019 

 Handlingar och protokoll från, barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 
sammanträden 2018 och 2019 

 Handlingar och protokoll frånkommunstyrelens sammanträden 2018 och 2019 

 Kommunens budgetanvisningar för budget 2019–2021 samt 2020–2022 

 Underlag från utbildning av nya nämndsledamöter i barn- och utbildningsnämnden 

 Politikerhandboken Simrishamns kommun 

 
 
 
 
 


