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Svar på revisionsrapport från PwC - Granskning av hantering och 
rutiner avseende riktade statsbidrag 

Skolnämndens beslut 

1. Uppdra åt skoldirektören att i samverkan med produktionschefen tydliggöra 
ansvarsfördelningen mellan Skolnämnden och Produktionsstyrelsen avseende ansökan om 
riktade statsbidrag. 

2. Uppdra åt skoldirektören att komplettera Skolnämndens delegationsordning avseende 
ansökan om riktade statsbidrag. 

Sammanfattning 
Utifrån granskningen rekommenderar PwC Skolnämnden att vidta följande åtgärder 
- komplettera delegationsordningen avseende ansökan om statsbidrag. 
- säkerställa att beslut fattas i de fall ett statsbidrag inte ska sökas. 
- säkerställa att ansökningar om statsbidrag som påverkar verksamhetens omfattning och 
finansiering under en längre period behandlas av nämnd. 
Vidare rekommenderas Skolnämnden och Produktionsstyrelsen att förtydliga 
ansvarsfördelningen avseende ansökan om riktade statsbidrag. I öv rigt bedöms Skolnämnden 
ha ändamålsenliga rutiner för hantering av riktade statsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-09-05. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar bifall till Skolförvaltningens beslutsförslag innebärande 
1. Uppdra åt skoldirektören att i samverkan med produktionschefen tydliggöra 
ansvarsfördelningen mellan Skolnämnden och Produktionsstyrelsen avseende ansökan om 
riktade statsbidrag. 
2. Uppdra åt skoldirektören att komplettera Skolnämndens delegationsordning avseende 
ansökan om riktade statsbidrag. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslutar enligt Kenneth Netterströms (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunens revisorer 
- Produktionsstyrelsen 
- Ekonomienheten 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Svar på revisionsrapport från PwC - G ranskning av hantering och rutiner
avseende riktade statsbidrag

Sammanfattning
Utifrån granskningen rekommenderar PwC Skolnämnden att vidta följande åtgärder
- komplettera delegationsordningen avseende ansökan om statsbidrag.
- säkerställa att beslut fattas i de fall ett statsbidrag inte ska sökas.
- säkerställa att ansökningar om statsbidrag som påverkar verksamhetens omfattning och
finansiering under en längre period behandlas av nämnd.

Vidare rekommenderas Skolnämnden och Produktionsstyrelsen att förtydliga ansvarsfördelningen
avseende ansökan om riktade statsbidrag. I övrigt bedöms Skolnämnden ha ändamålsenliga rutiner
för hantering av riktade statsbidrag.

Beslutsförslag
Skolnämndens beslut

1. Uppdra åt skoldirektören att i samverkan med produktionschefen tydliggöra ansvarsfördelning en
mellan Skolnämnden och Produktionsstyrelsen avseende ansökan om riktade statsbidrag .

2. Uppdra åt skoldirektören att komplettera Skolnämndens delegationsordning avseende ansökan
om riktade statsbidrag.

Bakgrund
På uppdrag av Österåkers kommuns förtroend evalda revisorer har PwC har 2018 genomfört en
granskning av ans ökningar om riktade statsbidrag inom utbildning och äldreomsorg. Berörda
nämnder har ålagts att avge svar till revisorerna senast den 30 november 2018.

Förvaltningens slutsatser
PwCs bedömni ng är att Skolnämnden i huvudsak har ändamålsenliga rutiner för hantering och
redovisning av riktade statsbidrag. Skolnämnden fattar beslut om riktade statsbidrag i samband med
verksamhetsplanen i början av året. Enligt granskningen behöver dock Skolnämnde ns
delegationsordning kompletteras så att det blir tydligt vilka tjänstemän som löpande under året har
rätt att fatta beslut om att söka riktade statsbidrag samt i förekommande fall besluta om att inte söka
bidrag.

Den ansvarsfördelning som i dag tillämp as avseende ansökan om statsbidrag utgår från respektive
nämnds reglemente, där Skolnämnden har ansvar för övergripande uppgifter som avser
hemkommunen och Produktionsstyrelsen för uppgifter som avser huvudman i skollagens mening
och som berör driften av d en egna verksamheten. I dagsläget saknas dock skriftliga rutiner för
ansvarsfördelning mellan Skolnämnden och Produktionsstyrelsen .
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Tidigare beredning och beslutsunderlag
Revisionsrapport – Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidra g, PwC juni 2018

Staffan Erlandsson Kerstin Johansen
skoldirektör sakkunnig
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