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Dnr: KS 2018/58

§60

Revisionsrapport: Arbete med riktade
statsbidrag - Yttrande
Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Nämndernas beslutade åtgärdersförslag godkänns och översänds till kommunrevisionen som
yttrande, enligt bilaga Ks § 60/2018.
Bildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att återrapportera till kommunstyrelsen när
beslutade åtgärder har genomförts dock senast 2018-06-30.

Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kävlinge kommun granskat arbetet
med riktade statsbidrag inom bildningsnämnden och socialnämnden.
Sammanfattningsvis rapporterar EY att hanteringen och uppföljningen av riktade statsbidrag
inom såväl bildningsnämnden som socialnämnden är systematiskt och ändamålsenligt ordnad
på tjänstemannanivå i de respektive förvaltningarna. EY menar dock att oförutsägbarheten som
präglar bidragsvillkoren medför avsevärda ekonomiska och verksamhetsmässiga risker, och
att detta skapar behov av tydlighet i kommunens förhållningssätt till bidragen. Det gäller
särskilt inom skolområdet, där omfattningen av riktade statsbidrag är stor och bidragen numera
står för en inte obetydlig del av de totala resurserna.
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EYs rapport har varit på remiss hos bildnings- och socialnämnden som båda fattat beslut med
den inriktning som EY föreslår:
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar EY bildningsnämnden och socialnämnden att:
- Säkerställa att det finns tydliga rutiner kring hur återrapportering till nämnd kring utförda
prestationer ska ske.
Därtill rekommenderar EY bildningsnämnden att:
1. Utveckla riktlinjer för förhållningssätt och strategi vad gäller riktade statsbidrag, med
syfte att ge tydlig vägledning för förvaltning och enheter.
2. Säkerställa att delegationsbeslut kring ansökan om statsbidrag återrapporteras till
nämnd.
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I linje med nämndernas beslut att stärka rutinerna och ta fram riktlinjer föreslås
kommunstyrelsen att följa upp att det genomförs och lägga revisionens rapport till
handlingarna.

Beslutsunderlag
x
x
x
x
x

Svar på revisionsrapport: genomförd granskning av arbetet med riktade statsbidrag ,
tjänsteskrivelse
Granskning av arbetet med riktade statsbidrag, följebrev
Revisionsrapport - Granskning av arbetet med riktade statsbidrag, rapport
Bildningsnämndens beslut § 13/2018 - Svar på granskning av riktade statsbidrag
Socialnämndens beslut §26/2018 - Yttrande över revisionsrapport - Granskning av arbetet
med riktade statsbidrag

Yrkande
Catrin Tufvesson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag med tillägg att bildningsnämnd och
socialnämnd ska återrapportera till kommunstyrelsen senast 2018-06-30.

Beslutsgång
Ordförande lägger lagda yrkande och förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen
har beslutat enligt Catrin Tufvessons (S) yrkande.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Revisionsnämnden
För verkställighet
Bildningsnämnden
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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§13

Svar på revisionsrapport – Granskning av
arbetet med riktade statsbidrag
Beslut
Bildningsnämndes beslut
Bildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna svaret på
granskningsrapporten för vidarebefordran till kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kävlinge kommun granskat arbetet
med riktade statsbidrag inom bildningsnämnden och socialnämnden.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar EY bildningsnämnden och socialnämnden att:
- Säkerställa att det finns tydliga rutiner kring hur återrapportering till nämnd kring utförda
prestationer ska ske.
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Därtill rekommenderar EY bildningsnämnden att:
- Utveckla riktlinjer för förhållningssätt och strategi vad gäller riktade statsbidrag, med
syfte att ge tydlig vägledning för förvaltning och enheter.
- Säkerställa att delegationsbeslut kring ansökan om statsbidrag återrapporteras till
nämnd.
Av verksamheten planerade åtgärder i förbättrande syfte
Utifrån ovanstående rekommendationer eftergenomför granskning av bildningsnämndens
arbete med riktade statsbidrag har verksamhetsområdet planerat nedanstående förändringar:
- Tydliga skriftliga rutiner tas fram för hur återrapportering till nämnd kring utförda prestationer
ska ske.
- Riktlinjer formuleras för förhållningssätt och strategi vad gäller riktade statsbidrag.

Beslutsunderlag
x
x

Svar på revisionsrapport - Granskning av arbetet med riktade statsbidrag
Revisionsrapport - Granskning av arbetet med riktade statsbidrag, uppdaterad rapport

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
För kännedom
Barbro Börjesson, skolchef
Martin Strand, utvecklingsledare
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För verkställighet
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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