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§145

Dnr: KS 2018/243

Revisionsrapport – Granskning av
resursfördelning till grundskolorna Yttrande
Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Bildningsnämndens svar på granskningsrapporten godkänns och överlämnas till
kommunrevisionen, enligt bilaga Ks § 145/2018.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kävlinge kommun har EY granskat hur resurser
fördelas inom grundskolan. Syftet har varit att granska om bildningsnämnden arbetar
ändamålsenligt för att fördela resurser efter barn och elevers olika behov.
Den sammanfattande bedömningen är att bildningsnämnden i stora delar har en ändamålsenlig
resursfördelning.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderas bildningsnämnden följande:
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• Säkerställa att det finns en tydlighet och transparens i den socioekonomiska fördelningen,
också ut mot de fristående grundskolorna. Samt i samband med detta göra en uppföljning av hur
väl fördelningen svarar mot de faktiska behov som finns i verksamheterna.
• Säkerställa att resursfördelningen till fristående skolor sker enligt lika villkor, också avseende
den socioekonomiska fördelningen.
Bildningsnämnden har följande planerade eller redan vidtagna åtgärder i förbättrande syfte:
• Eftersom det är en annan huvudman för friskolorna görs enbart en ekonomisk fördelning till
friskolorna i from av ett genomsnitt av det socioekonomiska bidraget. Friskolorna omfattas delvis
av annan lagstiftning än de kommunala, bland annat i frågor som rör offentlighetsprincipen,
vilket gör att kommunen inte har full insyn i hur ekonomiska medel används.
• Effekten av den reviderade socioekonomiska fördelningen inom kommunen kommer att följas
upp och utvärderas årligen, för att bland annat säkerställa att fördelningen motsvarar de faktiska
behov som finns på respektive skola.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
x
x
x

Revisionsrapport - granskning av resursfördelning till grundskolorna, tjänsteskrivelse
Revisionsrapport - Granskning av resursfördelning till grundskolorna, rapport
Bildningsnämndens beslut § 73/2018 - Svar på revisionsrapport granskning av
resursfördelning grundskolan

Yrkande
Carina Ingelsson (L) yrkar med instämmande av Johan Ericsson (M) att beslutsmeningen
”Utbildningsnämnden (ny nämnd från och med 2019-01-01) får i uppdrag att återrapportera den
uppföljning och utvärdering som görs årligen” stryks i övrigt yrkar de bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot Carina Ingelssons (L) m.fl. ändrings yrkande och
finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt Carina Ingelssons (L) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen har beslutat att stryka beslutsmeningen ”Utbildningsnämnden (ny nämnd från
och med 2019-01-01) får i uppdrag att återrapportera den uppföljning och utvärdering som görs
årligen”.
Därmed blir kommunstyrelsens beslut att godkänna granskningsrapporten och överlämna
bildningsnämndens beslut som yttrande till kommunrevisionen.

Beslutet skickas till
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För kännedom
Kommunrevisionen
Kommunfullmäktige
För verkställighet
Bildningsnämnden (Utbildningsnämnden från den 1 januari 2019)

Utdragsbestyrkande
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2018-09-19

11(17)

§73

Dnr: BN 2018/149

Svar på revisionsrapport – Granskning av
resursfördelning till grundskolorna
Beslut
Bildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna svaret på granskningsrapporten
enligt nedan.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kävlinge kommun har EY granskat hur resurser
fördelas inom grundskolan. Syftet har varit att granska om bildningsnämnden arbetar
ändamålsenligt för att fördela resurser efter barn och elevers olika behov.
Den sammanfattande bedömningen är att bildningsnämnden i stora delar har en ändamålsenlig
resursfördelning.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderas bildningsnämnden följande:
• Säkerställa att det finns en tydlighet och transparens i den socioekonomiska fördelningen,
också ut mot de fristående grundskolorna. Samt i samband med detta göra en uppföljning av hur
väl fördelningen svarar mot de faktiska behov som finns i verksamheterna.
• Säkerställa att resursfördelningen till fristående skolor sker enligt lika villkor, också avseende
den socioekonomiska fördelningen.
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Av verksamheten planerade eller redan vidtagna åtgärder i förbättrande syfte:
• Eftersom det är en annan huvudman för friskolorna görs enbart en ekonomisk fördelning till
friskolorna i from av ett genomsnitt av det socioekonomiska bidraget. Friskolorna omfattas delvis
av annan lagstiftning än de kommunala, bland annat i frågor som rör offentlighetsprincipen,
vilket gör att kommunen inte har full insyn i hur ekonomiska medel används.
• Effekten av den reviderade socioekonomiska fördelningen inom kommunen kommer att följas
upp och utvärderas årligen, för att bland annat säkerställa att fördelningen motsvarar de faktiska
behov som finns på respektive skola.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
x
x

Tjänsteskrivelse: Svar på revisionsrapport – Granskning av resursfördelning till grundskolorna
Revisionsrapport - Granskning av resursfördelning till grundskolorna, rapport

Beslutet skickas till
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För verkställighet
Chef särskilt stöd
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

