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Till kommunfullmäktige
i Stockholms stad

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN ÅR 2017
Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat utbildningsnämndens verksamhet
under år 2017.
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt kommunfullmäktiges mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för
att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till kommunfullmäktige.
Vårt ansvar är att granska och pröva om nämndens verksamhet bedrivits enligt kommunfullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten. Vidare om nämndens räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen
varit tillräcklig.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
och stadens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi
bifogar en sammanfattande redogörelse för resultatet av vår granskning.
Vi bedömer sammantaget att utbildningsnämnden inte helt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt sätt. Bedömningen grundar sig på att nämnden delvis uppnår fullmäktiges
verksamhetsmål som berör nämndens kärnverksamhet. Från ekonomisk synpunkt är resultatet
tillfredsställande. Nämndens interna kontroll bedöms till stor del ha varit tillräcklig.
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.
Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för utbildningsnämnden och dess
enskilda ledamöter.

Stockholm den 12 mars 2018
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Fredrik Jöngren tillträdde 2017-12-11 och undertecknar inte revisionsberättelsen på grund av kort tid på
uppdraget. Han har ersatt Caspian Rehbinder som tjänstgjorde under perioden 2017-05-15—2017-12-11 och
Andreas Bjerke som tjänstgjorde under perioden 2017-04-01—2017-04-24.

Dnr 3.1.2-48/2018
Bilaga till revisionsberättelsen för år 2017

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi
Sammantaget bedöms att utbildningsnämnden inte helt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt sätt. Bedömningen grundar sig på att inriktningsmålet ”Ett Stockholm som
håller samman”, som berör nämndens kärnverksamhet, delvis uppnås. Från ekonomisk
synpunkt är utfallet tillfredsställande.
Huvuddelen av nämndens verksamhetsmål, indikatorer och aktiviteter finns inom
fullmäktiges inriktningsmål ”Ett Stockholm som håller samman”. Trots att kunskapsresultaten, totalt sett, har förbättrats jämfört med 2016 nås inte målen för några av de
indikatorer som är av särskild vikt för resultatet, t.ex. andelen elever behöriga till nationella
program och andelen elever som uppnått målen i alla ämnen. Tre av fyra verksamhetsmål som
hör till inriktningsmålet uppnås delvis. Resultatspridningen mellan grundskoleelever och
grundskolor har minskat, men är fortsatt stor.
Stadsrevisionens granskningar visar bl.a. att det finns utvecklingsbehov vad gäller att
motverka kränkande behandling i grundskolan, kompetensförsörjning inom förskola och
skola, it i grundskolans undervisning samt det systematiska kvalitetsarbetet.
Intern kontroll
Den samlade bedömningen är att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten till stor del varit tillräcklig, men bör stärkas inom ett antal områden.
Exempelvis är arbetet med intern kontroll inte helt integrerat i organisation, system och det
löpande arbetet. Vidare visar en granskning av gymnasieskolornas internkontrollarbete att
nämnden bör försäkra sig om att det interna kontrollsystemet i betydligt större utsträckning
integreras i skolenheternas verksamhet och byggs in i enheternas väsentliga processer.
Dessutom har revisorerna noterat att det finns ekonomiska avvikelser i flera gymnasieskolor.
Revisorernas granskningar under året har identifierat vissa brister. De är dock inte av sådan
omfattning att de väsentligt påverkar den samlade bedömningen av nämndens interna
kontroll.
Bokslut och räkenskaper
Bokslut och räkenskaper bedöms i allt väsentligt vara rättvisande samt följer gällande regler
och god redovisningssed. Vissa av bokslutsunderlagen behöver utvecklas.
Uppföljning av tidigare års granskningar
Nämnden har endast delvis beaktat revisorernas synpunkter och rekommendationer i
föregående års granskningar. Den väsentligaste rekommendationen som återstår att
genomföra är att utveckla och stärka uppföljningen och analysen avseende arbetet med att
minska kunskapsskillnaderna.
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