
  
 

 

 

 

  

   

 

  

 

    

 

  

 

 

 

      

   

  

 

   

    

   

Stadsrevisionen Dnr RVK 2021/16 
Revisorsgrupp 2 

Till kommunfullmäktige 

i Stockholms stad 

Revisionsberättelse  för  utbildningsnämnden år 2020  

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat utbildningsnämndens verksamhet 

under år 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt kommunfullmäktiges mål, beslut och 

riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ansvarar också 

för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till kommunfullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 

pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 

föreskrifter som gäller för verksamheten. 

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. 

Utbildningsnämndens verksamhetsmässiga resultat är inte helt förenligt med kommun-

fullmäktiges mål. Målen som berör nämndens kärnverksamhet såsom kunskapsresultat, 

trygghet och studiero uppfylls delvis. Vidare konstateras att pandemin haft stor påverkan på 

utbildningsnämndens verksamhet. Trots detta har elevernas kunskapsresultat varit i linje med 

föregående år. Den interna kontrollen har inte varit helt integrerad i styrning och uppföljning, 

främst vad gäller skolenheterna. Vi bifogar en sammanfattande redogörelse för resultatet av 

vår granskning. 

Vi bedömer att utbildningsnämnden inte har bedrivit verksamheten på ett helt ändamålsenligt 

sätt. Från ekonomisk synpunkt är resultatet tillfredsställande. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer  att  utbildningsnämndens  interna kontroll inte  varit helt  tillräcklig.  

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar  ansvarsfrihet för  utbildningsnämnden  och  

dess  enskilda ledamöter.  

1 
 Revisionsberättelsen  har  signerats  digitalt.  

2  Bengt Hansson  tillträdde 2020-12-14  och  undertecknar  inte revisionsberättelsen  på grund  av  kort tid  på 

uppdraget.  Han  har  ersatt Fredrik  Jöngren  som  tjänstgjorde under  perioden  2020-01-01 - 2020-12-07.  

Stockholm den 24 mars 20211 

Ulf Fridebäck Barbro Ernemo Linus Bylund 

Carolina Gomez Lagerlöf Bengt Hansson2 Ulla-Britt Ling-Vannerus 

Amanj Mala-Ali Lars Riddervik Michael Santesson 
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____________________________________________________________ 

Utbildningsnämnden  

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi  

Utbildningsnämnden bedöms inte ha bedrivit verksamheten på ett helt ändamålsenligt sätt. 

Bedömningen grundas på att det verksamhetsmässiga resultatet inte är helt förenligt med 

kommunfullmäktiges mål. Verksamhetsmålet I Stockholm når barn sin fulla potential då 

Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige uppnås delvis. Målet berör nämndens 

kärnverksamhet och omfattar indikatorer avseende betyg, trygghet, studiero och inflytande. 

Nämnden bedöms från ekonomisk synpunkt ha bedrivit verksamheten på ett tillfredsställande 

sätt. 

Intern kontroll  

Den samlade bedömningen är att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av 

verksamheten inte varit helt tillräcklig. Den interna kontrollen är inte helt integrerad i styrning 

och uppföljning, främst avseende skolenheterna. 

Av genomförd granskning framgår exempelvis brister i nämndens hantering av inventarier, 

hantering av beslut och underlag vid lönetillägg samt attesthantering vid redovisning av 

förtroendekänsliga poster. 

Räkenskaper  

Räkenskaperna bedöms ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomisk 

ställning. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara upprättade i enlighet med lagstiftning 

och god redovisningssed. 

Uppföljning av tidigare års granskningar  

Nämnden har delvis vidtagit åtgärder utifrån revisorernas rekommendationer. Nämnden 

behöver fortsätta arbetet med att säkerställa efterlevnad av dataskyddsförordningen och 

delegationsordning. 

Rapportförteckning  

Årsrapport 2020 för utbildningsnämnden (nr 14, 2021) 




