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1. Sammanfattning och revisionell 
bedömning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat Sandbackaskolans 
verksamhet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om skolans verksamhet 
bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt med tillräcklig intern kontroll. Granskningen har resulterat i följande iaktta
gelser och bedömningar. 

Vår bedömning är att fördelning av ansvar och skyldigheter (när det gäller 
verksamhet, personal och ekonomi) är tydlig och ändamålsenlig. Bedöm
ningen baseras på att såväl dokumentation som de ledande befattningsha
varnas upplevelser är att ansvar och skyldigheter är tydliggjorda. Rektor an
svarar enligt skollag och kommuninterna styrdokument för att skolans verk
samhet, personal (pedagoger) och ekonomi sköts på ett ändamålsenligt sätt. 
När det gäller rektors befogenheter gör vi bedömningen att dessa inte är tyd
liggjorda inom personalornrådet. För närvarande har rektor inga formella 
befogenheter att anställa de pedagoger som behövs för att verksamheten ska 
kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Vi rekommenderar även nämn
den att säkerställa att rektor är fri att omfördela medel mellan de fastställda 
kostnadsposterna "personal" och "verksamhet". 

Vår bedömning är att det hittills inte funnits en tillräcklig beredskap för att 
möta förändringar i elevantal och elevers valmönster. Bedömningen baseras 
på a) nämndens egna förklaring till 2012 års underskott (höga personalkost
nader pga bristande planering) och b) det har salmats struktur och systema
tik i verksamhetens arbetssätt när det gäller prognostisering av och budgete
ring för elevantal vid respektive program c) de "överflödiga" lokaler som ti
digare nyttjats av flygskolans har, trots minskat elevunderlag, nyttjats av be
fintlig verksamhet. Vi bedömer dock, mot bakgrund av beskrivna föränd
ringar i nämndens och verksamhetens arbetssätt, att det finns goda möjlig
heter att beredskapen för att möta förändringar i elevantalet höjs inför 
kommande läsår, 2014/2015. 

Vår bedömning är att kostnaderna för gymnasieverksamheten inte är i nivå 
med likartade kommuner. De totala kostnaderna samt verksamhetens avvi
kelse från standardkostnaderna är nämligen avsevärt högre än jämförbara 
kommuners kostnader. När det gäller Sandbackaskolans övriga verksamhet
er; gymnasiesärskola och SFI noteras att dessa är lägre. 

Vi bedömer vidare att nämnden delvis vidtagit rimliga omstruktureringsåt
gärder med anledning av 2012 års underskott. Bedömningen baseras på att 
nämnd och verksamhet har vidtagit ett antal åtgärder i syfte att bedriva 
verksamheten inom tilldelad ram och den prognos som lämnas i delårsrap
porten visar på ett mindre överskott, vilket i sig indikerar att rimliga om-
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struktureringsåtgärder vidtagits. Samtidigt bör det beaktas att tidigare pro
gnossäkerhet inte varit fullt tillförlitlig. 

Vi bedömer dock att nämndens beslut att överlåta till rektor att besluta om 
kommunens programutbud inte är i enlighet med kommunallagens regler. 
Nämnden ansvarar för verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvali
tet och dessa områden får inte delegeras. Vi bedömer, av samma anledning, 
även att nämndens internbudget 2013 inte är i enlighet med kommunalla
gens regler då nämnden i denna inte tydliggjort hur de resurser som är av
satta för "Sandbackaskolan" ska fördelas mellan verksamheterna; gymnasie
verksamhet, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och SFI. 

Sammarifattningsvis kan det inte styrkas att verksamheten ännu bedrivs på ett 
fullt ändamålsenligt ochfrån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämn
dens interna kontroll inom området bedöms inte vara tillräcklig. 

I syfte att utveckla verksamheten lämnar vi följande förslag: 

• Att nämnden i framtiden tar en mer aktiv roll i den typ av principiella beslut som 
kommunens gymnasiala programutbud innebär. Inte minst mot bakgrund av 
nämndens beslut, om att alla program ska bära sina egna kostnader, bör nämn
den inför kommande beslut om programutbud säkerställa ett beslutsunderlag 
innehållande väl underbyggda prognoser och beräkningar av elevantal och kost
nader för respektive program som ska erbjudas/starta. 

• Att nämnden fortsätter omstruktureringsarbetet och i detta arbete säkerställer 
att nämndens beslut grundas på tillförlitliga ekonomiska beräkningar. 

• Att nämnden i sin internbudget tydliggör hur resurser ska fördelas mellan de 
olika verksamheter som inryms i Sandbackaskolans lokaler, dvs gymnasieverk
samhet, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och SFI. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angelä
get att göra en granskning inom ovan rubricerat område. 

På Sandbackaskolan bedrivs gymnasieskola, gymnasiesärskola, svenska för invand
rare och vuxenutbildning. För år 2012 redovisar skolan ett mycket stort underskott 
mot tilldelad driftbudget (- 7,6 miljoner kr). En bristfållig anpassningsförmåga till 
förändrade behov kan riskera att skolans verksamhet inte bedrivs på avsett sätt. 

Revisionsobjektet i denna granskning är barn- och utbildningsnämnden. 

2.2. Revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om skolans verksamhet bedrivs på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med till
räcldig intern kontroll. Inom ramen för granskningen ska följande revisionsfrågor 
besvaras: 

• Är fördelning av ansvar, befogenheter och skyldigheter tydlig och ändamåls
enlig? Fokus på verksamhet, personal och ekonomi 

• Finns en tillräcklig heredskap att möta föriindringar i elevantal och elevers 
valmönster? Fokus riktas främst mot personal och lokaler 

• Är verksamhetens kostnader i nivå med likartade kommuner? 
• Har rimliga omstruktureringsåtgärder vidtagits med anledning av 2012 års 

underskott? 

2.3. Metod 
Granskningen har genomförts med hjälp av analys av nämndens dokumentation 
(tex protokoll, årsredovisning, delårsrapport, internbudget) och offentlig sta
tistik/nyckeItal. Därutöver har intervjuer genomförts med följande personer; rektor 
Sandbackaskolan, biträdande rektor Sandbackaskolan, skolledarresurs Sandback
askolan, skolchef och ordförande för barn- och utbildningsnämnden. 

I tid avgränsas granskningen huvudsaldigen till år 2013 . 
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1. Lagstiftning 

1.1. Skollag 
Av skollagen (2010:800) framgår att rektor beslutar om skolans inre organisation. 
I prop. 2009/2010:165 anges att rektor alltid fattar sina beslut om verksamheten 
inom de organisatoriska och ekonomiska ramar som huvudmannen beslutat om. 
Några exempel på vad som kan avses med beslut om inre organisation är; organisat
ion av det pedagogiska arbetet, arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd, 
skolans kontakter med föräldrar, arbetslivet och det omgivande samhället, kompe
tensutveclding av personalen etc. 

1.2. Kommunallag 
Av kommunallagen (1991:900) framgår att en nämnd/styrelse får uppdra till an
ställd, ledamot eller anställd att besluta på nämndens vägnar. Av lagens 6 kap. § 34 
framgår dock att beslutanderätten inte får delegeras i ärenden som avser verksam
hetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
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2. Granskningsresultat 

2.1. Organisation 
I Arvidsjaurs kommun finns 1 kommunal gymnasieskola, Sandbackaskolan. I den 
kommunala gymnasieutbildningen erbjuds sammanlagt 9 av 18 nationella program 
läsåret 2012/2013. Därutöver finns ett riksrekryterande fordonsprogram och intro
duktionsprogram. 

Hösten 2013 fanns 227 ungdomar folkbokförda inom Arvidsjaurs kommun som 
gick gymnasieskolan. Av dessa gick 78 ungdomar i andra kommuners gymnasiesko
lor. Totalt gick 242 elever på Sandbackaskolan varav 93 är från annan kommun. 

Förutom gymnasieverksamhet finns även vuxenutbildning, gymnasiesärskola och 
SFI (Svenska För Invandrare) vid Sandbackaskolan. Hösten 2013 var 39 elever in
skrivna i vuxenutbildningen, 5 elever i särskolan och 36 vid SFI. 

Sandbackaskolans leds fö r närvarande aven rektor som varit anställd sedan april 
2013. Dessförinnan (dec 2012-april 2013) har skolan haft en tillförordnad rektor 
och i bÖljan av läsåret (augusti 2012-oktober 2013) leddes skolan aven annan rek
tor. Under föregående läsår, 2012/ 2013, har skolan således letts av tre olika rekto
rer. 

2.2. Verksamhetens kostnader 
Offentlig statistik visar att Arvidsjaur, i jämförelse med liknande kommuner, har 
betydligt högre kostnader för gymnasieskolan per elev. Kommunen avviker även 
väsentligt från beräknad standardkostnad'. Se tabell nedan. 

År 2012 Arvidsjaur Liknande kom-
muner2 

Kostnad gymnasieskola, kr/ elev ----_._- ... ___ ~" __ ,_""_" ... M.~ 

,--""~,,------

Avvikelse mot standardkostnad (%) 32,9 3,5 --_._._---_._-----_. ---------
Gymnasieskola hemkommun ' 76 995 117708 

Elevvård 3 280 2378 

Skolmåltider 7214 4841 

Lokaler 18584 27 125 

Läromedel 23 620 9817 ----_. 
Undelv isning 61 066 62 705 

Övriga kostnader 2' 3' 0 28368 

, Standardkostnad är den kostnad kommunel'l1a skulle ha vid samma ambitionsnivä och 
effektivi tet med hänsyn tagen till stru kturella faktorer. 
' Gruppen består av de sju kommuner so m är mest lik Arvidsjaur lIti frän strll kturårsjusterad 
stanclarclkostnad för gymnasieskola samt befolkningsstorlek. 
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Kostnad gymnasiesärskola, kr/inv 

Gymnasiesärskola 351 

Kostnad gymnasial vuxenutbildning, kr/inv 
----~--------~~-~----

Gymnasial vuxenutbildning 22 

Kostnad svenska för invandrare (SFI), kr/inv 

SFI 166 

Av ovanstående tabell kan utläsas att det främst är kostnaderna för gymnasieverk
samhetens elevvård, skolmåltider och läromedel som är högre jämfört med lik
nande kommuner. Kommunens kostnader för lokaler, undervisning och övriga 
kostnader är lägre jämfört med liknande kommuner. Av intervjuer framgår att den 
främsta förklaringen till de avvikande kostnaderna tros vara flygskolan vilken gene
rerar höga kostnader för bl.a. läromedel. 

Av ovanstående tabell kan även utläsas att kostnaderna för Sandbackaskolans öv
riga verksamheter, dvs gymnasiesärskola, vuxenutbildning och SFI är lägre än lik
nande kommuner. 

Bedömning: Vår bedömning är att kostnaderna för gymnasieverksamheten inte är 
i nivå med likartade kommnner. De totala kostnaderna samt verksamhetens avvi
kelse från standardkostnaderna är nämligen avsevärt högre än jämförbara kommn
ners kostnader. 

När det gäller Sandbackaskolans övriga verksamheter; gymnasiesärskola, vuxenut
bildning och SFI noteras att dessa är lägre. 

Ansvar och befogenheter 
Rektors ledningsansvar definieras i hög utsträckning i Skollagen. Rektor ansvarar 
enligt skollagen bl.a. för att verksamheten inriktas mot de nationella målen och rek
tor ansvarar även för skolans resultat. 

I kommunfullmäktiges regler för verksamhets- och ekonomistyrning (Kf april 
2008) tydliggörs att nämnden är skyldig att bedriva verksamheten i enlighet med 
fullmäktiges fastställda mål samt lagstiftning. Nämnden ska vidta åtgärder omgå
ende om den befarar att befintlig verksamhet inte ryms inom anvisad budget. 

Förvaltningscheferna ansvarar bl.a. för att: 

Förvaltningens verksamhetsenheter bedriver sina uppgifter inom ramen för 
fattade beslut och ekonomiska ramar. 

Om större budgetavvikelser befaras, tillse att lämpliga åtgärder vidtages samt 
rapportera och vid behov av mer omfattande åtgärder lämna förslag om detta 
till nämnden. 

Verksamhetsansvarig ansvarar bl.a. för att: 
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Vidta lämpliga åtgärder, om negativ budgetavvikelse befaras, för att eliminera 
avvikelsen samt rapportera till förvaltningschef. 

Granskning av nämndens delegationsordning visar att rektor inte har tilldelats nå
gon beslutsbefogenhet inom personalområdet. 

Granskning av nämndens inte1'11budget 2013 (BuN februari 2013) visar att nämn
den fördelar en ram för Sandbackaskolans personal, verksamhet respektive lokaler. 
Denna fördelningsmodell innebär i praktiken att rektor inte är fri att omfördela 
resurser mellan dessa poster utan att först tillfråga nämnden. 

Av intervjuer framgår att ansvarsfördelningen mellan rektor och biträdande rektor 
respektive förvaltningschef upplevs tydlig och ändamålsenlig. Vidare framgår att 
rektors befogenheter i huvudsak upplevs ändamålsenliga. 

Bedömning: Vår bedömning är att fördelning av ansvar och skyldigheter (när det 
gäller verksamhet, personal och ekonomi) är tydlig och ändamålsenlig. Bedömning
en baseras på att såväl dokumentation som de ledande befattningshavarnas upple
velser är att ansvar och skyldigheter är tydliggjorda. Rektor ansvarar enligt skollag 
och kommuninterna styrdokument för att skolans verksamhet, personal (pedago
ger) och ekonomi sköts på ett ändamålsenligt sätt. När det gäller rektors befogen
heter gör vi bedömningen att dessa inte är tydliggjorda inom personalområdet. För 
närvarande har rektor inga formella befogenheter att anställa de pedagoger som 
behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Vi re
kommenderar även nämnden att säkerställa att rektor är fri att omfördela medel 
mellan de fastställda kostnadsposterna "personal" och "verksamhet". 

Atgärder och beredskapför förändringar 
Utveckling av elevantal 

Av nationell statistik3 framgår att antalet elever vid Sandbackaskolan stadigt mins
kar. Se nedanstående diagram. 

Elever i gymnasieskola, antal 

290 .-~~~------~~---------------------------------

270 

250 

230 

210 

2008 2009 2010 2011 2012 

Av nationell statistik framgår vidare att andelen gymnasieelever som väljer att stu
dera i skolor med andra huvudmän (andra kommuners, kommunalförbunds, lands
tings eller fristående skolor var) ca 30 % år 2012. 

3 www.kolada.se 
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Beslut och åtgärder läsåret 2012/2013 

Av nämndens årsbokslut framgår att verksamheten under år 2012 bedrivits med ett 
underskott mot budget motsvarande -7 590 tkr. Nämnden har inför arbetet med 
intern budget 2013 godkänt ett besparingsförslag. Granskningen visar att beskrivna 
åtgärder förväntas nå en maximal besparing på 680 tkr. 

Granskningen visar att nämnden, i juni 2013, överlämnat "redovisning över orsaker 
till 2012 års underskott" till fullmäktige. Av underlaget framgår att orsakerna till 
underskottet främst uppges bero på "få eller inga sökanden till vissa program samt 
att tjänstefördelning redan var lagd vilket resulterade i höga personalkostnader och 
interkommunala kostnader". 

Nämnden har, i februari 2013, antagit intel'11budget 2013 för nämndens verksam
heter. Granskning av internbudgeten visar att nämnden fördelar en ram till "Sand
backaskolan". Vår tolkning är att dessa medel avser samtliga verksamheter som 
inryms i Sandbackaskolans byggnader dvs gymnasieverksamhet, gymnasiesärskola, 
vuxenutbildning och SFI. 

Beslut och åtgärder läsåret 2013/ 2014 

Nämnden har, i mars 2013, uppdragit till rektor på Sandbackaskolan att beräkna 
kostnaderna samt avgöra om intag höstterminen 2013 på respektive program. 
Nämnden ger också direktiv att alla gymnasieprogram ska bära sina egna kostna
der. Nämnden har, vid samma sammanträde, även beslutat att lägga ner estetiska 
programmet inför läsåret 2013/2014. 

Granskningen visar att nämnden i övrigt inte fattat några formella beslut när det 
gäller vilket sökbart eller slutligt programutbud som ska erbjudas vid Sandbacka
skolans gymnasium läsåret 2013/2014. Av intervjuer framgår att nollintag gjorts på 
tre program (Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och 
Restaurang och livsmedelsprogrammet) inför detta läsår. 

Nämnden har, i juni 2013, godkänt delårsrapport per april. Granskningen visar att 
Sandbackaskolan redovisar ett prognostiserat underskott motsvarande -676 tkr, 
ink!. flygskolan. Nämnden fattar inga aktiva beslut som avser Sandbackaskolan vid 
detta tillfålle. 

Nämnden har, i oktober 2013, godkänt delårsrapport per augusti. Av delårsrappor
teringen framgår att nämnden för 2013 prognostisera r ett positivt resultat motsva
rande ca +350 tkr. Av intervjuer framgår att prognosen är något osäker men att det 
inte beräknas bli några större avvikelser. 

Av intervjuer med Sandbackaskolans ledning framgår alt rektor, med anledning av 
föregående års underskott vidtagit åtgärder inför innevarande läsår, i syfte att bed
riva verksamheten inom tilldelad ram. B!.a. har tjänstgöringsgraden för biträdande 
rektor och administratör minskats. Därutöver har omfattningen av lärare minskat. 
Detta har främst skett genom naturliga pensionsavgångar samt avslut av tidsbe
gränsade anställningar. Hyresavtal avseende extern lokal för Restaurang och livs
medelsprogrammet har även sagts upp från och med juli 2013. 

November 2013 
Arvidsjaur kommun 
PwC 

8 av 10 



Sandbackaskolan 

När det gäller omfattningen av överflödiga lokaler framgår att flygskolans tidigare 
lokaler för närvarande nyttjas av den befintliga gymnasieverksamheten. En översyn 
har påbörjats av förvaltningschef i syfte åstadkomma ett mer effektivt utnyttjande 
av dessa lokaler. 

Granskningen visar att det inte har upprättats någon sammanställning över vilka 
totala besparingseffekter vidtagna åtgärder kommer att få. 

Beslut och åtgärder inför läsåret 2014/2015 

Nämnden har, i oktober 2013 , beslutat att godkänna förslag till sökbart program
utbud inför läsåret 2014/ 2015. Nämnden har även, för ett av programmen (for
donsprogrammet) , angivit vilket som är det lägsta antalet elever som krävs för att 
programmet ska starta. Av beslutsunderlaget framgår att nämnden har för avsikt att 
erbjuda sammanlagt 8 sökbara nationella program inför läsåret 2014/2015. 

Av intervjuer framgår att skolledningen inför intagningen nästa läsår har för avsikt 
att förändra sitt arbetssätt något när det gäller prognostisering av elevanta l. Avsik
ten är att under hösten genomföra en enkät bland kommunens 9:or i syfte att få en 
bild av vilka program de avser söka, enkäten kommer även att genomföras bland 
eleverna i årskurs 9 i Malå och Sorsele. 

Bedömning: Vår bedömning är att det hittills inte funnits en tillräcklig beredskap 
för att möta förändringar i elevantal och elevers valmönster. Bedömningen baseras 
på a) nämndens egna förklaring till 2012 års underskott (höga personalkostnader 
pga bristande planering) och b) det har saknats struktur och systematik i verksam
hetens arbetssätt när det gäller pwgnostisering av och budgetering för elevantal vid 
respe1:tive program c) de "överflödiga" lokaler som tidigare nyttjats av flygskolans 
har, trots minskat elevunderlag, nyttjats av befintlig verksamhet. Vi bedömer dock, 
mot bakgrund av beskrivna förändringar i nämndens och verksamhetens arbetssätt, 
att det finns goda möjligheter att beredskapen för att möta förändringar i elevanta
let höjs inför kommande läsår, 2014/2015. 

Vi bedömer vidare att nämnden delvis vidtagit rimliga omsrruktureringsåtgärder 
med anledning av 2012 års underskott. Bedömningen baseras på att nämnd och 
verksamhet har vidtagit ett antal åtgärder i syfte att bedriva verksamheten inom 
tilldelad ram och den prognos som lämnas i delårsrapporten visar på ett mindre 
överskott, vilket i sig indikerar att rimliga omstruktureringsåtgärder vidtagits. Sam
tidigt bör det beaktas att tidigare prognossäkerhet inte varit fullt tillförlitlig. Vi re
kommenderar nämnden att fortsätta omstruktureringsarbetet och i detta arbete 
säkerställa att nämndens beslut grundas på tillförlitliga ekonomiska beräkningar. 

Vi bedömer vidare att nämndens beslut att överlåta till rektor att besluta om kom
munens programutbud inte är i enlighet med kommunallagens regler. Nämnden 
ansvarar för verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet och dessa om
råden får inte delegeras. Vi bedömer, av samma anledning, även att nämndens in
ternbudget 2013 inte är i enlighet med kommunallagens regler då nämnden i denna 
inte tydliggjort hur de resurser som är avsatta för "Sandbackaskolan" ska fördelas 
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mellan verksamheterna; gymnasieverksamhet, gymnasiesärskola, vuxenutbildning 
och 8FI. 

Vi rekommenderar nämnden att i framtiden ta en mer aktiv roll i den typ av princi
piella beslut som kommunens gymnasiala programutbud innebär. Inte minst mot 
bakgrund av nämndens beslut, om att alla program ska bära sina egna kostnader, 
bör nämnden inför kommande beslut om programutbud säkerställa ett beslutsun
derlag innehållande väl underbyggda prognoser och beräkningar av elevantal och 
kostnader för respektive program som ska erbjudas/starta. 

Vi rekommenderar även att nämnden i sin internbudget tydliggör hur resurserna 
ska fördelas mellan de olika verksamheter som inryms i 8andbackaskolans lokaler, 
dvs gymnasieverksarnhet, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och 8Fl. 
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