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Revisionsrapport - Uppföljande granskning av 
kompetensförsörjning  

Kort sammanfattning 

Revisionens granskning av kompetensförsörjning besvarades 20181204 och 

förslaget är att besvara denna med samma svar som tidigare.       

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Besvara KPMG enligt nedanstående.

________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Två frågor riktas till nämnderna. 

- Har åtgärder vidtagits i enlighet med ansvarig nämnds beslut?

Nämnden har inte beaktat sjuktalen i strategi för kompetensförsörjning. 

Däremot gör nämnden uppföljning av förvaltningens sjuktal en ggr/termin. 

- Har nämnden följt upp att vidtagna åtgärder efterlevs och fått avsedd

effekt?

I Strategi för kompetensförsörjning som barn- och utbildningsnämnden 

antog i mars 2017 beskrivs vilka indikatorer nämnden ska följa upp årligen. 

-Antal barn/elever per pedagog

-Andel behörig personal fördelat på de olika verksamhetsformerna

-Andel behöriga sökande per utannonserad tjänst

-Andel medel som avsätts för kompetensutveckling, fortbildning och utbildning

av den totala lönekostnaden inom barn- och utbildningsförvaltningen per år

-Andel skolledare per barn/elev med genomförd rektorsutbildning

-Andel specialfunktioner per barn/elev som stöd för likvärdig kvalitet

Dessa faktorer kommer att följas upp nu 2018 för första gången på årsbasis. 

Underlag för beslut 
Protokollsutdrag 2018-12-04 § 146 

Protokollsutdrag 2018-11-22 § 109 

Strategi för kompetensförsörjning 
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Bun § 39 (forts) Dnr 2018-000197  

Revisionsrapport - Uppföljande granskning av 
kompetensförsörjning  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden svarar KPMG enligt förslag. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen 

Sakkunnigt biträde, KPMG 

Kommunikation för att läggas ut på webben samt för att läggas in i Stratsys 

Kommunstyrelsen för kännedom 
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