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Svar på revisionsgranskning av systematisk långtidsplanering - 

lokalförsörjning inom förskola och skola 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse daterad den 5 januari 2018 som svar på revis-

ionsrapporten.  

 

Ärendebeskrivning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms 

kommun granskat den systematiska långtidsplaneringen och lokal-

försörjningen inom förskola och skola. Syftet med granskningen har 

varit att bedöma ändamålsenligheten och effektiviteten i kommun-

styrelsens systematiska långtidsplanering och lokalförsörjningen 

inom förskola och skola.  

 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att det saknas en syste-

matisk samordning som kan ge ansvariga politiker och tjänstemän en 

sammantagen bild av lokalbeståndet kontra lokalbehov som kan vara 

underlag för strategiska beslut.  

 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till 

granskade nämnder: 

-Att ta fram en lokalförsörjningsplan som sammanställer lokalbe-

stånd kontra lokalbehov och kan vara underlag för strategiska beslut 

-Att kartlägga lokalförsörjningsprocessen  

 

Kommunrevisionen önskar svar på granskningen senast den 26 janu-

ari 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport 2017-Granskning av systematisk långtidsplane-

ring-lokalförsörjning inom förskola och skola. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2018. 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen      

      



 

Laholms kommun, Barn- och ungdomsnämnd 

Postadress: 312 80 Laholm. Besöksadress: Humlegången 6 

Växel: 0430-150 00. www.laholm.se 
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Barn- och ungdomsnämnden 

 

  

Svar på revisionsgranskning av systematisk 
långtidsplanering - lokalförsörjning inom förskola och skola 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse daterad 

den 5 januari 2018 som svar på revisionsrapporten. 

Ärendebeskrivning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun granskat den 

systematiska långtidsplaneringen och lokalförsörjningen inom förskola och skola. Syftet med 

granskningen har varit att bedöma ändamålsenligheten och effektiviteten i kommunstyrelsens 

systematiska långtidsplanering och lokalförsörjningen inom förskola och skola.  

 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att det saknas en systematisk samordning som kan 

ge ansvariga politiker och tjänstemän en sammantagen bild av lokalbeståndet kontra lokalbehov 

som kan vara underlag för strategiska beslut.  

 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till granskade nämnder: 

o Att ta fram en lokalförsörjningsplan som sammanställer lokalbestånd kontra lokalbehov och 

kan vara underlag för strategiska beslut 

o Att kartlägga lokalförsörjningsprocessen  

 

Kommunrevisionen önskar svar på granskningen senast den 26 januari 2018. 

 

 
Barn- och ungdomskontorets synpunkter 
 

Lokalförsörjning är en avgörande faktor för att Barn- och ungdomsnämnden skall kunna fullfölja 

sitt uppdrag och omfattar då såväl tillgången till lokaler som lokaler som är ändamålsenliga och 

uppfyller arbetsmiljö- och verksamhetsmässiga krav.  

 

Redan i inledningen av rapporten från EY:s granskningsrapport konstateras att Kommun-

styrelsen enligt kommunens reglemente har ansvar för planeringen av kommunens lokalbehov 

samt att det är angeläget att kommunstyrelsen har en tillräcklig framförhållning och strategisk 

långtidsplanering beträffande lokalbehovet. Med det som utgångspunkt måste det bli nämndernas 

ansvar och uppgift att förse Kommunstyrelsen med relevant underlag för att kunna genomföra en 

sådan planering. 
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Barn- och ungdomsnämnden har genomfört ett antal utredningar med fokus på lokalförsörjning 

utifrån lokalbestånd, befolkningsutveckling och framtida behov.  

 

2013 genomfördes en skolutredning vars bakgrund var ett uppdrag till alla nämnder att 

genomlysa sina kostnader. Utgångspunkten för utredningen var dels att använda lokalerna 

effektivare genom att utnyttja alternativt avyttra eventuella överytor samt att initiera en utökning 

av lokaler där det behövdes. Utredningen ledde till ett antal beslut, en del genomförda och en del 

är idag pågående projekt. En uppföljning av skolutredningen visar dock på problematiken med 

långsiktiga planer – förändringar sker ibland snabbt och utifrån aspekter som inte kan förutses, så 

flera av de förslag som var relevanta då har inte kunnat genomföras. Huvudskälet är att 

befolkningen ökat mycket snabbare än vad prognoserna sa 2013. 

 

2017 genomfördes en utredning kring det framtida behovet av förskoleplatser. Genom den 

snabba befolkningsökningen har Laholms kommun de senaste åren haft svårt att erbjuda 

förskoleplatser enligt familjernas önskemål. Det har resulterat i att familjer hamnat i svårigheter, 

att kommunen inte helt kan leva upp till lagkraven och som en konsekvens tillfälliga 

lokallösningar som ofta är kostsamma och inte optimala för en bra verksamhet. Utredningen 

mynnade ut i ett antal förslag som genererat flera projekt med syfte att komma ikapp behoven. 

 

I Barn- och ungdomsnämndens Nämndsplan 2018 ges Barn- och ungdomskontoret i uppdrag att 

uppdatera tidigare skolutredning (2013) utifrån aktuella befolkningsprognoser i syfte att se över 

skolornas framtida kapacitet och föreslå eventuella förändringar i skolorganisationen. 

 

De av Kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för planering, genomförande och uppföljning 

följs av Barn- och ungdomsnämnden som anser att de i de flesta fall fungerat bra och ger tydlig 

styrning i investeringsprojekt. Systemet med förstudier är nödvändigt för att få relevanta 

underlag för fortsatta beslut. Problematiken är snarare en otydlighet när det gäller omfattningen 

av förstudier och framförallt bristen på tydliga tidsbegränsningar. Idag har Barn- och 

ungdomsnämnden fem pågående förstudier. En begärdes av Barn- och ungdomsnämnden i mars 

2016 och startades upp i november samma år. Det är uppenbart att med så långsamma processer 

hopas projekt på ett sätt som blir övermäktigt framförallt för Kommunfastigheter i Laholm AB 

som ansvarar för att genomföra förstudier.  

 

Sammanfattningsvis delar Barn- och ungdomsnämnden Revisionens uppfattning om behovet av 

en övergripande lokalförsörjningsplan och att ansvaret utifrån gällande styrdokument vilar på 

kommunstyrelsen. Samtidigt konstaterar nämnden att det inte är bristen på utredningar och 

planer som gör att kommunen tvingas till tillfälliga lösningar för att lösa akuta problem utan 

framförallt en kombination av långa handläggningstider och de stora behov som finns som en 

konsekvens av att kommunens växer och lider av många års bristande underhåll på befintliga 

lokaler. Det är därför positivt att hela lokalförsörjningsprocessen kartläggs för att tydliggöra 

vilka roller, ansvar mm som åvilar, nämnder, kommunstyrelsen och Kommunfastigheter i 

Laholm AB. 

 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 2017-Granskning av systematisk långtidsplanering-lokalförsörjning inom 

förskola och skola. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2018. 
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Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 

 

   

Per Jangen 

Utbildningchef  

  

 


