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Bun § 71 Dnr 2022-000056  

Granskning av skolskjutsar 
Kort sammanfattning 
KPMG har av Krokoms kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
rutinerna kring kommunens skolskjutsar i syftet att bedöma om barn- och 
utbildningsnämnden har en tillräcklig uppföljning och kontroll av 
skolskjutsar både vad gäller kostnad och kvalitet.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner svar på revisionsrapport – 

Granskning av skolskjutsar.  
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat rutinerna kring 
kommunens skolskjutsar. 
Revisionen lämnar följande rekommendationer och svar återfinns i 
anslutning till respektive rekommendation: 
 
Rekommendation 1 
Ta fram skriftliga rutiner för avvikelser, tillbud och olyckor kopplat till 
skolskjutsarna. Vi anser att detta bör finnas på respektive skolenhet för att 
minska sårbarheten vid personal- och chaufförsförändringar.      

Förslag till yttrande/svar: 
Frågan gällande skriftliga rutiner för avvikelser, tillbud och olyckor kopplat 
till skolskjutsar kommer att ses över med start HT-22 i syfte att ta fram 
skriftliga rutiner så snart som det är möjligt.  

Rekommendation 2 
Som ett led i arbetet med intern styrning och kontroll, säkerställa 
regelbunden uppföljning/redovisning av skolskjutsarnas genomförande samt 
att synliggöra detta i nämndens protokoll 

 
Förslag till yttrande/svar: 
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Skolskjutshandläggaren bjuds kvartalsvis in till barn- och 
utbildningsnämnden för att vid olika tillfällen redovisa uppföljning av 
skolskjutsarnas genomförande samt ekonomisk uppföljning. Vad som 
redovisas beror på var man är i skolskjutshandläggningsprocessen. 
Redovisningen protokollförs.               

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-06-21 
KPMG – Granskning av skolskjutsar rapport 2022-06-07 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det.  
_____ 

Beslutet skickas till 
Britt Carlsson, ordförande kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen 
Mikael Lindberg, sakkunnigt biträde 
Skolskjutshandläggare 
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