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Revisionsrapport: Granskning av barn- och utbildningsnämndens 
styrning avseende resultat och likvärdig utbildning i grundskolan 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gnesta kommun genomfört en 
granskning av barn- och utbildningsnämnden. Granskningen syfte är att bedöma om barn- och 
utbildningsnämnden säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom 
grundskolan och att detta sker med tillräcklig intern kontroll. 

Vår samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis har säkerställt ett 
ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta delvis sker med 
tillräcklig intern kontroll. Av fem revisionsfrågor är tre delvis uppfyllda och två ej uppfyllda. 
Det föreligger bland annat brister i hur barn- och utbildningsnämnden systematiskt och 
kontinuerligt följer upp utbildningen. 

Följande rekommendationer lämnas i rapporten till barn- och utbildningsnämnden: 
• Att säkerställa att dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet på 

huvudmannanivå utvecklas så att enskilda enheters resultat och förutsättningar framgår 
samt att dokumentationen innehåller en tydlig analys av vad som påverkar/orsakar 
resultaten i grundskolan. På så sätt kan dokumentationen på huvudmannanivå utgöra en 
mer ändamålsenlig grund för beslut om insatser. 

• Att säkerställa att uppföljning och rapportering på huvudmannanivå ger nämnden en 
uppdaterad, samlad och jämförbar bild av utbildningen i grundskolan. Till exempel 
skulle uppföljning och rapportering kring skolfrånvaro och kränkande behandling kunna 
utvecklas. 

• Att säkerställa att de insatser som nämnden beslutar om är tillräckligt kraftfulla för att 
skapa de förutsättningar som grundskolan behöver för att hantera de utmaningar som 
den står inför, såsom brist på behörig personal och stora skillnader mellan enheterna 
vad gäller elevers kunskapsresultat. 

Gjorda iakttagelser och bedömningar redovisas i bifogad rapport, som härmed överlämnas till 
barn- och utbildningsnämnden för svar och till styrelsen och fullmäktige för kännedom. 
Rapporten har behandlats och godkänts vid revisorernas möte 2020-06-10. Revisorerna önskar 
svar från barn- och utbildningsnämnden senast 2 oktober 2020 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gnesta kommun genomfört en 
granskning av barn- och utbildningsnämnden. Granskningen syfte är att bedöma om barn- och 
utbildningsnämnden säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan 
och att detta sker med tillräcklig intern kontroll. 

Vår samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis har säkerställt ett 
ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta delvis sker med 
tillräcklig intern kontroll. 

Bedömningen baseras på bedömningen av en sammanvägning av revisionsfrågorna i 
granskningen, vilka framgår nedan. Bedömningen görs på en tregradig skala (uppfyllt, delvis 
uppfyllt, eller ej uppfyllt). 

Revisionsfråga Bedömning 

  

   

Revisionsfråga 1: Säkerställer 
nämnden att det finns en 
ändamålsenlig dokumentation 
av det systematiska 
kvalitetsarbetet på enhetsnivå? 

Delvis uppfyllt 

0 

0
4 

Revisionsfråga 2: Säkerställer 
nämnden att det finns en 
ändamålsenlig dokumentation 
av det systematiska 
kvalitetsarbetet på 
huvudmannanivå? 

Ej uppfyllt 

Revisionsfråga 3: Har nämnden 
systematiskt och kontinuerligt 
planerat utbildningen? 

Delvis uppfyllt 

Revisionsfråga 4: Följer 
nämnden upp utbildningen 
systematiskt och kontinuerligt? 

Ej uppfyllt 

Revisionsfråga 5: Vidtar 
nämnden åtgärder vid brister 
som har identifierats i det 
systematiska kvalitetsarbetet? 

Delvis uppfyllt 
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Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och 
utbildningsnämnden: 

• Att säkerställa att dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet på 
huvudmannanivå utvecklas så att enskilda enheters resultat och förutsättningar framgår 
samt att dokumentationen innehåller en tydlig analys av vad som påverkar/orsakar 
resultaten i grundskolan. På så sätt kan dokumentationen på huvudmannanivå utgöra en 
mer ändamålsenlig grund för beslut om insatser. 

• Att säkerställa att uppföljning och rapportering på huvudmannanivå ger nämnden en 
uppdaterad, samlad och jämförbar bild av utbildningen i grundskolan. Till exempel skulle 
uppföljning och rapportering kring skolfrånvaro och kränkande behandling kunna 
utvecklas. 

• Att säkerställa att de insatser som nämnden beslutar om är tillräckligt kraftfulla för att 
skapa de förutsättningar som grundskolan behöver för att hantera de utmaningar som den 
står inför, såsom brist på behörig personal och stora skillnader mellan enheterna vad gäller 
elevers kunskapsresultat. 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden har, i egenskap av huvudman, det övergripande ansvaret för att 
verksamheten i grundskolan uppfyller gällande lagar, förordningar och föreskrifter. 

Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra utbildningen 
inom väsentliga områden, i syfte att säkerställa likvärdighet och kvalitet. Likvärdighet innebär att 
verksamhet och innehåll kvalitativt ska vara likvärdigt såväl mellan som inom enheter. Likvärdighet 
handlar även om lika kvalitet och att läroplanens alla delar följs. Detta ska ske inom ramen för ett 
systematiskt kvalitetsarbete. Systematiskt kvalitetsarbete regleras i skollagens fjärde kapitel. I 
Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete finns rekommendationer för skollagens 
bestämmelser bör tillämpas. 

I det systematiska kvalitetsarbetet ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget vid 
enheterna. Denna nulägesbild ska bland annat innefatta elevers kunskapsresultat samt trygghet 
och studiero vid enheterna. I arbetet ingår också att följa upp de centrala förutsättningar som 
huvudmannen ger enheterna, för att de ska kunna ge elever en god utbildning. Huvudmannen 
analyserar sedan orsakerna till bristande måluppfyllelse, resultat och förutsättningar. Analysen 
behöver ske så att huvudmannen kan identifiera hur det går för olika grupper av elever, exempelvis 
gruppen flickor och gruppen pojkar. Utifrån analysen identifierar huvudmannen vilka 
förbättringsåtgärder som är nödvändiga samt vidtar dessa åtgärder. När huvudmannen formulerar 
nulägesbilden ska denna bygga på uppgifter som rektorer har tagit fram i sitt eget kvalitetsarbete 
vid enheterna, men även på uppgifter huvudmannen själv samlat in (till exempel nationell statistik, 
tillsyns- och granskningsrapporter och anmälningar om kränkande behandling). Det ska därför 
finnas en koppling mellan huvudmannens kvalitetsarbete och det kvalitetsarbete som rektor 
tillsammans med lärare, övrig personal och elever genomför vid enheterna. 

År 2018 genomfördes en granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning och uppföljning 
avseende barn/elever i behov av särskilt stöd. Av granskningen framkom bland annat brister 
avseende det systematiska kvalitetsarbetet i grundskolan. 

Av nationell statistik avseende läsåret 2018/2019 framkommer att andelen elever i årskurs 6 som 
har uppnått kunskapskraven i alla ämnen varierar mellan enheterna i Gnesta kommun: från 48,9 till 
strax över 70 procent. Det finns även skillnader vad gäller lärarbehörighet mellan enheterna. 
Andelen heltidstjänster med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne varierar från 49,2 
procent till 75,7 procent mellan enheterna. 

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en 
granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning avseende resultat och likvärdig utbildning i 
grundskolan. 

.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syfte är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden säkerställer ett 
ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta sker med tillräcklig 
intern kontroll. 

Revisionsfrågor: 

1. Säkerställer nämnden att det finns en ändamålsenlig dokumentation av det systematiska 
kvalitetsarbetet på enhetsnivå? 
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2. Säkerställer nämnden att det finns en ändamålsenlig dokumentation av det systematiska 
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå? 

3.Har nämnden systematiskt och kontinuerligt planerat utbildningen? 

4. Följer nämnden upp utbildningen systematiskt och kontinuerligt? 

5.Vidtar nämnden åtgärder vid brister som har identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet? 

1.3. Revisionskriterier 

Iakttagelser bedöms gentemot följande revisionskriterier: 

För samtliga revisionsfrågor: 

6 kap. 6 § Kommunallagen 
Skolverkets allmänna råd med kommentarer: Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet 
Kommunens beslut, riktlinjer och rutiner inom rubricerat område 

För revisionsfråga 1 och 2: 4 kap. 6 § Skollagen 
För revisionsfråga 3, 4 och 5: 4 kap. 3 § Skollagen 

t4.  Avgränsning 

Granskningsobjekt är barn- och utbildningsnämnden. Granskningen omfattar grundskolan och 
ingår i 2020 års revisionsplan. 

1.5, t Cl 

Granskningen har genomförts genom sammanställning av nationell statistik avseende elevers 
kunskapsresultat, trygghet och studiero samt förutsättningar för verksamhetens genomförande i 
grundskolan på huvudmanna- och enhetsnivå. 

Dokumentgranskning har genomförts av styrande och stödjande dokument för systematiskt 
kvalitetsarbete i grundskolan på huvudmannanivå, till exempel verksamhetsplaner och 
dokumenterade uppföljningar och analyser 

Därtill har intervjuer hållits med nämndens presidium, tillförordnad förvaltningschef och strateg vid 
barn- och utbildningsförvaltningen. 

Iakttagelser och preliminära bedömningar har sakgranskats av de intervjuade. 
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Enhet Årskurser Antal elever 
Dansutskolan F-6 349 
Frejaskolan F-9 688 
Kvarnbackaskolan F-6 61 
Welandersborgs skola F-6 139 

Enhet Andel (%) med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne 

i Dansutskolan 47,1 
Frejaskolan 67,2 
Kvarnbackaskolan 75,2 
Welandersborgs sko a 42,0 

Genomsnitt, kommunala grundskolor I Gnesta 59,8 
Genomsnitt, riket 71,2 

2. Grundskolan i Gnesta 
kommun 

Nämndens organisation 

Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för grundskoleverksamheten i Gnesta kommun. 

Barn- och utbildningsnämnden har, i egenskap av huvudman, det övergripande ansvaret för att 
verksamheten i grundskolan uppfyller gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt bedrivs i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver lagstadgad verksamhet i form av förskola, grundskola, 
grundsärskola och elevhälsa på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. För närvarande är det 
en tillförordnad förvaltningschef som leder arbetet på förvaltningen. 

Barn- och utbildningskontoret ansvarar för det övergripande arbetet med att samordna, utveckla 
och leda verksamheterna inom förskola, grund- och gymnasieskola samt kostenheten. På kontoret 
arbetar strateg, planeringschef, utredare, systemförvaltare samt administrativa assistenter med 
ansvar för bland annat placering i förskola och skola och skolskjutshandläggning. 

Kommunala grundskolor i Gnesta 

Det finns fyra kommunala grundskolor i Gnesta, vilka framgår av tabellen nedan. Antalet elever 
avser oktober 2019 (läsåret 2919/2020). 

Tabell 1. Kommunala grundskolor läsåret 2019/2020. 

Statistik avseende personal i kommunens grundskolor 

Nationell statistik avseende behörig personal för läsåret 2019/2020 framgår av nedanstående 
tabell. 

Tabell 2. Statistik personal läsåret 2019/2020. 

pwc 6 



Av tabellen framkommer att andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne 
varierar stort mellan enheterna: från 42,0 procent till 75,2 procent. 

Statistik avseende elevers måluppfyllelse och kunskapsresultat 

Senast tillgängliga statistik avseende kunskapsresultat bland elever i årskurs 3, 6 och 9 avser 
läsåret 2018/2019. 

För årskurs 3 finns endast sammanslagen statistik för hela kommunen att tillgå. Det är viktigt att 
tolka statistiken med försiktighet då skolenheterna är små och få elevers resultat påverkar 
genomsnittet i stor utsträckning. 

Tabell 3. Kunskapsresultat elever årskurs 3 läsåren 2015/2016-2018/19. 

Årskurs 3 
kommunala skolor, andel  i  procent 
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 
ämnesprovet i matematik, totalt kommunen 
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 
ämnesprovet i matematik, pojkar 
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 
ämnesprovet i matematik, flickor 
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 
ämnesprovet i matematik, riket 
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 
ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, totalt 
kommunen 
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 
ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, pojkar 
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 
ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, flickor 
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 
ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, riket  

2016 2017 2018 2019 

58 73 37 63 

60 73 41 62 

56 72 33 64 

68 67 69 65 

72 64 55 71 

64 48 44 64 

80 81 65 79 

77 76 73 76 

Av tabellen framkommer att resultaten i åk 3 har förbättrats mellan år 2018 och 2019 för 
kommunala grundskolor i Gnesta kommun. Samtliga resultat år 2019 är sämre än snittet för riket, 
undantaget resultaten för flickor i svenska och svenska som andraspråk. 

Tabell 4. Kunskapsresultat elever årskurs 6 läsåret 2018/19. 

Enhet Antal ämnesbetyg Andel (%) med godkänt 
(genomsnitt) betyg (A-E)  i  alla ämnen 

Dansutskolan 17,0 73,8 
I Frejaskolan 
LKvarnbackaskolan 

Welandersborcis skola 

Genomsnitt riket 16,2 73,9 

14,5 48,9 

16,9 —1001 

  

Av tabellen framkommer bland annat att andelen elever som uppnått godkänt betyg i alla ämnen 
varierar stort mellan enheterna: från 48,9 procent till 73,8 procent. 

1  Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som 
uppnått A-E som —100 
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Tabell 5. Kunskapsresultat elever årskurs 9 läsåret 2018/19. 

 

Enhet Andel (%) som uppnått 
kunskapskraven i alla 

ämnen 

Andel (%) behöriga till 
yrkesprogram 

Genomsnittligt 
meritvärde 

Frejaskolan 63,3 82,8 204,9 

    

Genomsnitt riket 73,4 82,5 224,5 

Av tabellen framkommer resultat från den enda kommunala högstadieskolan. Andelen som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen samt genomsnittligt meritvärde är lägre i kommunen än för riket. 
Andelen behöriga till yrkesprogram är något högre i kommunen än för riket. 

Statistik avseende elevers trygghet och studiero 

Skolenkäten utgör en del av Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Varje 
huvudman genomför Skolenkäten vartannat år. Gnesta kommun genomförde enkäten senast 
hösten 2018. 

Nedanstående statistik redovisar de delar av enkäten som omfattar trygghet och studiero för elever 
i årskurs 5 fördelat på skolenhet samt fördelat mellan pojkar och flickor. Enkäten genererar ett 
index mellan 1 och 10, där högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Redovisade resultat är 
ett medelvärde bland de svarande. 

Tabell 6. Trygghet och studiero elever årskurs 5 läsåret 2018/19. 

3,9 3,7 8,2 7,6 

4,6 4,9 8,9 8,0 

Tabellen visar att Welanderborgs skola har ett högre medelvärde av positiva svar för både studiero 
och trygghet. Generellt visar enkäten låga resultat för studiero på de båda skolenheterna. I båda 
skolorna svarar flickorna att de upplever mer trygghet än pojkarna. 
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Enhetsnivå Huvudmannanivå 
Dokumentation för 
uppföljning och analys 

Plan för systematiskt 
kvalitetsarbete 

Delårsrapport 

Årsredovisning 
Dokumentation för 
utveckling/åtgärder och 
planering 

Plan för systematiskt Nämndens framtidsplan 
kvalitetsarbete 

3. Iakttagelser och 
bedömningar 

3.1. Revisionsfråga 1 och 2: Säkerställer nämnden att det finns en 
ändamålsenlig dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på 
enhetsnivå? Säkerställer nämnden att det finns en ändamålsenlig 
dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på 
huvudmannanivå? 

3.1.1. Iakttagelser 

Årshjul och rutin för systematiskt kvalitetsarbete 

Det finns ett årshjul samt en övergripande rutin för det systematiska kvalitetsarbetet på 
huvudmannanivå. Av rutinen framgår följande moment: 

• November-December: Nämndens framtidsplan upprättas. 

• April: Uppföljning av framtidsplanen utifrån uppdrag, ansvar och planerade insatser. 

• Juni: Enheternas uppföljnings/analysdagar genomförs utifrån underlag som har tagits fram 
på enheten samt av förvaltningen. 

• Juni-augusti/september: Plan för systematiskt kvalitetsarbete upprättas på enheterna. 
Planerna lämnas till förvaltningschefen i september. 

• September/oktober: Enheternas planer för systematiskt kvalitetsarbete sammanställs av 
förvaltningen till nämndens delårsrapport. Resultatdialoger genomförs. Vid varje 
resultatdialog deltar rektor, utvecklingsstrateg och förvaltningschef. En så kallad 
resultatnämnd genomförs vilket innebär att rektorer presenterar resultat och 
utvecklingsområden för nämnden. 

• December-januari: Förvaltningen sammanställer en årsredovisning som följer upp årets 
framtidsplan. 

Rutiner och former för dokumentation 

Enligt rutinen för det systematiska kvalitetsarbetet ska dokument upprättas/fyllas i på enhetsnivå 
och på huvudmannanivå, se nedanstående tabell. 

Tabell 7. Dokument på enhetsnivå och huvudmannanivå. 

På enhetsnivå tas dokumentet Plan för systematiskt kvalitetsarbete fram. Syftet med planen 
framgår av planens inledning: 

• Ge en samlad bild av enhetens verksamhet, 
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• Beskriva resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella och kommunala målen, 

Analysera och bedöma måluppfyllelsen i verksamheten, 

• Ange åtgärder för förbättring, 

• Ge nämnden ett bra beslutsunderlag för kommande års framtidsplan och budget. 

Planen innehåller tre delar: Resultat, Orsaker/analys samt Utvecklingsområden, mål och 
arbetssätt/åtgärder. Inför upprättande av planen samlas underlag in från samtliga arbets-
/ämneslag och som stöd i arbetet på enhetsnivå finns en mall för resultatuppföljning, en mall för 
plan för systematiskt kvalitetsarbete (inklusive två bilagor: Modell för analysarbete samt Nämndmål 
och indikatorer) samt tillhörande frågebatteri utifrån de tre avsnitten. I intervju framkommer att 
enheterna ska rapportera Plan för systematiskt kvalitetsarbete till förvaltningen. Det har inte 
framkommit att nämnden samlar in andra dokument från enheterna. 

På huvudmannanivå dokumenteras grundskolans resultat i nämndens delårsrapport (dock i form 
av kommentarer till nämndens mål och utfallet i indikatorer) samt i nämndens årsredovisning. 
Grundskolans planering (inklusive åtgärder) dokumenteras i nämndens framtidsplan. Utöver detta, 
finns det enligt uppgift inga rutiner eller former för dokumentation på huvudmannanivå. 

Upprättad dokumentation på enhetsnivå 

Vi har i granskningen tagit del av två av fyra grundskolors Plan för systematiskt kvalitetsarbete för 
läsåret 2019/2020. Båda planerna är upprättade i enlighet med den framtagna mallen och de 
innehåller kunskapsresultat och resultat avseende trygghet och studiero: 

• Kunskapsresultat: Kunskapsresultat för årskurs 1-6 (redovisat per ämne och per årskurs) 
samt resultat på nationella prov i årskurs 3 och 6 (redovisat per ämne och delprov) 

• Trygghet och studiero: Båda planerna innehåller en beskrivning av enhetens resultat 
avseende normer och värden, ansvar och inflytande samt diskriminering och kränkande 
behandling. Därtill innehåller båda planerna resultat från enhetens självskattning avseende 
trygghet och studiero (redovisat för skolledning respektive medarbetare). Den ena planen 
innehåller även en sammanfattning av resultat från en hälsoenkät (åk 4), kommunens 
egen enkät (åk 2 och 5) samt från en gjord trygghetskartläggning (åk F-6). Av den andra 
planen framgår att kommunens enkät har genomförts och en del resultat redovisas, dock 
inte på ett samlat sätt. Den planen innehåller inte heller något resultat från en hälsoenkät 
eller från en trygghetskartläggning. 

Avseende förutsättningar för verksamhetens genomförande2  saknar inkomna planer rena nyckeltal 
och/eller sammanställningar, men de innehåller en analys där enhetens resultat förklaras 
övergripande ifrån olika förutsättningar och/eller utvecklingsarbete med bäring på resurser, 
kompetens, organisation och ledning. 

Respektive plan innehåller ett analysavsnitt som omfattar rubrikerna Historik och jämförelser, 
Resurser och kompetens, Organisation och ledning, Metoder och forskningsanknytning samt 
Grupper, individer och olika perspektiv. Inkomna planer innehåller vissa analyser av enhetens 
resultat. 

Upprättad dokumentation på huvudmannanivå 

Vi har i granskningen tagit del av Delårsrapport 2019. Delårsrapporten innehåller kunskapsresultat 
och resultat avseende trygghet och studiero: 

2  Här avses till exempel elevhälsa, tillgång till behörig personal, möjligheter till kompetensutveckling och tillgång till lokaler 
och utrustning. Läs mer på: https://www.skolverkelseiskolutvecklinWieda-och-organisera-skolan/svstematiskt-

 

kvalitetsarbete/huvudmannens-svstematiska-kvalitetsarbete#h-Forutsattninoarforverksamhetenscienomforande  
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• Kunskapsresultat: Kunskapsresultat för årskurs 6 (redovisat för samtliga grundskolor och 
riket för gruppen flickor och pojkar för år 2015-2019) samt årskurs 9 (redovisat för 
Frejaskolan och riket för gruppen flickor och pojkar för år 2015-2019). 

• Trygghet och studiero: Resultat från kommunens egen enkät som genomfördes under 
vårterminen 2019 och som besvarades av elever i årskurs 2, 5 och 8 redovisas (per 
årskurs). Motsvarande resultatet från kommunens enkät till vårdnadshavare till barn i 
årskurs 2, 5 och 8 redovisas (per årskurs). 

Delårsrapporten innehåller en redovisning av resultatet av insatser med syfte att behöriga lärare 
ska samarbeta kring elevers lärande och som en del av detta redovisas andelen legitimerade 
lärare med behörighet i minst ett ämne för samtliga kommunala grundskolor för år 2017 och 2018. 
Utöver det saknar delårsrapporter rena nyckeltal och/eller sammanställningar som ger en bild av 
enheternas förutsättningar för verksamhetens genomförande. Delårsrapporten innehåller inte 
någon analys av grundskolans resultat. 

Vi har även tagit del av Årsredovisning 2019, antagen av nämnden 2020-04-28. Nämnden skulle 
enligt plan ha antagit sin årsredovisning vid mötet i mars och på grund av nämndens försening blir 
hela kommunens arbete med årsredovisningen försenat. Kommunens årsredovisning 2019 ska 
behandlas av fullmäktige i juni 2020. Kommunen lever därmed inte upp till bestämmelserna i 
Kommunallagen 11 kap, 20 § som säger att årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och 
revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. 

Årsredovisningen innehåller kunskapsresultat och resultat avseende trygghet och studiero: 

• Kunskapsresultat: Liksom i delårsrapporten redovisas kunskapsresultat för årskurs 6 
(redovisat för samtliga grundskolor och riket för gruppen flickor och pojkar för år 2015-
2019) samt årskurs 9 (redovisat för Frejaskolan och riket för gruppen flickor och pojkar för 
år 2015-2019). Därtill redovisas resultat från ämnesprov i årskurs 6 (andel elever med 
betyg A-E och genomsnittligt provbetygspoäng). För årskurs 9 redovisas betygsresultat i 
relation till skolans elevsammansättning, så kallat SALSA-värde (redovisat för Frejaskolan 
2015-2019) samt uppdelat per föräldrarnas högsta utbildningsnivå (Frejaskolan 2015-
2019). Kunskapsresultat redovisas även för ämnesprov årskurs 3 (andel som nått 
kravnivån av deltagande elever redovisat per delprov i matematik och svenska för Gnesta 
kommun och riket). 

• Trygghet och studiero: Liksom i delårsrapporten redovisas resultat från kommunens 
elevenkät 2019 som besvarades av elever i årskurs 2, 5 och 8 samt resultatet från 
kommunens enkät till vårdnadshavare till barn i årskurs 2, 5 och 8. 

Årsredovisningen innehåller även statistik kring skolfrånvaro (total frånvaro respektive ogiltig 
frånvaro) för årskurs 7-9, redovisat för samtliga elever i årskursen samt redovisat för gruppen 
flickor respektive pojkar i varje årskurs. Frånvarostatistik för årskurs F-6 redovisas ej. 
Årsredovisningen innehåller därtill statistik där andelen lärare med legitimation och behörighet i 
minst ett ämne redovisas per stadium (1-3, 4-6 och 7-9), för Gnesta kommun i förhållande till riket 
samt över tid (läsåret 2017/2018 till och med 2019/2020). Statistik per skolenhet redovisas ej. 
Utöver det saknar årsredovisningen rena nyckeltal och/eller sammanställningar som ger en bild av 
enheternas förutsättningar för verksamhetens genomförande. Årsredovisningen innehåller inte 
någon analys av grundskolans resultat. 

3.1.2. Bedömning 

Det finns rutiner och former för dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på såväl 
enhetsnivå som huvudmannanivå. Vi bedömer att dessa rutiner och former är särskilt utvecklade 
på enhetsnivå och att nämnden därmed har skapat goda förutsättningar för en ändamålsenlig 
dokumentation på denna nivå. Samtidigt noterar vi att nämnden antog årsredovisningen för 2019 
en månad senare än planerat, vilket innebär att rutinen för dokumentation på huvudmannanivå inte 
har följts fullt ut. 
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Vi ser det som positivt att upprättad dokumentation på enhetsnivå innehåller jämförbara 
sammanställningar av elevers kunskapsresultat. Vi bedömer dock att dokumentationen skulle 
kunna utvecklas genom att även inkludera resultat från förskoleklassen samt genom en 
redovisning av kunskapsresultat fördelat per kön. Upprättad dokumentation innehåller vissa 
resultat avseende trygghet och studiero, men enheternas resultat går inte jämföra på ett enkelt 
sätt. Inkommen dokumentation saknar tydliga sammanställningar som ger en bild av enhetens 
förutsättningar, såsom tillgång till behörig personal och lokaler. Vi bedömer därtill att analysen i 
dokumentationen skulle behöva utvecklas för att ge nämnden en tydlig bild av vad som 
orsakar/förklarar enhetens resultat. Sammanfattningsvis bedömer vi att dokumentationen på 
enhetsnivå skulle behöva utvecklas för att ge en samlad och jämförbar bild av utbildningens 
kvalitet och på så sätt kunna utgöra grund för analys och beslut om insatser på huvudmannanivå. 

Vi bedömer att revisionsfrågan avseende dokumentation på enhetsnivå är delvis uppfylld. 

Det finns rutiner och former för dokumentation på huvudmannanivå och denna struktur genererar 
två dokument där resultat på huvudmannanivå sammanställs. Vi ser det som positivt att 
kunskapsresultat redovisas per kön och över tid. Dock framgår endast resultat för de årskurser 
som får betyg och/eller gör nationella prov, även om underlag från samtliga årskurser samlas in 
från enheterna. Vi bedömer att dokumentation skulle bli mer ändamålsenlig om enskilda enheters 
resultat framgick. Detsamma gäller resultat avseende trygghet och studiero samt underlag kring 
centrala förutsättningar; enskilda enheters resultat/förutsättningar framgår ej. Vi bedömer att 
nämnden skulle tjäna på att dokumentationen ger en bild av fler förutsättningar (än 
lärarberhörighet) samt att dokumentationen innehåller en tydlig analys av vad som 
påverkar/orsakar resultaten i grundskolan. På så sätt skulle dokumentationen på huvudmannanivå 
kunna utgöra en mer ändamålsenlig grund för beslut om insatser. 

Vi bedömer att revisionsfrågan avseende dokumentation på huvudmannanivå är ej uppfylld. 

3.2. Revisionsfråga 3: Har nämnden systematiskt och kontinuerligt 
planerat utbildningen? 

3.2.1. Iakttagelser 

Enligt rutinen för det systematiska kvalitetsarbetet sker planering av utbildningen i grundskolan vid 
följande tillfällen under ett år: 

• November/december: Framtidsplan upprättas (på huvudmannanivå) 

• Juni-augusti/september: Plan för systematiskt kvalitetsarbete upprättas (på enhetsnivå) 

Enligt uppgift ska en planeringsdag genomföras i mars varje år från och med år 2020. Vid 
intervjuer beskrivs att nämnd, förvaltning och rektorer ska delta vid planeringsdagen. 2020 års 
planeringsdag är framflyttad till hösten 2020 på grund av coronapandennin. 

Underlag för planering 

Det framgår inte av rutinen för systematiskt kvalitetsarbete att planeringen på huvudmannanivå ska 
utgå ifrån analys av måluppfyllelse och identifierade utvecklingsområden. 

Vid intervjuer beskrivs att dialog (i form av resultatnämnder, mer beskrivet under revisionsfråga 4, 
och den tänkta planeringsdagen) mellan rektorer, förvaltning och nämnd ligger till grund för de mål 
och uppdrag som ingår i framtidsplanen. 

1 Framtidsplan 2019 anges att "Vi har därför valt att i denna Framtidsplan tydligt utgå ifrån vad 
skolforskning och Skolinspektion pekat ut som extra viktigt för att skapa en verksamhet som 
kännetecknas av mycket god kvalité". Av planen framgår att dessa framgångsfaktorer har mynnat 
ut i fyra övergripande utvecklingsområden: 

pwe 12 



• Kvalitet i undervisningen 

• Pedagogiskt ledarskap 

• Bedömning och betygssättning 

• Trygghet och studiero 

Utvecklingsarbete ska bedrivas inom de ovanstående övergripande utvecklingsområdena på både 
huvudmannanivå och verksamhetsnivå. 

Av mallen för enheternas plan för systematiskt kvalitetsarbete framgår att planeringen ska utgå 
från exempelvis arbetslagens resultatuppföljningar, kunskapsresultat, resultat från elev- och 
vårdnadshavarenkät och utvecklingssamtal med medarbetare. 

Upprättad dokumentation på huvudmannanivå 

Vi har erhållit nämndens Framtidsplan 2019 med flerårsplan 2020-2021. Framtidsplanen 
innehåller en beskrivning av nämndens uppdrag och organisation, nämndens mål för grundskolan 
samt de ekonomiska ramarna för grundskolan. Enligt uppgift utarbetas framtidsplanen utifrån vad 
som framkommit i delårsrapport och årsredovisning. Av planen framgår det inte på ett tydligt sätt 
att planeringen har utgått ifrån analys av måluppfyllelse och identifierade utvecklingsområden. Det 
framgår dock vad insatserna (inom respektive utvecklingsområde) förväntas leda till och hur 
arbetet inom utvecklingsområdet ska bedrivas för att nå det förväntade läget. För områdena 
Kvalitet i undervisningen och Trygghet och studiero anges indikatorer. 

Vi har även erhållit nämndens Framtidsplan 2020-2022. Framtidsplanen har samma struktur som 
planen för föregående år och de övergripande utvecklingsområdena finns kvar. Dock har ett 
utvecklingsområde, Systematiskt kvalitetsarbete, lagts till. 

Upprättad dokumentation på enhetsnivå 

Vi har i granskningen tagit del av två av fyra grundskolors Plan för systematiskt kvalitetsarbete för 
läsåret 2019/2020. Båda planerna är upprättade i enlighet med den framtagna mallen och det 
framgår att planeringen utgår ifrån den analys som görs i samma dokument, formulerade i ett antal 
förbättringsområden. Av planerna framgår därtill vad förbättringsområdena förväntas leda till samt 
vilka arbetssätt/åtgärder som krävs för att insatserna ska kunna genomföras. 

Uppföljning av planering 

För att säkerställa att verksamheten genomförs i enlighet med framtagen framtidsplan, framgår av 
Framtidsplan 2020-2022 att mål och insatser följs upp löpande av nämnden (till exempel vid 
rapportering kring kränkningsanmälningar), i samband med att plan för systematiskt kvalitetsarbete 
tas fram på enheterna samt vid upprättandet av nämndens delårsrapport och årsredovisning. 

Vid intervjuer beskrivs att nämnden säkerställer att verksamheten genomförs i enlighet med 
framtagen framtidsplan genom att det vid ett nämndssammanträde under våren presenteras en 
enklare tabell med nämndens mål och uppdrag, vem som är ansvarig och hur långt processen har 
kommit, vilket kan verifieras i det underlag som nämnden har tagit del av. Av protokoll framkommer 
att nämnden godkänner informationspunkt om framtidsplan och uppdrag. 

3.2.2. Bedömning 

Enligt revisionskriterierna ska planeringen av utbildningen utgå från en analys av måluppfyllelse 
och identifierade utvecklingsområden. Detta framgår tydligt av den mall som har tagits fram för 
planering på enhetsnivå och präglar även de upprättade dokumenten på enhetsnivå. Av 
dokumenten som har upprättats på huvudmannanivå är denna koppling mellan 
måluppfyllelse/utvecklings-områden och planering inte lika tydlig. På huvudmannanivå framgår fyra 
generella utvecklingsområden som Skolinspektionen har identifierat som viktiga, men det framgår 
inte vad det är som konkret behöver utvecklas, det vill säga vilka brister inom respektive område 
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som har identifierats. Vi ser det som positivt att det i planeringen på såväl enhetsnivå som 
huvudmannanivå framgår vad de planerade insatserna förväntas leda till samt vilka förutsättningar 
som krävs för att de ska kunna genomföras. Vi bedömer att nämnden har en struktur för att 
säkerställa att verksamheten i grundskolan genomförs i enlighet med den gjorda planeringen. 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

3.3.  Revisionsfråga 4: Följer nämnden upp utbildningen systematiskt och 
kontinuerligt? 

3.3.1. Iakttagelser 

Insamling och sammanställning av resultat och förutsättningar 

Vid intervjuer beskrivs att förvaltningen samlar in och sammanställer kunskapsresultat från 
enheterna vid två tillfällen per år: i samband med att delårsrapporten upprättas 
(september/oktober) och i samband med att årsredovisningen upprättas (december/januari). Vid 
dessa två tillfällen samlas resultat från nationella prov och betyg in samt kunskapsresultat från de 
årskurser som inte genomför nationella prov och/eller får betyg. Av protokoll framgår att nämnden 
tar del av såväl delårsrapport som årsredovisning och därmed de insamlade resultaten. Däremot 
har nämndens årsredovisning 2019 blivit försenad ungefär en månad och hanterades av nämnden 
först 2020-04-28. 

Vad gäller insamling och sammanställning av resultat avseende elevers trygghet och studiero sker 
insamling inom ramen för den komnnungemensamma enkäten som besvaras av elever i årskurs 2, 
5 och 8. Den konnnnungennensannma enkäten besvaras även av vårdnadshavare till barn i nämnda 
årskurser. Enkäten genomförs under våren varje år. Enkätresultatet redovisas enligt uppgift 
muntligen för nämnden vid nämndens sammanträde i juni varje år samt i delårsrapporten och i 
årsredovisningen. En muntlig presentation av enkätresultat kan verifieras av protokoll från 
nämndens sammanträde i juni 2019. 

För att förebygga och förhindra skolfrånvaro ska enheterna rapportera skolfrånvaro till 
förvaltningen. Anmälan ska ske löpande och en sammanställning redovisas till nämnden en gång 
per år. Som beskrivs på sida 11, innehåller årsredovisningen innehåller statistik kring skolfrånvaro 
för årskurs 7-9. Frånvarostatistik för årskurs F-6 redovisas ej. 

Kommunen har infört ett digitalt system för rapportering av kränkande behandling. Av protokoll 
framgår att det görs muntliga dragningar för nämnden avseende kränkande behandling. Underlag 
kring till exempel antal anmälda kränkningar saknas i inkommen delårsrapport och årsredovisning, 
vilket bekräftas vid intervjuer där det beskrivs att det ännu inte finns någon rutin för systematisk 
rapportering av kränkande behandling. 

Såväl Delårsrapport 2019 som Årsredovisning 2019 innehåller viss statistik avseende andelen 
behöriga lärare (se sida 11). Utöver detta, framkommer det inte av intervjuer, dokumentation eller 
protokoll att insamling och sammanställning av förutsättningar för verksamhetens genomförande 
görs på ett systematiskt och strukturerat sätt. 

Det har inte framkommit att nämnden, utöver ovan beskriven uppföljning, gör utvärderingar inom 
särskilt identifierade områden. 

I årshjulet och anvisningarna för det systematiska kvalitetsarbetet framgår att det i 
september/oktober varje år genomförs resultatdialoger och en så kallad resultatnämnd. 
Resultatdialoger genomförs med rektor, utvecklingsstrateg och förvaltningschef. Enligt uppgift har 
nämnden inte tagit del av några formella rapporter från resultatdialogerna. Vid resultatnämnden 
presenterar rektorerna sina respektive enheters resultat och utvecklingsområden inför nämnden. 
Vid genomgång av nämndens protokoll framgår att en resultatnämnd genomfördes i februari 2019. 
Det genomfördes ingen resultatnämnd under hösten 2019. I sakgranskning anges dock att 
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samtliga rektorer deltog på nämnd den 1 oktober 2019 för att informera om likabehandlingsarbete 
och resultatuppföljning, vilket framgår av upprättat protokoll. 

Vid genomgång av nämndens protokoll framkommer vidare att nämnden, utöver den 
återrapportering som framgår ovan, även tar del av information som har framförts muntligen av 
förvaltningschefen. Exempel på sådan rapportering syns i protokoll från december 2019 då 
förvaltningschefen informerade om bland annat kompetensväxlingen och samverkan med 
socialtjänsten. 

Analys av resultat 

Vid intervjuer beskrivs att det i första hand är rektorer som genomför analyser av resultat i 
grundskolan. 

Analyser på huvudmannanivå uppges ske i samband med att delårsrapport och årsredovisning 
upprättas i oktober respektive mars månad. Analys beskrivs även ske i samband med de så 
kallade framtidsdagarna där samtliga nämnder, förvaltningar och verksamheter deltar. Enligt 
uppgift görs samlade analyser, där till exempel kunskapsresultat och elevers upplevelse av 
trygghet och studiero presenteras och analyseras samtidigt. 

Vid intervjuer beskrivs att de så kallade planeringsdagarna skulle ge utrymme för förvaltning och 
rektorer att analysera resultat tillsammans. Dessa planeringsdagar skulle ha genomförts för första 
gången i mars 2020, men på grund av situationen med coronapandemin kommer 
planeringsdagarna istället att genomföras under hösten 2020. 

Av inkommen dokumentation (Delårsrapport 2019 och Årsredovisning 2019) framgår det inte att 
nämnden har analyserat vad som påverkar/orsakar grundskolans resultat. Dokumentationen 
innehåller inte heller resultatet av en sådan analys. Det framkommer inte av inkommet underlag att 
nämnden har gjort analyser avseende eventuella behov av ytterligare uppföljning eller utvärdering 
för att förstå vad som påverkar/orsakar resultaten i grundskolan. 

Vid intervju beskrivs att det finns en tät dialog mellan nämnd, förvaltning och verksamhet och att 
denna dialog inte syns i den dokumentation som upprättas. Vid intervju beskrivs därtill att ett 
digitalt kvalitetsledningssystem skulle möjliggöra en mer systematisk och utvecklad uppföljning och 
analys av grundskolans resultat och kvalitet. 

Nämndens dialog med enheterna om utvecklingsbehov 

Som nämns ovan genomförs en så kallad resultatnämnd i september/oktober varje år. Vid 
resultatnämnden uppges bland annat enheternas utvecklingsområden vara i fokus. 

Utöver resultatnämnden, genomförs även de så kallade framtidsdagarna där samtliga nämnder, 
förvaltningschefer och verksamhetschefer (rektorer) deltar. Det genomförs ungefär tre 
framtidsdagar per termin. Vid framtidsdagarna uppges nämndernas mål och arbete behandlas och 
utgör på så sätt ett forum för dialog med enheterna om utvecklingsbehov. 

Det framkommer inte att nämnden tar del av enheternas planer för systematiskt kvalitetsarbete 
inför resultatnämnden och/eller framtidsdagarna. Dessa planer uppges dock nämndens presidium 
ta del av i oktober-november. 

3.3.2. Bedömning 

Uppföljning på huvudmannanivå omfattar kunskapsresultat och resultat kring trygghet och studiero 
som samlas in och sammanställs två gånger respektive en gång på år. Uppföljningen kompletteras 
med viss rapportering kring skolfrånvaro, kränkningar och statistik kring lärarbehörighet samt en 
resultatnämnd och muntlig information från förvaltningschefen. Även om det beskrivs finnas en tät 
dialog mellan nämnd, förvaltning och verksamhet, är vår bedömning att uppföljningen på 
huvudmannanivå behöver utvecklas, till exempel genom en mer löpande uppföljning och 
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rapportering. Som framgår av bedömningen av revisionsfråga 2, skulle uppföljning och 
rapportering bli mer ändamålsenlig om enskilda enheters resultat och förutsättningar samt 
skolfrånvaro i grundskolans tidigare år och underlag kring kränkande behandling framgick i 
dokumentationen på huvudmannanivå. Detta sammantaget skulle ge nämnden en mer 
uppdaterad, samlad och därmed jämförbar bild av utbildningen i grundskolan. 

Det är positivt att det finns tillfällen till analys i anslutning till att delårsrapport och årsredovisning 
upprättas samt vid framtidsdagarna, men eftersom det underlag som upprättas på 
huvudmannanivå saknar en tydlig beskrivning av vad som påverkar/orsakar resultaten i 
grundskolan, bedömer vi att analysen på huvudmannanivå behöver utvecklas. 

Som framgår av revisionsfråga 2, blev nämndens årsredovisning - vilket är ett av två dokument 
som upprättas inom ramen för uppföljning på huvudmannanivå - en månad försenad, vilket 
förstärker vår bedömning att nämndens uppföljning behöver utvecklas. 

Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld. 

3.4. Revisionsfråga 5: Vidtar nämnden åtgärder vid brister som har 
identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet? 

3.4 1 Iakttagelser 

Identifierade utvecklingsområden 

Nämndens Framtidsplan 2019 innehåller följande utvecklingsområden avseende kunskapsresultat, 
trygghet och studiero samt centrala förutsättningar för verksamhetens genomförande: 

• Kvalitet i undervisningen — Behov av ökad andel behöriga lärare och utveckling av 
inkluderande och stimulerande pedagogiska lärmiljöer. På samtliga skolenheter har det 
funnits många elever som fått sin undervisning utanför ordinarie undervisning, ofta utan 
behörig personal. 

• Pedagogiskt ledarskap — Behov av utveckling av uppföljning och analys av skolenhetens 
resultat, undervisningens genomförande och förutsättningar på olika sätt så att en god 
grund skapas för utveckling av undervisningen. 

• Bedömning och betygssättning — Behov av utveckling av strukturerna för det 
systematiska kvalitetsarbetet på samtliga skolenheter. 

• Trygghet och studiero — Behov av att vidareutveckla systematiskt arbete för att 
förebygga och hantera diskriminering, nätmobbing, trakasserier och kränkande 
behandling. 

Av Framtidsplan 2020-2022 framgår samma utvecklingsområden avseende kunskapsresultat, 
trygghet och studiero samt centrala förutsättningar för verksamhetens genomförande som ovan. 
Ett par uppdrag har tillkommit utöver det som specificeras inom ramen för utvecklingsområdena 
ovan: 

• Kvalitet i undervisningen — Stärkt arbete för skolnärvaro samt ökad rörelse och motion 

Vid intervjuer beskrivs även andra utvecklingsområden inom grundskolan såsom att skolstrukturen 
med mindre skolor på landsbygden innebär att det svårare att rekrytera personal och bibehålla 
likvärdigheten, samt hög omsättning på rektorer. Även studiemotivation hos elever lyfts som ett 
utvecklingsområde. 

Beslut om insatser inom grundskolan 

Utifrån de övergripande utvecklingsområdena, anges ett stort antal insatser som ska genomföras i 
grundskolan i upprättade framtidsplaner. Exempel på insatser som ska genomföras år 2020 är: 
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• Fortsatt satsning på kompetensväxling (se beslut 2019-09-03 nedan) med syfte att öka 
andelen legitimerade lärare med behörighet i minst ett ämne samt behörigheten per ämne 

• Fortsatt satsning på införandet av flerlärarsystenn 

• Säkerställa likvärdighet inom grundskolan, till exempel ledningsgrupper, 
elevhälsoarbete och uppdragsbeskrivningar 

• Arbete med inkluderande och stimulerande lärmiljöer 

Arbete med extra anpassningar 

• Redovisning till nämnd kring åtgärder då elever riskerar att inte nå kunskapskraven 

• Säkerställa rutiner kring kränkande behandling 

Vid genomgång av nämndens protokoll från januari 2019 till och med mars 2020 framgår att 
följande beslut har fattats avseende insatser inom grundskolan: 

• 2019-09-03: Kompetensväxling för ökad kunskapsutveckling 
Av tjänsteskrivelsen framgår att: "Gnesta kommuns grundskolor har under lång tid haft 
låga betygs- och kunskapsresultat generellt och särskilt bland pojkar och elever från 
studieovana hem. Vidare har skolorna en låg andel behöriga lärare jämfört med såväl 
rikssnittet som med kommunerna i Södermanlands län. Att öka andelen behöriga lärare 
väntas öka kvaliteten i undervisningen och elevernas kunskapsresultat. För att uppnå detta 
avser förvaltningen genomföra en större kompetensväxling för att skapa en ny 
organisation med fokus på höjda kunskapsresultat. I barn- och utbildningsförvaltningens 
framtidsplan ges förvaltningen i uppdrag att genomföra en kompetensväxling och att 
arbeta för att skapa inkluderande lärmiljöer, där så många elever som möjligt ges 
undervisning inom ramen för den ordinarie undervisningen." Kompetensväxlingen ska 
genomföras genom naturlig avgång, att visstidsanställningar inte förlängs samt genom 
omplacering eller uppsägning av obehörig personal. 

• 2019-06-18: Riktlinjer för likabehandlingsarbete 

Riktlinjerna omfattar kommunens skolors likabehandlingsarbete och skolornas planer mot 
diskriminering och kränkande behandling. Av riktlinjerna framgår att: 
"Likabehandlingsarbete i Gnesta Kommun handlar om att skapa en trygg miljö för barn och 
elever. Arbetet ska vara likvärdigt inom barn- och utbildningsförvaltningens alla skolor. 
Verksamheten ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 
präglas av trygghet och studiero." 

• 2019-12-10: Riktlinjer för skolpliktsbevakning 
Riktlinjen beskriver skolplikten, skolornas arbete, förvaltningens arbete samt nämndens 
roll. 

Utöver ovan nämnda insatser, beskrivs vid intervjuer att rektorsorganisationen har förändrats 
genom att en rektor, som tidigare har varit rektor för en skola, har gått in som tillförordnad rektor för 
ytterligare två skolor. Denna insats, som syftar till att stärka likvärdigheten inom den kommunala 
grundskolan, har beslutats av förvaltningschefen och gäller fram till sommaren 2020. 

3.4.2. Bedömning 

Av nationell statistik framgår att tillgång till behöriga lärare och elever studiero är generella 
utvecklingsområden inom grundskolan i Gnesta kommun. Därtill framgår att det finns stora 
skillnader mellan enheterna när det gäller kunskapsresultaten i årskurs 6. 

Nämnden har fastställt ett antal utvecklingsområden inom grundskolan och dessa är 
dokumenterade i nämndens framtidsplan. Av de utvecklingsområden som kan identifieras i 
nationell statistik återfinns samtliga utvecklingsområden i upprättade dokument och av 
framtidsplanen samt nämndens protokoll framgår att nämnden har beslutat om att genomföra 
insatser som tydligt adresserar dessa utvecklingsområden. 

pw-c 17 



Vi ser det som positivt att nämnden har beslutat om insatser som adresserar utvecklingsområdena. 
Samtidigt bedömer vi att det finns en risk att dessa insatser inte är tillräckligt kraftfulla för att skapa 
de förutsättningar som grundskolan behöver för att hantera de utmaningar som den står inför. På 
Dansutskolan och Welandersborgs skola saknar mer än varannan lärare lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne. För att komma till rätta med detta, bedömer vi att nämnden även 
behöver vidta åtgärder som syftar till att attrahera nya lärare till skolenheterna. På motsvarande 
sätt bedömer vi att nämnden behöver stärka sin styrning genom att de riktlinjer som har tagits fram 
kring likabehandlingsarbete och skolpliktsbevakning, kompletteras med ändamålsenliga rutiner för 
uppföljning och rapportering kring skolfrånvaro och kränkande behandling. 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 
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4. Revisionell bedömning 
Vår samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis har säkerställt ett 
ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta delvis sker med 
tillräcklig intern kontroll. 

Bedömningen baseras på bedömningen av en sammanvägning av revisionsfrågorna i 
granskningen, vilka framgår nedan. Bedömningen görs på en tregradig skala (uppfyllt, delvis 
uppfyllt, eller ej uppfyllt). 

Revisionsfråga Bedömning 

Revisionsfråga 1: Säkerställer 
nämnden att det finns en 
ändamålsenlig dokumentation 
av det systematiska 
kvalitetsarbetet på enhetsnivå? 

Delvis uppfyllt 

Revisionsfråga 2: Säkerställer 
nämnden att det finns en 
ändamålsenlig dokumentation 
av det systematiska 
kvalitetsarbetet på 
huvudmannanivå? 

Ej uppfyllt 

Revisionsfråga 3: Har nämnden 
systematiskt och kontinuerligt 
planerat utbildningen? 

Delvis uppfyllt 

Revisionsfråga 4: Följer 
nämnden upp utbildningen 
systematiskt och kontinuerligt? 

Ej uppfyllt 

Revisionsfråga 5: Vidtar 
nämnden åtgärder vid brister 
som har identifierats i det 
systematiska kvalitetsarbetet? 

Delvis uppfyllt 
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Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och 
utbildningsnämnden: 

• Att säkerställa att dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet på 
huvudmannanivå utvecklas så att enskilda enheters resultat och förutsättningar framgår 
samt att dokumentationen innehåller en tydlig analys av vad som påverkar/orsakar 
resultaten i grundskolan. På så sätt kan dokumentationen på huvudmannanivå utgöra en 
mer ändamålsenlig grund för beslut om insatser. 

• Att säkerställa att uppföljning och rapportering på huvudmannanivå ger nämnden en 
uppdaterad, samlad och jämförbar bild av utbildningen i grundskolan. Till exempel skulle 
uppföljning och rapportering kring skolfrånvaro och kränkande behandling kunna 
utvecklas. 

• Att säkerställa att de insatser som nämnden beslutar om är tillräckligt kraftfulla för att 
skapa de förutsättningar som grundskolan behöver för att hantera de utmaningar som den 
står inför, såsom brist på behörig personal och stora skillnader mellan enheterna vad gäller 
elevers kunskapsresultat. 

2020-06-10 

Tobias Björn Jenny Nordqvist 
Uppdragsledare Projektledare 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av Gnesta kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som 
framgår av projektplan från den 28 januari 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, 
gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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5. Bilagor 
5.1. Bilaga 1 Revisionskriterier 

Revisionsfråga 1 och 2: Säkerställer nämnden att det finns en ändamålsenlig 
dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå? Säkerställer nämnden 
att det finns en ändamålsenlig dokumentation av det sys-tematiska kvalitetsarbetet på 
huvudmannanivå? 

Revisionskriterier 

Enligt Skollagen 4 kap. 6 § ska det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras. I Skolverkets 
Allmänna råd med kommentarer Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet konkretiseras 
skollagen och följande tre råd avser dokumentation av kvalitetsarbetet: 

Huvudmannen bör 

1.se till att det finns dokumentation för alla skolformer och fritidshemmet som är tillräcklig för att 
ligga till grund för analys och beslut på huvudmannanivå om prioriteringar av utvecklingsinsatser, 

2.skapa rutiner och former för dokumentation som är effektiva och ändamålsenliga för 
huvudmannens kvalitetsarbete, samt 

3.sträva efter att dokumentationen ger en samlad bild av utbildningens kvalitet inom 
huvudmannens verksamhet. 

Revisionsfråga 3: Har nämnden systematiskt och kontinuerligt planerat utbildningen? 

Revisionskriterier 

Enligt Skollagen 4 kap. 3 § ska huvudmannen på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla utbildningen. I Skolverkets Allmänna råd med kommentarer 
Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet konkretiseras skollagen och följande fyra råd avser 
planeringen av utbildningen: 

Huvudmannen bör 

1. se till att planeringen av utbildningen utgår från analysen av måluppfyllelsen och de 
utvecklingsområden som ska prioriteras på respektive nivå, 

2. ange i planeringen vad utvecklingsinsatserna förväntas leda till, 

3. ange i planeringen vilka förutsättningar som krävs på kort respektive lång sikt för att 
utbildningen och utvecklingsinsatserna ska kunna genomföras, samt 

4. se till att verksamheten genomförs utifrån den gjorda planeringen. 

Revisionsfråga 4: Följer nämnden upp utbildningen systematiskt och kontinuerligt? 

Revisionskriterier 

Enligt Skollagen 4 kap. 3 § ska huvudmannen på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla utbildningen. I Skolverkets Allmänna råd med kommentarer 
Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet konkretiseras skollagen och följande två råd avser 
uppföljning av utbildningen: 
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Huvudmannen bör 

1. samla in och sammanställa resultaten för alla verksamheter tillsammans med underlag 
som visar hur förutsättningarna för och genomförandet av utbildningen påverkat 
måluppfyllelsen, samt 

2. se till att det utöver den kontinuerliga uppföljningen även genomförs utvärderingar 
avseende huvudmannens samlade verksamhet inom särskilt identifierade områden. 

För att kunna utveckla utbildningen och vidta åtgärder, krävs att resultaten analyseras. Skolverkets 
Allmänna råd med kommentarer Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet innehåller följande 
tre råd avseende analys: 

Huvudmannen bör 

1. med utgångspunkt i uppföljningen analysera vad som påverkar och orsakar resultaten och 
måluppfyllelsen för den samlade verksamheten, 

2. analysera om orsakerna framgår tydligt eller om ytterligare uppföljning eller utvärdering 
behöver genomföras, 

3. använda analysen som underlag för dialoger med enheterna om utvecklingsbehov 

Revisionsfråga 5: Vidtar nämnden åtgärder vid brister som har identifierats i det 
systematiska kvalitetsarbetet? 

Revisionskriterier 

Enligt Skollagen 4 kap. 3 § ska huvudmannen på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

I Skolverkets Allmänna råd med kommentarer Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet 
konkretiseras skollagen och följande råd avser utveckling av utbildningen: 

Huvudmannen bör utifrån analysen identifiera utvecklingsområden och därefter besluta vilka 
insatser som ska prioriteras för att de nationella målen ska uppfyllas. 
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5.2. Bilaga 2. Granskad dokumentation 

Granskningen har tagit del av följande dokument från kommunen: 

Åkrshjul SKA 

Barn- och utbildningsnämndens övergripande rutin — Systematiskt kvalitetsarbete på 
huvudmannanivå 

Plan och uppföljning SKA i grundskola 

Resultatuppföljning arbetslag Skola och fritidshem 

Plan för systematiskt kvalitetsarbete i grundskola, fritidshem, grundsärskola Läsåret 
2019/2020 Dansutskolan 

Plan för systematiskt kvalitetsarbete i grundskola, fritidshem, grundsärskola Läsåret 
2019/2020 Welandersborgs skola 

Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 2019 

Barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 2019 

Beslut om kompetensväxling 

Riktlinjer för skolpliktsbevakning samt tillhörande tjänsteskrivelse 

Framtidsplan 2019 

Framtidsplan 2020 
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