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Granskning av systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan 
Revisorerna i Lindesbergs kommun har granskat det systematiska kvalitetsarbetet i 
grundskolan. Granskningen syfte är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden 
säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta 
sker med tillräcklig intern kontroll. Granskningen syftar därtill att bedöma om barn- och 
utbildningsnämnden säkerställer en ändamålsenlig resursfördelning i grundskolan.  
 
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. Vår samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden 
delvis har säkerställt en ändamålsenlig resursfördelning i grundskolan. 
 
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och 
utbildningsnämnden:  

• Att säkerställa att den nya styrmodellen innebär att uppföljningen på huvud-
mannanivå utvecklas, till exempel genom att säkerställa att de mallar/anvisningar 
som finns för dokumentation på enhetsnivå och på huvudmannanivå bidrar till att ge 
en samlad och jämförbar bild av elevers kunskapsresultat, trygghet och studiero och 
förutsättningar för verksamhetens genomförande samt att de underlag som upprättas 
innehåller en analys av dessa resultat och förutsättningar. Genom detta kan 
uppföljningen bidra till en djupgående förståelse för vad till exempel bristande 
kunskapsresultat beror på/orsakas av som kan ligga till beslut om insatser på 
huvudmannanivå.  

• Att säkerställa att det upprättas en rutin och process för att systematiskt utvärdera 
resursfördelningsmodellen i syfte att säkerställa resursfördelningen är anpassad efter 
elevers behov och förutsättningar. 

 
Iakttagelser och bedömningar i sin helhet framgår av bifogad rapport som har behandlats och 
godkänts av revisorerna vid sammanträdet 2020-05-28. 
 
Revisorerna har beslutat att överlämna rapporten till barn- och utbildningsnämnden med 
önskan om skriftligt svar senast 24 september med kommentarer till granskningen om vilka 
åtgärder nämnden planerar att vidta. Svaret skall ställas till revisorerna samt PwC, Tobias 
Bjöörn, Box 885, 721 23 Västerås. 
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Sammanfattning 
Granskningen syfte är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden säkerställer ett 

ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta sker med tillräcklig 

intern kontroll. Granskningen syftar därtill att bedöma om barn- och utbildningsnämnden 

säkerställer en ändamålsenlig resursfördelning i grundskolan.  

 

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. Vår samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis har 

säkerställt en ändamålsenlig resursfördelning i grundskolan.  

Bedömningen baseras på bedömningen av en sammanvägning av revisionsfrågorna i 

granskningen, vilka framgår av rapporten.  

Revisionsfråga Kommentar  

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: Följer 

nämnden upp utbildningen 

systematiskt och kontinuerligt? 

 

Ej uppfyllt 

 

Revisionsfråga 4: Vidtar 
nämnden åtgärder vid brister 
som har identifierats i det 
systematiska kvalitetsarbetet? 

Delvis uppfyllt  
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Revisionsfråga 5: Har 
nämnden systematiskt och 
kontinuerligt planerat 
utbildningen?  

Delvis uppfyllt 

 

 

Revisionsfråga 6: Säkerställer 
nämnden att 
resursfördelningen i 
grundskolan är anpassad efter 
elevers behov och 
förutsättningar? 

 

Delvis uppfyllt 

 

Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och 

utbildningsnämnden:  

• Att säkerställa att den nya styrmodellen innebär att uppföljningen på huvudmannanivå 

utvecklas, till exempel genom att säkerställa att de mallar/anvisningar som finns för 

dokumentation på enhetsnivå och på huvudmannanivå bidrar till att ge en samlad och 

jämförbar bild av elevers kunskapsresultat, trygghet och studiero och förutsättningar för 

verksamhetens genomförande samt att de underlag som upprättas innehåller en analys av 

dessa resultat och förutsättningar. Genom detta kan uppföljningen bidra till en djupgående 

förståelse för vad till exempel bristande kunskapsresultat beror på/orsakas av som kan 

ligga till beslut om insatser på huvudmannanivå.  

• Att säkerställa att det upprättas en rutin och process för att systematiskt utvärdera 

resursfördelningsmodellen i syfte att säkerställa resursfördelningen är anpassad efter 

elevers behov och förutsättningar.  
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 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.  

 

Kommunernas resursfördelning till skolan är ett medel för att nå målet att alla elever ska få tillgång 

till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Det innebär att resursfördelningen ska vara anpassad till 

elevers olika behov och förutsättningar, vilket regleras av skollagens andra kapitel.  

 

År 2017 genomfördes en granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning av grundskolan. 

Av granskningen framkom bland annat brister avseende det systematiska kvalitetsarbetet samt 

resursfördelningen i grundskolan.  

 

Av nationell statistik avseende läsåret 2018/2019 framkommer att andelen elever i årskurs 6 som 

har uppnått kunskapskraven i alla ämnen varierar stort mellan enheterna i Lindesbergs kommun: 

från 46,7 till 74,2 procent. Detsamma gäller kunskapsresultaten i årskurs 9; andelen elever som 

har uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen varierar från 41,2 till 68,2 procent. Det finns även 

stora skillnader vad gäller lärarbehörighet mellan enheterna. Andelen heltidstjänster med 

lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne varierar från 28,0 procent till 79,6 procent mellan 

enheterna.  

 

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en 

uppföljande granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning av grundskolan.   
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1.2. 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. Granskningen syftar därtill att bedöma om barn- och utbildningsnämnden 

säkerställer en ändamålsenlig resursfördelning i grundskolan.  

  

1.2.1. Revisionsfrågor 

För att besvara granskningens ovan nämnda syfte utgår rapporten från nedanstående 

revisionsfrågor: 
 

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

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

3. Följer nämnden upp utbildningen systematiskt och kontinuerligt? 
4. Vidtar nämnden åtgärder vid brister som har identifierats i det systematiska 

kvalitetsarbetet?  
5. Har nämnden systematiskt och kontinuerligt planerat utbildningen? 

6. Säkerställer nämnden att resursfördelningen i grundskolan är anpassad efter elevers 

behov och förutsättningar? 

1.3. Revisionskriterier 

Övergripande revisionskriterier har varit följande:   

 

• 6 kap. 6 § Kommunallagen  

• Skolverkets allmänna råd med kommentarer: Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet 

• Kommunens beslut, riktlinjer och rutiner inom rubricerat område 

 

Därtill har har de olika revisionsfrågorna bedömts utifrån följande revisionskriterier:    

 

• För revisionsfråga 1 och 2: 4 kap. 6 § Skollagen   

• För revisionsfråga 3, 4 och 5: 4 kap. 3 § Skollagen  

• För revisionsfråga 6: 2 kap. 8 § Skollagen 

1.4. Avgränsning 

Granskningen omfattar grundskolan. Granskningen ingår i 2020 års revisionsplan och avser 

läsåret 2019/2020.   

1.5. Metod 

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 av styrande och stödjande dokument för systematiskt kvalitetsarbete i 
grundskolan på huvudmannanivå, exempelvis verksamhetsplaner och dokumenterade 
uppföljningar och analyser, har genomförts.  
 
Slutligen har intervjuer genomförts med nämndens presidium, förvaltningschef, verksamhetschef 
för grundskolan, biträdande verksamhetschef för grundskolan samt utvecklingsstrateg vid barn- 
och utbildningsförvaltningen. De intervjuade har getts miöjlighet att sakgranska ett utkast av 
rapporten innan färdigställande.   
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 Grundskolan i Lindesberg 
2.1. Nämndens organisation 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna förskola, fritidshem, särskola, 

grundskola, gymnasium och kulturskola. 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 arbetar på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. 

Förvaltningen leds av en förvaltningschef. Vid förvaltningen arbetar en verksamhetschef och en 

biträdande verksamhetschef för grundskolan.   

2.2. Kommunala grundskolor i Lindesberg 

Under år 2019 gjordes en förändring av grundskolans struktur. Förändringen innebar att 
skolenheterna Ramshyttans skola och Rockhammars skola avvecklades samt att Kristinaskolan 
slogs ihop med Brotorpsskolan. Brotorpsskolan delades i samband med förändringen upp i två 
skolor: Brotorpsskolan Norra och Brotorpsskolan Södra.  
 
Vid tiden för granskningen finns det nio kommunala grundskolor i Lindesbergs kommun. 
Uppgifterna i tabellen nedan är hämtade från Lindesbergs kommuns hemsida i mars 2020.  
  

Tabell 1. Grundskolor i Lindesbergs kommun läsåret 2018/19 och 2019/2020.  

Skola Årskurser Antal elever (cirka) Ort 

Björkhagaskolan F – 6 500  Lindesberg 

Brotorpsskolan Norra F - 2 samt 6 270  Lindesberg 

Brotorpsskolan Södra 3 - 5 200  Lindesberg 

Ekbackens skola F - 6 200  Fellingsbro 

Fröviskolan F - 9 530  Frövi 

Hagabackens skola F - 3 140  Guldsmedshyttan 

Stadsskogsskolan 7 - 9 420  Lindesberg 

Storåskolan 4 - 9 220  Storå 

Vedevågs skola F - 5 80  Vedevåg 

2.3. Statistik avseende personal i kommunens grundskolor 

Nationell statistik avseende behörig personal för läsåret 2018/2019 respektive läsåret 2019/2020 

framgår av nedanstående tabell.  

Tabell 2. Statistik personal läsåret 2018/19 och 2019/2020.  

Skola Andel heltidstjänster med lärarlegitimation  
och behörighet i minst ett ämne 

2018/2019 2019/2020 

Björkhagaskolan 59,6 60,8 

Brotorpsskolan (Norra) 79,6 73,8 

Brotorpsskolan Södra1 •  64,7 

Ekbackens skola 79,3 87,9 

Fröviskolan 71,3 80,9 

Hagabackens skola 73,8 82,1 

 
1 Startade läsåret 2019/2020 
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Kristinaskolan2 30,5 •  

Ramshyttans skola3 28,0 •  

Rockhammars skola4 42,8 •  

Stadsskogsskolan 76,8 81,6 

Storåskolan 36,1 42,1 

Vedevågs skola 48,9 59,2 

 

Läsåret 2018/2019 var skillnaden mellan andelen heltidstjänster med lärarlegitimation och 

behörighet i minst ett ämne mellan enheterna 51,6 procentenheter (från 28,0 procent till 79,6 

procent). Läsåret 2019/2020 var skillnaden 45,8 procentenheter (från 42,1 procent till 87,9). 

Skillnaden på enhetsnivå har därmed minskat och andelen heltidstjänster med lärarlegitimation 

och behörighet i minst ett ämne har ökat från föregående år.  

2.4. Statistik avseende elevers måluppfyllelse och kunskapsresultat  

Senast tillgängliga statistik avseende kunskapsresultat bland elever i årskurs 6 respektive 9 avser 

läsåret 2018/20195. Statistiken redovisas på enhetsnivå samt för gruppen flickor och gruppen 

pojkar i tabellerna nedan. Vid de fall en resultatuppgift baseras på färre än tio elever 

sekretessmarkeras utfallet. Sekretessmarkerade uppgifter är markerade med ”…”.  

Tabell 3. Kunskapsresultat elever årskurs 6 läsåret 2018/19.  

Skola Andel (%) elever med godkänt betyg (A-E) i alla ämnen 

Samtliga elever Flickor Pojkar 

Björkhagaskolan 57,7 57,6 58,9 

Brotorpsskolan 73,2 76,7 69,2 

Ekbackens skola 66,7 72,2 … 

Fröviskolan 74,2 … … 

Kristinaskolan 65,7 66,7 … 

Storåskolan 46,7 … … 

Vedevågs skola ... … … 

Lindesbergs kommun 64,8 71,1 57,4 

Källa: Skolverket 

 

Av statistiken framgår att 64,8 procent av de elever i årskurs 6 som gick på en kommunal skola 

erhöll ett godkänt betyg i årskurs 6. Björkhagaskolan och Storåskolan ligger under detta 

genomsnitt.  

Med anledning av att flertalet av ovanstående resultat är sekretessmarkerade är det svårt att 

utläsa eventuella skillnader mellan flickor och pojkars resultat. Vad som framgår dock är att det 

finns en större skillnad mellan flickor och pojkars resultat på Brotorpskolan än på Björkhagaskolan. 

Jämförs grupperna istället mot det kommunala snittet framgår att flickornas resultat på 

Björkhagaskolan understiger genomsnittet med 13,5 procentenheter medan pojkarnas resultat 

överstiger snittet med 0,5 procentenheter.  

Exkluderas nyanlända elever samt elever med okänd bakgrund märks ingen markant skillnad 

gällande skolenheternas resultat. Enbart några procentenheter skiljer. 

 
2 Avvecklades under år 2019 
3 Avvecklades under år 2019 
4 Avvecklades under år 2019 
5 Statistik avseende kunskapsresultat för läsåret 2019/2020 kommer att publiceras i september 

(årskurs 9) och oktober (årskurs 6) 2020. 
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Tabell 4. Kunskapsresultat elever årskurs 9 läsåret 2018/19.  

Skola Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 

Samtliga elever Flickor Pojkar 

Fröviskolan 55,6 54,8 56,4 

Stadsskogsskolan 68,2 65,8 70,7 

Storåskolan 41,2 … … 

Lindesbergs kommun 60,9 59,0 63,0 

Källa: Skolverket 

 

Av statistiken framgår att 60,9 procent av eleverna i årskurs 9 uppnådde kunskapskraven i 

samtliga ämnen läsåret 2018/19. Stadsskogsskolan samt Storåskolans resultat ligger under detta 

genomsnitt.  

Storåskolan ligger närmare 20 procentenheter lägre än genomsnittet. Med anledning av 

sekretessmarkeringar framgår inte fördelningen mellan flickor och pojkar. Exkluderas nyanlända 

elever samt elever med okänd bakgrund från skolans statistik uppgår andelen av elever som 

uppnått kunskapskrav i alla ämnen till 51,9 procent, det vill säga närmare tio procentenheter.  

Jämförs det kommunala genomsnittet med genomsnittet exkluderat för nyanlända elever samt 

elever med okänd bakgrund (67,2 procent) framgår en skillnad på 6,3 procentenheter på 

kommunnivå.  

2.5. Statistik avseende elevers trygghet och studiero 

Skolenkäten utgör en del av Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Varje 

huvudman genomför Skolenkäten vartannat år. Lindesbergs kommun genomförde enkäten senast 

hösten 2018. Nedanstående statistik redovisar de delar av enkäten som omfattar trygghet och 

studiero för elever i årskurs 5 respektive årskurs 9 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 5. Trygghet och studiero elever årskurs 5 läsåret 2018/19.  

Skola Studiero Trygghet 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Björkhagaskolan 4,0 4,5 7,0 8,9 

Brotorpsskolan 5,0 4,9 8,1 9,2 

Ekbackens skola 
6,8 5,9 9,2 8,3 

Fröviskolan 4,9 5,1 6,8 6,9 

Kristinaskolan 3,7 4,4 9,1 8,1 

Storåskolan 3,7 5,3 6,4 7,8 

Vedevågs skola 3,0 5,6 6,3 8,9 

Lindesbergs kommun 4,8 8,0 

Källa: Skolinspektionen 

Av statistiken framgår att pojkar i högre utsträckning upplever att de har studiero i skolan. På 

Brotorpsskolan och på Ekbackens skola upplever dock en högre andel flickor än pojkar att de har 

studiero i skolan.   
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Även avseende trygghet i skolan svarar pojkar i högre utsträckning än flickor att de upplever 

trygghet. På två enheter svarar dock en högre andel flickor än pojkar att de upplever trygghet i 

skolan.  

Tabell 6. Trygghet och studiero elever årskurs 9 läsåret 2018/19.  

Skola Studiero Trygghet 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Fröviskolan 4,2 5,2 7,6 8,4 

Stadsskogsskolan 4,9 5,1 7,7 8,2 

Storåskolan 4,1 2,9 7,2 8,4 

Lindesbergs kommun 4,8 7,9 

Källa: Skolinspektionen 

Av statistiken framgår att en högre andel pojkar upplever att de har studiero i skolan på två av tre 

skolenheter. På Storåskolan upplever dock en högre andel flickor än pojkar att de har studiero i 

skolan. När det gäller upplevelsen av trygghet i skolan är pojkars resultat högre på samtliga 

enheter.   

2.6. Ny kommunövergripande modell för ledning och styrning 

I februari 2019 beslutade kommunfullmäktige om en ny modell för ledning och styrning. Enligt 

uppgift infördes styrmodellen under år 2019. Enligt styrmodellen åligger ansvaret för allt arbete 

med planering och uppföljning på varje organisatorisk nivå, det vill säga fullmäktige, nämnden och 

respektive chef på verksamhets- och enhetsnivå.  

Av inkommet underlag framgår att modellen innebär att verksamheterna är ålagda att definiera sitt 

grunduppdrag utifrån en nuläges- och omvärldsanalys. Nämnden ska därefter fastställa uppdraget 

i samband med det årliga mål- och resursfördelningsbeslutet. Dokumentet fastställer också att 

faktorer som är särskilt viktiga för kvaliteten ska identifieras och definieras, samt att nulägesanalys 

ska genomföras utifrån grunduppdraget som i sin tur ska syfta till att identifiera prioriterade 

utvecklingsområden. Med utgångspunkt i verksamheternas grunduppdrag ska faktorer som är 

extra viktiga för kvaliteten identifieras och definieras. I syfte att kvalitetssäkra faktorerna ska en 

eller flera indikatorer utvecklas för varje kvalitetsfaktor och kvalitetsindikatorerna ska regelbundet 

mätas och följas upp för att säkerställa att grunduppdraget håller en bra kvalitet. Enligt uppgift ska 

uppföljning av kvalitetsfaktorerna och -indikatorerna ske i delårsrapport och årsredovisning.  

Kommunens Mål och budget 2020 innehåller fyra kvalitetsfaktorer som har bäring på utbildningen 

och kvalitetsarbetet i grundskolan:  

Tabell 7. Kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer år 2020.  

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, 
ledarskap, medarbetarskap och 
kompetensförsörjning 

Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se 
fram emot att gå till arbetet 

Friska medarbetare Sjukfrånvaro hos medarbetare 

Ökad digitalisering inom verksamheter för att 
klara av kompetensförsörjningen och välfärden i 
framtiden 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s,  
andel (%) 

Ökad måluppfyllelse i skolan Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) (flickor/pojkar)  
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2.7. Struktur för systematiskt kvalitetsarbete  

Det finns en struktur för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå i form av ett årshjul. 

Årshjulet återfinns i bilaga 3.   

Av årshjulet framgår avseende planering och utveckling/insatser att nämndens verksamhetsplan 

för kommande kalenderår antas i november. Avseende uppföljning och analys framgår att 

grundskolans kvalitetsdag genomförs samma månad.    

Vid intervjuer beskrivs att syftet med årshjulet är att säkerställa att det systematiska arbetet, såsom 

att upprättande och insamling av dokument och rapportering, sker fortlöpande och är oberoende 

av politisk majoritet. 
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 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 

Rutiner och former för dokumentation 

Enligt strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet ska dokument upprättas/fyllas i på 

enhetsnivå och på huvudmannanivå, se nedanstående tabell.  

 Tabell 8. Dokument på enhetsnivå och huvudmannanivå.  

 Enhetsnivå Huvudmannanivå 

Dokumentation för utveckling/åtgärder 
och planering 

Verksamhetsplan 
 

Verksamhetsplan 
 

Dokumentation för uppföljning och 
analys 

Bedömningsmatris för  
kunskapsresultat  
 
Kvalitetsrapport 

Delårsrapport 
 
Kvalitetsrapport 
 
Årsredovisning  
 

 

Strukturen innebär att enheterna upprättar en årlig verksamhetsplan i början av ett läsår. På 

huvudmannanivå upprättas motsvarande verksamhetsplan i november varje år.  

Fyra gånger per år (oktober, december, april och juni) fyller enheterna i en bedömningsmatris, 

vilket genererar ett underlag där enskilda elevers kunskapsresultat per ämne framgår. Läsårets 

resultat sammanfattas i enheternas årliga kvalitetsrapporter i juni/augusti varje år. Enligt uppgift är 

arbetssättet med kvalitetsrapporterna väl inarbetat bland rektorerna och det har inte funnits några 

skriftliga anvisningar för att ta fram dessa.  

Enheternas kvalitetsrapporter sammanställs till en årlig kvalitetsrapport på huvudmannanivå, det 

vill säga för hela grundskolan, i februari varje år. Från och med läsåret 2019/2020 kommer 

kvalitetsrapporterna på såväl enhetsnivå som huvudmannanivå att skrivas in i Stratsys där även 

tillhörande anvisningar uppges finnas. Utöver den årliga kvalitetsrapporten för grundskolan, 

upprättas en delårsrapport (för perioden januari-augusti) samt en årsredovisning som redovisas för 

nämnden i oktober respektive februari varje år.  

Upprättad dokumentation på enhetsnivå 

Inkomna kvalitetsrapporter på enhetsnivå läsåret 2018/2019 innehåller följande:  

• Grundfakta elever: Antal elever, andel flickor respektive pojkar, andel elever med 

utländsk bakgrund samt andel föräldrar med eftergymnasial utbildning  
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• Grundfakta personal: Antal heltidstjänster, andel pedagoger med pedagogisk 

högskoleexamen, antal elever per pedagog samt andel tillsvidareanställda pedagoger  

• Trygghet och studiero: Resultat på enhetsnivå för läsåret 2017/2018 och 2018/2019  

• Kunskapsresultat:  

o Åk 3: Resultat på nationella prov i matematik och svenska/svenska som 

andraspråk redovisat för samtliga elever, för samtliga elever exklusive nyanlända 

elever och elever med okänd bakgrund samt redovisat för gruppen flickor och 

pojkar.   

o Åk 6: Resultat på nationella prov i engelska, matematik och svenska/svenska som 

andraspråk redovisat för samtliga elever, för samtliga elever exklusive nyanlända 

elever och elever med okänd bakgrund samt redovisat för gruppen flickor och 

pojkar. Därtill redovisas måluppfyllelsen enligt samma struktur som resultat på 

nationella prov.  

o Åk 9: Resultat på nationella prov i engelska, matematik och svenska/svenska som 

andraspråk redovisat för samtliga elever, för samtliga elever exklusive nyanlända 

elever och elever med okänd bakgrund samt redovisat för gruppen flickor och 

pojkar. Därtill redovisas behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram enligt 

samma struktur som resultat på nationella prov. 

o För de skolor som har flera klasser i samma årskurs, redovisas ovanstående 

resultat även på klassnivå.  

De flesta avsnitt i kvalitetsrapporterna avslutas med avsnitten Analys och Åtgärder.  

Upprättad dokumentation på huvudmannanivå 

För läsåret 2018/2019 sammanställdes ingen kvalitetsrapport för grundskolan, varför vi har tagit 

del av kvalitetsrapporten för läsåret innan (2017/2018). Kvalitetsrapporten innehåller följande:  

 

• Grundfakta: Totalt antal elever i åk F-9 per år för åren 2014–2017. Därtill redovisas antal 

elever per heltidstjänst för Lindesberg, för Örebro län samt för riket för åren 2014–2017.    

• Trygghet och studiero: Resultat för samtliga elever som har genomfört elevenkäten (åk 

4–9) redovisas för läsåret 2016/2017 och 2017/2018. Därtill redovisas resultat för samtliga 

vårdnadshavare (F-9) som genomfört nöjdhetsenkäten läsåret 2015/2016 och 2016/2017.    

• Kunskapsresultat:  

o Åk 3: Resultat på nationella prov i matematik och svenska/svenska som 

andraspråk redovisat för samtliga elever i Lindesberg, för Örebro län samt för riket 

redovisas för åren 2014–2018.  

o Åk 6: Måluppfyllelse för samtliga elever, för samtliga elever exklusive nyanlända 

elever och elever med okänd bakgrund samt för gruppen flickor respektive 

gruppen pojkar redovisas för åren 2014–2018.  

o Åk 9: Behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram redovisas för samtliga elever, 

för samtliga elever exklusive nyanlända/asylsökande elever samt för gruppen 

flickor respektive gruppen pojkar i Lindesberg, för Örebro län och för riket för åren 

2014–2018.  

• Närvaro: Andelen närvarande respektive frånvarande elever (varav ogiltig frånvaro) 

redovisas för samtliga elever i grundskolan samt nedbrutet på respektive årskurs F-8 för 

läsåret 2017/2018.  

De flesta avsnitt i kvalitetsrapporten avslutas med avsnittet Kommentarer. De avsnitt som 

benämns Analys och Åtgärder återfinns därmed inte i rapporten på huvudmannanivå. Enligt uppgift 

har rubriken Analys funnits med tidigare års rapporter, men för den ovan nämnda 
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kvalitetsrapporten valde förvaltningen att göra en enklare variant av kvalitetsrapporten. Från och 

med läsåret 2019/2020, då rapporten skrivs in i Stratsys, kommer analys att vara obligatoriskt på 

samtliga nivåer.  

Delårsrapport 2019 omfattar perioden januari-augusti 2019 och upprättades enligt en tidigare 

styrmodell. Rapporten innehåller därför en uppföljning av andra indikatorer än de som anges på 

sida 9. De indikatorer som följs upp är:  

• Trygghet och studiero: Resultat för samtliga elever som genomförde elevenkäten (åk 4-

9) läsåret 2018/2019 samt resultat för samtliga vårdnadshavare som genomförde 

nöjdhetsenkäten hösten 2018.      

• Kunskapsresultat: Åk 9: Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 

genomsnittligt meritvärde, andel elever som är behöriga till ett gymnasieprogram.  

• Sjukfrånvaro: Sjukfrånvaro hos medarbetare.    

Årsredovisningen (Nämndernas verksamhetsberättelse) 2019 innehåller samma information som 

delårsrapporten samt resultatet för två frågor i medarbetarenkäten 2019 som berör uppföljning och 

utvärdering av enhetens mål samt huruvida medarbetaren ser fram emot att gå till arbetet.  

Delårsrapport 2020 är inte upprättad vid tiden för granskningen och har därmed inte efterfrågats.  

3.1.2. Bedömning 

Det finns rutiner och former för dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på såväl 

enhetsnivå som huvudmannanivå och strukturen genererar ett underlag/dokumentation som 

genom mallarnas rubrikstruktur kan ge en samlad bild av elevers kunskapsresultat i åk 3, 6 och 9. 

Rubrikstrukturen riskerar dock att medföra att kunskapsresultat i övriga årskurser inte beskrivs eller 

analyseras. På motsvarande sätt kan mallarnas rubrikstruktur ge en samlad bild av elevers 

trygghet och studiero, men rubrikstrukturen riskerar att medföra att trivsel och trygghet bland de 

elever som inte besvarar trivselenkäten inte beskrivs eller analyseras. Avseende centrala 

förutsättningar för verksamhetens genomförande, kan mallen för kvalitetsrapporterna till viss del 

bidra till att ge en samlad och jämförbar bild av respektive enhets tillgång till exempelvis behörig 

personal. Mallen saknar dock utrymme att beskriva andra centrala förutsättningar som kan vara 

relevanta för utbildningens kvalitet, såsom tillgång till lokaler och nödvändig utrustning. Vi bedömer 

därför att dokument/rubrikstrukturen behöver utvecklas för att vara ändamålsenlig och vi ser det 

som positivt att Stratsys innehåller anvisningar som kan bidra till att säkerställa att 

dokumentationen blir likvärdig och jämförbar. Vid genomgång av upprättad dokumentation 

bekräftas bilden av att dokument- och rubrikstrukturen skulle behöva utvecklas då dokumenten 

saknar resultat/underlag som kan anses vara nödvändiga för att kunna ge en samlad bild av 

utbildningens kvalitet och som kan ligga till grund för analys och beslut om insatser.    

Det är positivt att ett antal indikatorer följs upp i samband med delår- och årsredovisning. 

Undantaget information kring personalens sjukfråvaro och resultatet från medarbetarenkäten, 

innehåller dessa dokument inte någon ytterligare information kring enheternas resultat och/eller 

förutsättningar;  

Det saknas en kvalitetsrapport för föregående läsår på huvudmannanivå. Inkomna 

kvalitetsrapporterna på enhetsnivå respektive huvudmannanivå upprättades därmed under två 

olika läsår, vilket medför att vi inte kan bedöma huruvida huvudmannarapporten rent strukturellt 

bygger på och är en sammanställning av enheternas kvalitetsrapporter. Vi anser att nämnden 

därmed inte har säkerställt att det finns ändamålsenlig dokumentation på huvudmannanivå.  

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

bedömer att revisionsfrågan avseende dokumentationen på huvudmannanivå är ej uppfylld.   
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3.2. Revisionsfråga 3: Följer nämnden upp utbildningen systematiskt och 

kontinuerligt? 

 

3.2.1. Iakttagelser avseende uppföljning  

Insamling och sammanställning av resultat och förutsättningar  

Kunskapsresultat 

Förvaltningen samlar in och sammanställer kunskapsresultat från enheterna fyra gånger per år 

genom de bedömningsmatriser som har nämnts tidigare. Därtill upprättar varje enhet en årlig 

kvalitetsrapport. Enligt uppgift tar förvaltningen emot bedömningsmatriserna och 

kvalitetsrapporterna, men de redovisas inte för nämnden.  

Enligt strukturen för kvalitetsarbete ska däremot den årliga kvalitetsrapporten för grundskolan 

redovisas för nämnden. Rapporten för läsåret 2017/2018 är daterad februari 2019, men det 

framgår inte av protokoll att den redovisades för nämnden på sammanträdet i februari eller mars 

2019. En utförlig beskrivning av kunskapsresultat som återfinns i kvalitetsrapporten för läsåret 

2017/2018 finns på sida 12.  

Utöver grundskolans kvalitetsrapport, innehåller delårsrapport och årsredovisning ett par 

indikatorer kring kunskapsresultat. Delårsrapporten 2019 redovisades för nämnden på 

sammanträdet i oktober 2019 och årsredovisningen 2019 redovisades för nämnden i februari 2020.  

Vid intervjuer beskrivs att elevers kunskapsresultat följs upp under en treårsperiod, från årskurs 7 

till årskurs 9, för att kartlägga progressionen över tid på enhetsnivå. Denna uppföljning framgår 

dock inte i inkommen dokumentation eller av protokoll. Det beskrivs därtill att det har förts en 

diskussion gällande att kartlägga progressionen även i tidigare årskurser, men att detta ännu inte 

har formaliserats.  

Trygghet och studiero 

Vad gäller insamling och sammanställning av resultat avseende elevers trygghet och studiero sker 

insamling inom ramen för den kommungemensamma trivselenkäten som besvaras av elever i 

årskurs 4-9. Trivselenkätens genomförande har varierat och företrädesvis har det skett under 

höstterminen. För läsåret 2019/2020 genomförs enkäten i maj 2020 och elevenkäten kommer då 

att omfatta elever i förskoleklassen och grundskolans samtliga årskurser. För läsåret 2020/2021 

kommer enkäten genomföras under större delen av vårterminen. 

En kommungemensam enkät besvaras även av vårdnadshavare till elever i samtliga årskurser (F-

9). Enligt uppgift beslutade nämnden att inte genomföra den kommungemensamma 

vårdnadshavarenkäten under läsåret 2018/2019 med anledning av låg svarsfrekvens under 

tidigare år. Nämnden beslutade att istället använda resultatet av Skolinspektionens enkät till 

vårdnadshavare för läsåret 2018/2019. För läsåret 2019/2020 planeras enkäten att genomföras i 

maj månad.   

Resultaten från trivsel- och nöjdhetsenkäterna redovisas inte som egna punkter på nämndens 

sammanträden, men resultaten återfinns i kvalitetsrapporten för grundskolan för läsåret 2017/2018. 

Som nämns tidigare är kvalitetsrapporten upprättad i februari 2019, men det framgår inte av 

protokoll att den har redovisats för nämnden. En utförlig beskrivning av innehållet i den aktuella 

kvalitetsrapporten finns på sida 12.  

Resultat från trivsel- och nöjdhetsenkäter återfinns även i delårsrapporten 2019 som redovisades 

för nämnden på sammanträdet i oktober 2019 och årsredovisningen 2019 som redovisades för 

nämnden i februari 2020.  



 

15 
 

 

Den rapportering som har berört trygghet och studiero som går att utläsa av nämndens protokoll, 

har utgjorts av rapportering kring kränkande behandling och skolfrånvaro. Under läsåret 2019/2020 

har kränkande behandling rapporterats till nämnd i september, november och december 2019. 

Under läsåret 2019/2020 har skolfrånvaro rapporterats till nämnd i november 2019 och februari 

2020.  

 

Centrala förutsättningar 

Inkommen kvalitetsrapport för grundskolan (2017/2018) innehåller förutsättningar i form av totalt 

antal elever i grundskolan samt antal elever per heltidstjänst för år 2014–2017. Utöver detta saknar 

kvalitetsrapporten underlag kring enheternas förutsättningar för verksamhetens genomförande, till 

exempel tillgång till elevhälsa och lokalmässiga förutsättningar. Som nämns tidigare är 

kvalitetsrapporten upprättad i februari 2019, men det framgår inte av protokoll att den har 

redovisats för nämnden. 

 

Delårsrapport 2019 och årsredovisning 2019 innehåller nyckeltal avseende sjukfrånvaro bland 

personalen. I tillägg innehåller årsredovisningen resultatet för två frågor i medarbetarenkäten 2019 

som berör uppföljning och utvärdering av enhetens mål samt huruvida medarbetaren ser fram 

emot att gå till arbetet.  

Utöver ovanstående, framkommer det inte att insamling och sammanställning av förutsättningar för 

verksamhetens genomförande görs på ett systematiskt och strukturerat sätt av förvaltningen.  

 

Övrig uppföljning av resultat och förutsättningar 

Utöver det underlag och den rapportering som har beskrivits, får nämnden en bild av resultat och 

förutsättningar i grundskolan vid andra tillfällen såsom:  

• Årlig kvalitetsdag – Kvalitetsdagen genomförs under senhösten varje år och enligt uppgift 

är kunskapsresultat i fokus.   

• Årligt verksamhetsbesök – Nämnden genomför ett verksamhetsbesök i grundskolan per 

läsår. För läsåret 2019/2020 kommer verksamhetsbesöket att göras i maj. Inför 

verksamhetsbesöket tar nämnden del av den aktuella skolans kvalitetsrapport och under 

besöket presenterar rektor skolans kvalitetsarbete och nämnden får möjlighet att ställa 

frågor. 

• Övriga besök - Utöver det årliga verksamhetsbesöket, gör nämndens ledamöter egna 

verksamhetsbesök och nämndens ordförande besöker skolenheter tillsammans med 

förvaltningschefen.  

Vid intervjuer beskrivs att rapporteringen avseende kunskapsresultat upplevs vara tillräcklig för att 

nämnden ska få en samlad bild av resultaten i grundskolan. Det beskrivs samtidigt att 

kvalitetsrapporterna på enhetsnivå, som tas fram en gång per år, mer ger en ögonblicksbild, än en 

bild av enhetens utvecklig över tid.    

Det har inte framkommit att nämnden, utöver den uppföljningen som hittills har beskrivits, gör 

utvärderingar inom särskilt identifierade områden.  

3.2.2. Iakttagelser avseende analys  

Analys av resultat i grundskolan 

Insamlade kvalitetsrapporter på enhetsnivå innehåller analys under respektive avsnitt i 

rapporterna. Motsvarande analysavsnitt saknas i kvalitetsrapporten i grundskolan. Som beskrivits 
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tidigare i rapporten kommer analys att vara obligatorisk från och med läsåret 2019/2020, då all 

rapportering/dokumentation sker i Stratsys.  

Förvaltningen genomför så kallade analysträffar med varje grundskola varje höst. Inför en 

analysträff skickas ett underlag ut som beskriver syftet med träffen samt kriterier för ett gott 

kvalitetsarbete. Inför analysträffen förbereder skolledningen en presentation och efter genomförd 

analysträff får skolan skriftlig återkoppling kring styrkor och utvecklingsområden i kvalitetsarbetet. 

Genomförda analysträffar summeras och resultatet redovisas för nämnden i början av varje termin. 

Av inkommet underlag framgår att redovisningen från våren 2019 innehöll elevtalsutvecklingen år 

2014–2019 samt kunskapsresultat för årskurs 3 (nationella prov i matematik och svenska), årskurs 

6 (andel elever med betygen A-E) och årskurs 9 (behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram) 

för åren 2014/2015 till och med 2019. Resultaten för åk 9 redovisades per enhet. Av redovisningen 

framgår att grundskolans största utmaningar är måluppfyllelsen och att arbete kring ledarskapet är 

en förutsättning för detta. Redovisningen saknar underlag och/eller analys kring elevers trygghet 

och studiero samt grundläggande förutsättningar för verksamhetens genomförande, till exempel 

lärarbehörighet och tillgång till elevhälsa.  

Utöver det underlag som beskrivs i stycket ovan, saknas dokumenterat underlag som beskriver att 

analys har genomförts på huvudmannanivå samt dokumenterat underlag som innehåller resultatet 

av denna analys.    

Vid intervjuer beskrivs att elevers kunskapsresultat analyseras med hänsyn till personella faktorer 

såsom tillgång till behörig personal och lärarbyten. Detta framgår dock inte av inkommet underlag. 

Vid intervjuer beskrivs även att uppföljning av elevers kunskapsresultat har visat att resultaten 

sjunker markant från årskurs 6 till 7. De intervjuade beskriver att ”tappet” orsakas av bristande 

ledarskap vid enskilda enheter. Denna uppföljning med tillhörande analys framgår inte av 

insamlade dokument.   

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.  

Nämndens dialog med enheterna om utvecklingsbehov 

Som beskrivs på sida 15, genomförs den så kallade kvalitetsdagen under senhösten varje år. Vid 

intervjuer beskrivs att nämnden tar del av samtliga kvalitetsrapporter på enhetsnivå samt annat 

relevant underlag i samband med kvalitetsdagen.  

3.2.3. Bedömning 

Trots att det ska tas fram en årlig skriftlig sammanställning (i form av en kvalitetsrapport) på 

huvudmannanivå, gjordes detta inte för läsåret 2018/2019. Den senast upprättade 

kvalitetsrapporten omfattar läsåret 2017/2018. Kvalitetsrapporten saknar kunskapsresultat och 

resultat kring trygghet och studiero för samtliga årskurser och innehåller endast vissa nyckeltal 

kring enheternas förutsättningar. Det framgår inte av protokoll att rapporten har redovisats för 

nämnd. Vi ser det som positivt att delårsrapport och årsredovisning innehåller vissa 

resultat/förutsättningar som berör grundskolan, att rapporteringen kring kränkande behandling och 

skolfrånvaro sker samt att en årlig kvalitetsdag och verksamhetsbesök genomförs. Vår bedömning 

är dock att nämnden inte får en uppdaterad, samlad och därmed jämförbar av bild av enheternas 

resultat och förutsättningar genom den befintliga strukturen för uppföljning. Vi bedömer därför att 

uppföljningen på huvudmannanivå brister.   

Det är positivt att enheternas kvalitetsrapporter innehåller analys samt att det finns tillfällen till 

analys i form av analysträffar och att resultatet från träffarna redovisas för nämnden. Det underlag 

som når nämnden efter analysträffarna innehåller dock inte några resultat eller någon analys 

avseende elevers trygghet och studiero och/eller centrala förutsättningar och eftersom den 
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upprättade kvalitetsrapporten för grundskolan saknar analys och att det saknas en kvalitetsrapport 

för läsåret 2018/2019, bedömer vi att analysen på huvudmannanivå brister.  

Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld.  

3.3. Revisionsfråga 4: Vidtar nämnden åtgärder vid brister som har 

identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet?  

 

3.3.1. Iakttagelser 

Identifierade utvecklingsområden 

Det togs inte fram någon verksamhetsplan för år 2019 eller någon kvalitetsrapport för grundskolan 

för läsåret 2018/2019 och det är därmed inte möjligt att utläsa några utvecklingsområden i de 

dokumenten.   

Nämndens verksamhetsberättelse för år 2019 innehåller följande utvecklingsområden avseende 

kunskapsresultat, trygghet och studiero samt centrala förutsättningar för verksamhetens 

genomförande:  

• Måluppfyllelse 

• Nyanländas lärande 

• Digitalisering/digitala lärmiljöer/digital kompetens 

• Lärares behörighet och kompetensförsörjning 

• Lokaler 

• Ekonomi 

Av nämndens verksamhetsplan för år 2020 framgår i princip samma utvecklingsområden 

avseende kunskapsresultat, trygghet och studiero samt centrala förutsättningar för verksamhetens 

genomförande:  

• Måluppfyllelse  

• Nyanländas lärande 

• Lokaler 

• Digitalisering/digitala lärmiljöer/digital kompetens 

• Lärares behörighet och kompetensförsörjning (till exempel att tjänster tillsätts med 

sökande utan giltig lärarlegitimation)  

• Elevhälsans arbete    

• Rutiner vid kränkningar, konflikter, hot- och våldssituationer  

• Rutiner för att främja skolnärvaro och rutiner vid skolfrånvaro  

• Skicklighet och stärkt ledarskap i verksamheten 

• Ekonomi 

Vid intervjuer beskrivs även att integration samt påverkan av elevers socioekonomiska 

förutsättningar på kunskapsresultaten är utvecklingsområden inom grundskolan.  

Beslut om insatser inom grundskolan  

Av verksamhetsplanen för år 2020 framgår att följande insatser planeras:  
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• Det anges att flera olika åtgärder har påbörjats för att öka måluppfyllelsen. Dessa åtgärder 

beskrivs inte i planen.  

• Fortsatt samverkan med Skolverket kring nyanlända elever. Det framgår att denna insats 

involverar samtliga lärare i grundskolans åk 7–9 samt personer med direkt 

utvecklingsansvar inom grundskolan.  

• Det anges att förvaltningen har börjat arbeta i enlighet med framtagen närvaroplan. 

Konkreta åtgärder avseende detta arbete beskrivs inte i planen.  

Vid genomgång av nämndens protokoll från januari 2019 till och med mars 2020 framgår att 

följande beslut har fattats avseende insatser inom grundskolan:  

• 2019-03-13 – Beslut att begära täckning för införandet av ”1-till-1” (en dator per elev) i 

årskurs 4–9, det vill säga fler datorer till elever. Av beslutsunderlaget framgår att 

satsningen syftar till att förbättra elevers tillgång till digitala verktyg. 

• 2019-03-13 – Beslut att all skoltid i kommunens grundskolor vara mobiltelefonfri från och 

med höstterminen 2019. Enligt beslutsunderlaget syftar åtgärden till att öka tryggheten, 

studieron samt förbättra kunskapsresultaten i grundskolan. 

• 2019-03-13 – Beslut att samtliga grundskolor ska erbjuda eleverna pulshöjande aktiviteter 

under skoldagen utöver det som sker under idrottslektioner. Beslutet ska gälla från och 

med höstterminen 2019. Enligt beslutsunderlaget syftar insatsen till att öka tryggheten, 

studieron samt kunskapsresultaten i grundskolan. 

• 2019-10-07 – Beslut om omorganisation av ledningsorganisationen. Enligt 

beslutsunderlaget ska biträdande rektor vara underställd rektor istället för verksamhetschef 

och biträdande verksamhetschef ska vara underställd verksamhetschefen. Syftet med 

omorganisationen anges vara att skapa en tydlig organisation och markera att arbetet mot 

ökad måluppfyllelse är viktigt.  

Utöver ovanstående beslut framkommer i inkommen dokumentation samt vid intervjuer att det har 

genomförts andra/fler insatser i grundskolan, till exempel samverkan med Skolverket kring 

nyanländas lärande, Lärarlönelyftet, Närvarolyftet samt beslut om kompetensförsörjningsplan. 

Insatsen kring nyanländas lärande samt Lärarlönelyftet beslutades av nämnden år 2017. Övriga 

insatser är beslutade på förvaltningsnivå.    

3.3.2. Bedömning 

Baserat på nationell statistik är tillgång till behöriga lärare, elevers kunskapsresultat samt elevers 

studiero utvecklingsområden inom grundskolan i Lindesbergs kommun. Detta är 

utvecklingsområden som gäller generellt i hela grundskolan i kommunen samt i synnerhet vid ett 

par enheter. Nämnden har identifierat ett antal utvecklingsområden inom grundskolan och dessa är 

dokumenterade i såväl verksamhetsberättelse 2019 som verksamhetsplan 2020. Av de 

utvecklingsområden som kan identifieras i nationell statistik återfinns lärarbehörighet samt elevers 

kunskapsresultat i upprättade dokument.  

Nämnden har beslutat om insatser som adresserar utvecklingsområdena måluppfyllelse/ 

kunskapsresultat och trygghet och studiero. Tas hänsyn till beslut som har fattats före 

granskningsperioden, genomförs även insatser som berör utvecklingsområdet 

kompetensförsörjning/lärarbehörighet. Vi noterar att nämnden har beslutat om insatser som rör 

elevers studiero, trots att detta inte är ett utvecklingsområde som lyfts fram i upprättad 

dokumentation. Detta kan vara ett resultat av att den dokumenterade uppföljningen kompletteras 

med underlag via kvalitetsdagar och verksamhetsbesök och att nämnden på så sätt får en bild av 

grundskolans utvecklingsområden.  

Vi anser att det finns behov av insatser som på ett ännu tydligare sätt adresserar 

utvecklingsområdet kunskapsresultat. Genom att utveckla analysen på huvudmannanivå kan 



 

19 
 

sådana insatser bottna i en djupgående förståelse för vad bristande kunskapsresultat beror 

på/orsakas av och riktas till de enheter och/eller elever som är i störst behov av dem.    

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.   

3.4. Revisionsfråga 5: Har nämnden systematiskt och kontinuerligt 

planerat utbildningen? 

 

3.4.1. Iakttagelser 

Underlag för planering 

I inkommen dokumentation beskrivs att planeringen av utbildningen i grundskolan utgår från 

skollagen, läroplanen för grundskolan, kursplaner samt en av förvaltningen framtagen timplan. 

Utöver detta beskrivs att det finns en grundskolegemensam struktur kring planering. Strukturen 

innebär att planeringen utgår ifrån nulägesbeskrivning och analyser som gjorts på varje enhet och 

som dokumenteras i respektive enhets kvalitetsrapport för ett läsår.  

Vid intervjuer beskrivs att underlag för planeringen därtill samlas in vid den så kallade 

kvalitetsdagen som genomförs under senhösten varje år. Under kvalitetsdagen besöker nämnden 

samtliga grundskoleenheter och vid besöken deltar nämnd, förvaltning och rektorer. Den senaste 

kvalitetsdagen för grundskolan genomfördes i december 2019 och nästkommande kvalitetsdag för 

grundskolan kommer att genomföras i november 2020, vilket framkommer av beslut på nämndens 

sammanträde i mars 2020. I samband med besöken tar nämnden del av samtliga 

kvalitetsrapporter samt annat relevant underlag. Fokus på kvalitetsdagen beskrivs vara elevers 

måluppfyllelse. Vid intervjuer beskrivs att nämnden samlas efter genomförd kvalitetsdag för att 

sammanfatta och diskutera utfallet av kvalitetsdagen.  

Utifrån underlag från kvalitetsrapporter och kvalitetsdagen skapas ett antal prioriteringsområden på 

huvudmannanivå (grundskolan) för nästkommande läsår.  

Inkommen dokumentation avseende planering 

Planeringen av utbildningen i grundskolan ska dokumenteras i nämndens årliga verksamhetsplan. 

För år 2019 upprättades dock ingen verksamhetsplan. Enligt uppgift upprättades istället ett årshjul 

för planering och uppföljning på huvudmannanivå för år 2019.  

Vi har erhållit barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för år 2020 som antogs av 

nämnden 2019-12-09. Verksamhetsplanen innehåller en omvärldsanalys, en riskanalys och 

riskhantering utifrån ett antal kvalitetsfaktorer samt ett antal utvecklingsmål med tillhörande 

indikatorer. Av verksamhetsplanen framgår ett antal utvecklingsområden samt ett antal planerade 

insatser, vilka beskrivs på sida 17 och 18. Insatserna har en tydlig koppling till identifierade 

utvecklingsområden, men av verksamhetsplanen framgår inte vad insatserna konkret förväntas 

leda till eller vilka förutsättningar som krävs på kort respektive lång sikt för att insatserna ska kunna 

genomföras.   

Uppföljning av planering 

Vid intervjuer beskrivs att nämnden säkerställer att verksamheten genomförs i enlighet med 

framtagen verksamhetsplan genom den struktur för uppföljning och analys som återfinns i 

årshjulet.  

3.4.2. Bedömning 

Planeringen av utbildningen i grundskolan baseras på enheternas kvalitetsrapporter, utfallet av 

kvalitetsdagen som genomförs varje år samt en omvärldsanalys, vilket är i linje med 
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revisionskriterierna. Vi anser dock att planeringen skulle vinna på att utgå från ett bredare underlag 

på huvudmannanivå, till exempel kvalitetsrapporten för grundskolan. Vi ser det som positivt att 

planerade insatser har en tydlig koppling till identifierade utvecklingsområden. Det skulle dock 

behöva framgå på ett tydligare sätt vad insatserna förväntas leda till och vilka förutsättningar som 

krävs för att de ska kunna genomföras.  

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.  

3.5. Revisionsfråga 6: Säkerställer nämnden att resursfördelningen i 

grundskolan är anpassad efter elevers behov och förutsättningar? 

 

3.5.1. Iakttagelser 

Modell för resursfördelning i grundskolan 

Inkommen dokumentation omfattar nämndens beslut om införandet av enhetlig elevpeng år 2013 

samt ett rapportutkast från en översyn och analys som genomfördes år 2018.  

Av beslutsunderlaget från år 2013 framgår att beslutet gäller en förändring av 

resursfördelningsmodellen som omfattar införandet av en enhetlig elevpeng där hänsyn tas till 

socioekonomi samt till små skolenheter. Elevpengen är uppdelad på förskoleklass, årskurs 1-3, 4-6 

samt 7-9.  

Översynen år 2018 omfattade grundskolans resursfördelningsmodell och enligt rapportutkastet 

(daterat 2018-05-14) fördelas grundskolans ekonomiska resurser i form av en grundtilldelning samt 

tilläggsbelopp. Resultatet från översynen pekade till exempel på att det fanns ett behov av en ökad 

transparens för att till exempel rektorer skulle förstå resursfördelningsmodellen fullt ut. Vi har 

efterfrågat den slutliga versionen av rapporten, men enligt uppgift saknas den i kommunens 

ärendesystem. Av nämndens protokoll från juni samt november 2018 framgår att översynen av 

resursfördelningsmodellen har diskuterats, men av protokollen framgår inte om några förändringar 

i modellen har beslutats.   

Utgångspunkten i resursfördelningsmodellen är att grundskolans totala budget fördelas på antal 

elever. Nämndens budget justeras till viss del för löneökningar. Däremot justeras nämndens 

budget inte utifrån förändringar i elevantal. Sammantaget innebär det att elevpengen kan öka eller 

minska från ett år till nästa och att en kraftig ökning av elevantal innebär en lägre elevpeng. Som 

beskrivs ovan fördelas grundskolans resurser i form av en grundtilldelning och tilläggsbelopp:   

• Grundtilldelningen fördelas utifrån antal elever och viktas utifrån årskurs. 

Grundtilldelningen tar även hänsyn till socioekonomi och särskilt små enheter i form av en 

socioekonomisk fördelning samt ett så kallat litet-tillägg.  

o Den socioekonomiska fördelningen sker utifrån två kriterier: vårdnadshavares 

utbildningsnivå samt om båda vårdnadshavarna är utrikesfödda. Kriterierna viktas 

50/50. Samtliga skolenheter tar del av fördelningen och år 2020 får den skolenhet 

som får lägst tilldelning 165 tkr och den skolenhet som får högst får 1 949 tkr.  

o Litet-tillägget fördelas till skolor med få elever i syfte att kunna finansiera sin 

grundorganisation. Skolor med färre än 90 elever får ett tillägg på 150 000 kronor 

per år och skolor med färre än 45 elever får ett tillägg på 300 000 kronor per år. 

Storleken på detta tillägg har inte förändrats sedan år 2013. Syftet med tillägget 

anges av nämnden vara att små enheter ska ha ekonomiska förutsättningar att 

erbjuda heltidstjänster. 

• Tilläggsbeloppet är sökbart för elever som är i behov av särskilt stöd. Enligt inkommet 

underlag är beloppet avsett för stödinsatser som inte anses rymmas inom ramen för 

grundtilldelningen. Till exempel omfattas resurser för att stödja elever med 
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koncentrationssvårigheter eller läs- och skrivsvårigheter av grundtilldelningen. Beloppet 

anges vara en pott som hanteras av verksamhetschefen. Tilläggsbeloppet bestäms efter 

en individuell prövning och beviljas enbart under en termin åt gången. Tilläggsbeloppet 

delas ut två gånger per år, det vill säga terminsvis. 

 

 

Fördelning av resurser med hänsyn till faktiska och/eller oförutsedda behov 

Utöver tilläggsbelopp, beskrivs vid intervjuer att det inte finns några resurser på huvudmannanivå 

som kan fördelas till enskilda enheter vid behov som uppstår på till exempel en enhet under 

pågående läsår. Detta är en medveten strategi som uppges ge förutsättningar för långsiktig 

planering på enheterna. Samtidigt beskrivs att en omfördelning mellan enheter skulle kunna vara 

möjlig om behov av det skulle uppstå. Hittills har sådana behov hanterats utan en omfördelning 

mellan enheterna. Vid intervjuer understryks att resursfördelningen i grunden är en fråga för 

enheterna och rektorer erbjuds utbildning avseende resursfördelning på enhetsnivå.  

Det beskrivs av de intervjuade att det inte finns någon tydlig koppling mellan det systematiska 

kvalitetsarbetet och den ekonomiska resursfördelningen. Det beskrivs att fördelning av ekonomiska 

resurser baseras på antaganden om elevers behov, snarare än underlag från det systematiska 

kvalitetsarbete som beskriver faktiska förutsättningar och behov.  

Utvärdering av resursfördelningsmodell   

Vid intervju anges att nämnden inte har genomfört någon egen strukturerad utvärdering avseende 

resursfördelningsmodellens ändamålsenlighet, det vill säga om modellen har önskad effekt. Vid 

intervju beskrivs dock att det socioekonomiska tillägget ses över löpande. Det framgår dock inte 

vid intervjuer eller i inkommet underlag på vilket sätt översynen görs eller med vilket resultat. Därtill 

lyfts vid intervjuer att utvärdering har skett avseende effekten av fördelning av tilläggsbelopp och 

att utvärderingen har visat att själva tilläggsbeloppet inte är avgörande för en elevs utveckling. Det 

avgörande beskrivs vara hur en enhet styrs och hur organisationen är uppbyggd. Avseende litet-

tillägget framstår det som oklart vad som ligger till grund för att tillägget har två nivåer (45 

respektive 90 elever). Det beskrivs att någon översyn av nivåerna inte har gjorts de senaste åren. 

Därtill beskrivs att förändringar i skolstrukturen har medfört att Ekbackens skola är den enda skola 

som har färre elever än 90 och som därmed är den enda skola som tar del av litet-tillägget i 

nuläget.   

Vidare lyfts att externa faktorer, såsom rambudget, effektiviseringskrav och elevantal påverkar 

fördelningen av grundskolans resurser. Till exempel förväntas antalet elever i grundskolan öka år 

2020; en ökning av grundskolans tilldelning från kommunfullmäktige med anledning av ökade 

volymer kommer dock träda i kraft först år 2021. Detta beskrivs medföra en stor ekonomisk 

utmaning under år 2020.    

3.5.2. Bedömning 

Vi konstaterar att resursfördelningsmodellen i grundskolan tar hänsyn till elevantal, elevers ålder 

samt socioekonomiska faktorer. Utifrån dessa faktorer tas därmed hänsyn till teoretiska variabler, 

det vill säga tänkta eller troliga förutsättningar och behov som elever har. För faktiska och/eller 

oförutsedda behov fördelas resurser i form av tilläggsbelopp. 

Eftersom tilläggsbelopp endast delas ut två gånger per år samt att fördelning av resurser inte sker 

med en tydlig koppling till resultatet av det systematiska kvalitetsarbetet, bedömer vi att 

resursfördelningsmodellen riskerar att inte ta tillräcklig hänsyn till elevers behov och 

förutsättningar.   
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Vi konstaterar slutligen att det saknas en tydlig och systematisk rutin för att utvärdera 

resursfördelningsmodellen i sin helhet samt att en utvärdering inte har genomförts. En utvärdering 

av resursfördelningen är nödvändig för att säkerställa att fördelningen av resurser verkligen har 

avsedd effekt.  

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 
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 Revisionell bedömning 
Granskningen syfte är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden säkerställer ett 

ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta sker med tillräcklig 

intern kontroll. Granskningen syftar därtill att bedöma om barn- och utbildningsnämnden 

säkerställer en ändamålsenlig resursfördelning i grundskolan.  

 

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. Vår samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis har 

säkerställt en ändamålsenlig resursfördelning i grundskolan.  

Bedömningen baseras på bedömningen av en sammanvägning av revisionsfrågorna i 

granskningen, vilka framgår av rapporten.  

Revisionsfråga Kommentar  

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: Följer 

nämnden upp utbildningen 

systematiskt och kontinuerligt? 

 

Ej uppfyllt 

 

Revisionsfråga 4: Vidtar 
nämnden åtgärder vid brister 
som har identifierats i det 
systematiska kvalitetsarbetet? 

Delvis uppfyllt  
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Revisionsfråga 5: Har 
nämnden systematiskt och 
kontinuerligt planerat 
utbildningen?  

Delvis uppfyllt 

 

 

Revisionsfråga 6: Säkerställer 
nämnden att 
resursfördelningen i 
grundskolan är anpassad efter 
elevers behov och 
förutsättningar? 

 

Delvis uppfyllt 

 

Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och 

utbildningsnämnden:  

• Att säkerställa att den nya styrmodellen innebär att uppföljningen på huvudmannanivå 

utvecklas, till exempel genom att säkerställa att de mallar/anvisningar som finns för 

dokumentation på enhetsnivå och på huvudmannanivå bidrar till att ge en samlad och 

jämförbar bild av elevers kunskapsresultat, trygghet och studiero och förutsättningar för 

verksamhetens genomförande samt att de underlag som upprättas innehåller en analys av 

dessa resultat och förutsättningar. Genom detta kan uppföljningen bidra till en djupgående 

förståelse för vad till exempel bristande kunskapsresultat beror på/orsakas av som kan 

ligga till beslut om insatser på huvudmannanivå.  

• Att säkerställa att det upprättas en rutin och process för att systematiskt utvärdera 

resursfördelningsmodellen i syfte att säkerställa resursfördelningen är anpassad efter 

elevers behov och förutsättningar.  
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 Bilagor 
5.1. Bilaga 1. Granskad dokumentation 

 

• Lindesbergs kommuns plan/program Styrmodell för ledning och styrning (fastställd av 
kommunfullmäktige 2019-01-28) samt sammanträdesprotokoll från 2019-02-25 med 
beslutspunkt kring styrmodell 

• Lindesbergs kommuns Mål och budget 2020 och VP 2021-22 

• Årshjul 2020 BUF – Förvaltning och nämnd  

• Kvalitetsrapporter från Björkhagaskolan, Brotorpsskolan, Ekbackens skola och 
Stadsskogsskolan läsåret 2018/2019 

• Kvalitetsrapport grundskolan läsåret 2017/2018 

• Delårsrapport jan-aug 2019 

• Nämndernas verksamhetsberättelse 2019  

• Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2020 

• Underlag från kvalitetsdag 2019-12-11och utvecklingsdialog 2020-01-16 

• Lindesbergs kommun – Resursfördelningssystem i grundskola och förskola – Översyn och 
analys (rapportutkast daterat 2018-05-14) samt sammanträdesprotokoll från 2018-06-04 
och 2018-11-12 med beslutspunkter kring resursfördelningsmodell 

• Nämndens protokoll från sammanträden januari 2019 till och med mars 2020 
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5.2. Bilaga 2. Revisionskriterier 

 

Revisionsfråga 1: Säkerställer nämnden att det finns en ändamålsenlig dokumentation av 

det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå?  

Revisionsfråga 2. Säkerställer nämnden att det finns en ändamålsenlig dokumentation av 

det systematiska 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: 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:  

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 
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Revisionsfråga 4: 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. 

 

Revisionsfråga 5: 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 6: Säkerställer nämnden att resursfördelningen i grundskolan är anpassad 

efter elevers behov och förutsättningar? 

Revisionskriterier 

Enligt Skollagen 2 kap. 8b § ska kommuner fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 
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5.3. Bilaga 3. Årshjul för systematiskt kvalitetsarbete 
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Tobias Bjöörn  Jenny Nordqvist 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Linderbergs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som 

framgår av projektplan från den 2020-01-22. 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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