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Till barn- och utbildningsnämnden för yttrande

Till kommunfullmäktige för kännedom

Granskning av särskilt stöd inom barn- och utbildningsnämnden

På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerade område.
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten vid sammanträde
den 28 november 2019.

Utifrån granskningens slutsatser bedömer kommunrevisionen att barn- och
utbildningsnämnden:

—ska tillse att det finns tillgång till elevhälsans alla insatser vad gäller special-
pedagogisk insats i grundskolan och psykologisk insats i gymnasieskolan.

—ska följa upp att resurser fördelas efter elevernas olika förutsättningar och behov.

— bör fördjupa uppföljningen för att säkerställa att elever med de största behoven av
särskilt stöd får det särskilda stöd som de behöver.

— bör verka för att stärka samverkan med regionen för att elever i behov av stöd ska få
det av samtliga myndigheter med ansvar för barn och ungas utveckling och hälsa.

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten till nämnden för yttrande med
följande frågeställningar:

- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att
genomföra?

- Under vilken tidsperiod avser ni att genomföra dessa åtgärder?

Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 3 februari 2020.

Granskningsrapport bifogas denna skrivelse.

2019-11-28

ksft
Lars Elinderson
Revisionens ordförande

)
;11 i )1) ')

Anna Johansson
Vice ordförande



Sra

Sars<I
<V—N

ig
t st

Revisionsrapport

Falköpings kommun

KPMG AB

2019-11-28

Antal sidor 19

EV
cl

FALKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2019 -12- 04

Dlatienr
Planbet

C) 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Document classification: KPMG Confidential



Falköpings kommun
Granskning av särskilt stöd

2019-11-28

Innehål lsförteckning

1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 2

2 Inledning 5
2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 5
2.2 Revisionskriterier 5
2.3 Metod 6

3 Om särskilt stöd 6

4 Resultat av granskningen 7
4.1 Skolenkät och anmälningar 7
4.2 Resurser 8
4.3 Rutiner 12
4.4 Insatser 12
4.5 Samverkan 16
4.6 Uppföljning 17

1
0 2019 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification KPMG Confidential



Falköpings kommun
Granskning av särskilt stöd

2019-11-28

1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Vi har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att bedöma om barn- och
utbildningsnämnden genom sin styrning och uppföljning säkerställer att barn i behov av
särskilt stöd i grundskolan och gymnasieskolan får det i enlighet med skollagens krav
och beslutade interna riktlinjer. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Den totala kostnaden per elev i grundskolan uppgick 2018 till 105 514 kronor, vilket är
lägre än snittet i kommungrupp och rike. Resurser för utbildning i grundskola fördelas
huvudsakligen ut per skolenhet utifrån elevantal. Grundbeloppet på drygt 40 tkr per
elev och år är detsamma oberoende av årskurs. Vid sidan av detta erhåller enheterna
"grundbidrag elevstöd". Skolenheterna utanför Falköpings tätort erhåller också ett
mindre bidrag per elev för att möjliggöra skolskjuts till olika aktiviteter. Med hänsyn till
enheternas socioekonomiska struktur fördelas "extra resurs elevstöd" samt resurs till
kuratorsinsats. Av kommunens totala budget för grundskola på cirka 250 mnkr fördelas
drygt 5,7 mnkr, knappt 2,3 procent, utifrån socioekonomiskt index per skolenhet. Den
extra resurs för elevstöd utifrån socioekonomiskt index som fördelas per enhet och elev
varierar mellan 340,75 kronor och 2 784,75 kronor per år.

Den genomsnittliga kostnaden per elev i gymnasieskolan i Falköpings kommun var
2018 närmare 144 tkr per år, vilket är betydligt över snittet i kommungrupp och rike
som båda ligger på drygt 116 tkr. Resurser till gymnasieskolan fördelas inte per elev
eller utifrån socioekonomiska faktorer. Eftersom det bara finns en gymnasieskola
ansvarar gymnasiechefen för fördelning av resurser inom gymnasieskolan. Respektive
rektor äskar medel från gymnasiechefen för verksamhet inom sin skolenhet. I intervjuer
framgår att gymnasiechef och rektorer tar ett gemensamt ansvar för resursfördelningen
i gymnasieskolan. Resurser fördelas efter behov.

I vår granskning ser vi att huvudmannen beaktar socioekonomiska faktorer i sin
resursfördelning. Det görs till exempel genom socioekonomiskt index och centrala
resurser för studiehandledning och undervisning i svenska som andraspråk. Vi
bedömer emellertid att nämnden bör utvärdera dagens resursfördelningsnnodell för
grundskolan för att säkerställa att befintlig resursfördelningsmodell tar tillräcklig hänsyn
till elevers olika förutsättningar och behov.

I Falköpings kommun finns ett antal centrala dokument som syftar till att styra och
stödja arbetet på enhetsnivå. Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden på
huvudmannanivå har styrande dokument till stöd för en rättssäker och likvärdig
ärendehantering vid skolenheterna.

På central nivå finns Specialpedagogiskt centrum (SPC), som ska stödja arbetet på
skolenheterna med kompetenser som skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, logoped
samt centrala specialpedagoger för förskola respektive skolteam och stödteam.

På skolenheterna finns också kuratorer och lärare med specialpedagogisk kompetens
anställda. Skolteamet arbetar med elever för att främja närvaro och minska
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skolfrånvaro. Stödteamet arbetar med elever med stora stödbehov i skolsituationen,
dels stödjande till skolans personal, dels direkt mot elev. Insatser görs på elevens
skolenhet och syftar till att undvika placering i särskild undervisningsgrupp. I Falköping
finns fyra kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper för elever med stora
stödbehov. En andra centralt placerad verksamhet är Centrum för flerspråkighet (CFF).
Enheten ansvarar för mottagning av nyanlända samt modersmålsundervisning och
studiehandledning på modersmål.

I intervjuer framkommer en del brister. Det gäller bristen på tillgång till platser i särskild
undervisningsgrupp och på lokalmässiga förutsättningar för att kunna anpassa
undervisningen på enheterna samt ändamålsenligt stöd till elever som inte är behöriga
till grund- eller gymnasiesärskolan och därför går i grundskola och gymnasieskola. Vår
samlade bedömning är att elever i behov av särskilt stöd får stöd, men inte alltid i den
form eller omfattning som skulle krävas för att de skulle uppnå målen för utbildningen.

I intervjuer framgår att kommunen har haft ett nära och gott samarbete med
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samverkan med socialtjänsten fungerar i stort
bra, menar respondenterna. Man lyfter särskilt upp projektet "Ällagatans förebyggande
team", som vänder sig till föräldrar som efterfrågar stöd i föräldraskapet och som i
samverkan med olika kompetenser i kommunen verkar för tidiga insatser för barn och
unga upp till år. Respondenterna menar att samverkan med regionen överlag inte
fungerar tillfredsställande. Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden bör följa upp
samverkan och initiera en dialog med regionen och verka för att brister åtgärdas.

Barn- och utbildningsnämnden styr det systematiska kvalitetsarbetet genom riktlinjer.
Ärligen redovisas skolornas och andra verksamheters resultat i en
förvaltningsövergripande verksamhetsredovisning. Av vår genomgång av barn- och
utbildningsnämndens protokoll under 2018 och 2019 framgår att redovisning av
systematiskt kvalitetsarbete sker kontinuerligt. Analys och åtgärder diskuteras på
nämnden. Vi konstaterar att nämnden bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån
både kunskapsmål och andra författningsmål till exempel trygghet, normer och värden.

Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden genom sin styrning och uppföljning inte
fullt ut har säkerställt att barn i behov av särskilt stöd får det i enlighet med skollagens
krav och beslutade interna riktlinjer. Vi ser brister i nämndens resursfördelningssystem
och i tillgång till elevhälsans alla professioner samt konstaterar att alla elever inte får
särskilt stöd i den omfattning eller form som bäst skulle gynna deras
kunskapsutveckling.

Barn- och utbildningsnämnden har på huvudmannanivå styrande dokument till stöd för
en rättssäker och likvärdig ärendehantering vid skolenheterna samt bedriver ett
systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med skollag.

Utifrån vår granskning bedömer vi att barn- och utbildningsnämnden:

—ska tillse att det finns tillgång till elevhälsans alla insatser vad gäller
specialpedagogisk insats i grundskolan och psykologisk insats i gymnasieskolan,
(2 kap. 25 § 2 st. Skol. Se också Vägledning för elevhälsan, 2016, Socialstyrelsen
och Skolverket, sid 50-51 samt Kvalitetsgranskning Elevhälsa, rapport 2015:05,
Skolinspektionen, sid. 9).
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— ska följa upp att resurser fördelas efter elevernas olika förutsättningar och behov,
(2 kap. 8 b § samt 4 kap. 5 och 7 §§ SkolL).

— bör fördjupa uppföljningen för att säkerställa att elever med de största behoven av
särskilt stöd får det särskilda stöd som de behöver, (3 kap. 8 § 3 st. Skol samt 4
kap. 5 och 7 §§ Skop.

— bör verka för att stärka samverkan med regionen för att elever i behov av stöd ska få
det av samtliga myndigheter med ansvar för barn och ungas utveckling och hälsa.
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2 Inledning
Vi har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att bedöma hur barn- och
utbildningsnämnden som huvudman för grundskolan, genom sin styrning och
uppföljning säkerställer att arbetet med elever i behov av särskilt stöd sker enligt
skollagens krav och beslutade interna riktlinjer, vilka insatser som erbjuds och vilken
samverkan som sker kring dessa barn. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Ett övergripande mål för samhället är att alla barn ska växa upp under trygga och goda
förhållanden. Föräldrarna har det grundläggande ansvaret. Men utöver detta måste alla
berörda myndigheter ta ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma barn som kan
behöva särskilt stöd. Utbildningen i landet ska vara likvärdig och ta hänsyn till elevers
olika behov.

En av skolans huvuduppgifter är att anpassa undervisningen så att varje elev får
möjlighet att lära på det sätt som passar eleven bäst. Eleven har rätt att få den
stimulans, det stöd och de extra anpassningar som behövs för att nå så långt som
möjligt inom den ordinarie undervisningen. Om skolan misstänker att eleven trots detta
inte kommer att nå kunskapsmålen i ett eller flera ämnen ska skolan ge eleven särskilt
stöd. Rätten till särskilt stöd är kopplad till rätten att nå de kunskapskrav som minst ska
uppnås eller till att eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om nämnden genom sin
styrning och uppföljning säkerställer att barn i behov av särskilt stöd får det i enlighet
med skollagens krav och beslutade interna riktlinjer.

Följande revisionsfrågor ska besvaras:

— Finns det ändamålsenliga rutiner kring arbetet med särskilt stöd, som säkerställer
att elever i behov av särskilt stöd får det i enlighet med skollagens skrivning?

— Fördelas resurser efter elevers olika förutsättningar och behov?

— Vilka insatser görs för elever som är i behov av särskilt stöd?

— Vilken samverkan finns med andra aktörer inom området för hög måluppfyllelse?

— Hur följer nämnden upp att elever i behov av särskilt stöd får det?

Granskningen avser barn- och utbildningsnämndens ansvar för grundskolan och
gymnasieskolan.

2.2 Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §,

5

@ 2019 KPMG AB All rights reserved

Document classification: KPMG Confidential



Falköpings kommun
Granskning av särskilt stöd

2019-11-28

— skollagen (2010:800) 3 kap. 6-12 §§, och

— tillännpbara interna regelverk, policyer och beslut.

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med barn- och
utbildningsnämndens presidium, skolchef, gymnasiechef och tillförordnad
grundskolechef, förvaltningsekonom, urval av rektorer i grundskolan och
gymnasieskolan, verksamhetschef för Specialpedagogiskt centrum, representanter för
elevhälsans olika insatser vid grundskola och gymnasieskola samt ett urval av lärare i
grundskola och gymnasieskola.

Rapporten är faktagranskad av skolchef och förvaltningsekonom vad gäller
resursfördelning.

3 Om särskilt stöd
Utbildningen ska vara likvärdig för alla elever inom skolväsendet. Med likvärdighet
menas enligt Skolinspektionen "lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen
och att utbildningen ska vara kompenserande". I skollagens 3 kap. regleras om barns
och elevers utveckling mot målen

"Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande
och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål."

Om det framkommer att en elev riskerar att inte nå målen, trots att stöd har givits
genom extra anpassningar, skall detta anmälas till rektor som skyndsamt ska utreda
elevens eventuella behov av särskilt stöd. I detta sammanhang ska också samråd ske
med elevhälsan, "om det inte är uppenbart obehövligt". Om eleven behöver särskilt
stöd ska den få det och ett åtgärdsprogram ska utarbetas i enlighet med skollagens 3
kap. 9 §.

Det kan finnas många orsaker till att en elev kan ha svårt att uppnå kunskapskraven
och därför behöver särskilt stöd. Elever med diagnoser behöver inte automatiskt
komma i åtnjutande av särskilt stöd. En diagnos får inte heller vara en förutsättning för
att få särskilt stöd. Det är professionen som själv bedömer vad som är särskilt stöd.

Huvudmannen ska ge rektorerna förutsättningar att kunna leva upp till lagens krav. Det
är sedan rektor som i sin tur tillser att personalen både har kompetens och resurser för
arbete med särskilt stöd. Skolverket påtalar i sina allmänna råd beträffande
"Stödinsatser i utbildningen" (SKOLFS 2014:40), att "det är rektorn som ansvarar för att
det finns fungerande rutiner på skolenheten för att utarbeta och dokumentera
åtgärdsprogram. I utarbetandet av åtgärdsprogram ska eleven och elevens
vårdnadshavare ges möjlighet att delta (3 kap. 9 § SkolL). Det är angeläget att skolans
personal är lyhörd inför vad eleven och vårdnadshavarna framför. Det är emellertid
rektor, eller i förekommande fall den person som rektor delegerat till, som är ansvarig
för att elevens situation utreds, även om vårdnadshavaren skulle motsätta sig det.
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4 Resultat av granskningen

41 Skolenkät och anmälningar
På Falköping kommuns hemsida, under huvudrubriken Utbildning och barnomsorg,
finns en länk till information om extra anpassningar och särskilt stöd i skolan.' På sidan
länkas till information från Skolverket.2 Information ges också om Specialpedagogiskt
centrum och det stöd som respektive rektor kan få därifrån.

Skolinspektionen genomförde senast skolenkäten bland Falköping kommuns femte-
och niondeklassare samt gymnasieskolans årskurs två våren 2018. I enkäten
tillfrågades eleverna om anpassning efter elevens behov.' Den första siffran i
kolumnen anger snittet i Falköpings kommun och den andra siffran snittet i
enkätomgången.

Anpassning efter elevens behov Årskurs 5 Årskurs 9 Årskurs 2 gy

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet
nar jag behöver det

Skolarbetet ar for svart for mig

Jag kan fa extraundervisning om jag
skulle behöva det

I8,8 / 8,6

7,2 / 7,3 11-1,011,0

7,9 / 7,3 6,7 / 6,4 6 5 / 6.1

ej ställd 7,5 / 6,9 7,3 / 7,1

Skolenkäten för elever i årskurs 5 respektive årskurs 9 våren 2018, Skolinspektionen

Ur tabellen ovan kan vi se att elevernas svar i Falköpings kommun i stort ligger i paritet
med eller något över snittet i enkätomgången.

Av eleverna i årskurs fem svarade 94 procent att deras lärare hjälper dem i skolarbetet
när de behöver det.' Motsvarande uppgift för eleverna i årskurs nio var 82 procent och
gymnasieskolans årskurs 2, 87 procent.

Närmare nio av tio lärare i grund- och gymnasieskolan angav att de hade
"förutsättningar att hjälpa elever som är i behov av det". Ingen lärare ansåg att
påståendet inte stämde alls.

88 procent av vårdnadshavarna i grundskolan angav att "mitt barn får den hjälp som
hon/han behöver för att nå kunskapskraven". Tio procent tyckte inte det. Drygt var
fjärde vårdnadshavare ansåg vidare att deras barn behövde "mer hjälp än skolan ger

ihttps://www.falkoping.se/utbildningbarnomsorg/extraanpassningarochsarskiltstodiskolan.4.2653ed6e12c1
1573d6a800016406.html, 2019-08-13, kl. 10:30
2 Då Skolverket har gjort förändring i sin webbplattform leder inte länkarna längre fram till rätt information,
utan till en sida där information ges om att "sidan kunde inte hittas".
3 Medelvärdet och indexvärdet hamnar på en skala mellan 0-10, där 10 innebär att respondenterna anger
att påståendet "stämmer helt och hållet" och 0 att påstående inte alls stämmer, däremellan finns
alternativen "stämmer ganska bra" och "stämmer ganska dåligt". Vid negativa påståenden gäller omvänt
förhållande.
4 Elever som i elevenkäten svarade att påståendet att "Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag
behöver det" "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra".
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henne/honom", vilket är något lägre än snittet i enkätomgången. Av de vårdnadshavare
till barn som får särskilt stöd ansåg var fjärde att barnet "inte får det stöd hon/han
behöver". Denna siffra är något lägre än snittet i enkätomgången.

Vid Skolinspektionens regelbundna tillsyn hösten 2017 konstaterades ett antal brister,
bland annat vad gäller att det på enheterna ska finnas tillgång till elevhälsa som kan
användas främst förebyggande och hälsofrämjande och att studiehandledning ska
erbjudas elever som behöver det.5

I tabellen nedan framgår antalet anmälningar och beslutstyp om särskilt stöd som
riktats mot den kommunala grundskolan och gymnasieskolan i Falköpings kommun
åren 2017 till och med november 2019.

Anmälningsbakgrund

- särskilt stöd

2017 2018 2019

antal ärenden

varav uppföljning

varav föreläggande

varav avstående från att ingripa

varav beslut att inte utreda

- varav till huvudmannen för
handläggning

1 1 1

1 1

4 2

1 1

Anmälningar till Skolinspektionen, 2017-2019, Siris, Skolverket

I januari 2019 berörde ett ärende stöd/extra anpassningar och var en uppföljning som
resulterade i att myndigheten ansåg att huvudmannen hade vidtagit tillräckliga
åtgärder. Vi kan se att endast ett ärende under treårsperioden har föranlett
föreläggande.

4.2 Resurser

4.2.1 Iakttagelser

I tabellen nedan kan vi utläsa kostnaden per i elev i grundskolan totalt och fördelat på
kostnadsslag. Jämförelse görs med mest lika kommuner enligt SKL:s databas Kolada,
kommungrupp mindre stad/tätort samt hela riket.

5 Skolinspektionens beslut 2017-11-14, dnr 43-2016:10730
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2018 Totalt (kr) Lokaler Under- Skolmål Lärverk Elev- Övr.6
och inv. visn. -tider -tyg hälsa

Falköping

Mest lika
kommuner'

Kommun-
grupp8

Riket8

lut
105 514 15 938 62 253 8 316 3 182 4 812 11 012

108 276 15 972 60 660 6 272 5 787 3 696 15 889

I110 177 17 161 61 778 6 323 4 979 3 434 16 501

113 681 18 370 63 201 6 457 4 580 3 516 17 557

Kolada, SKL

Av tabellen ovan framgår att den totala kostnaden per elev i grundskolan i Falköpings
kommun är betydligt lägre än för jämförelseobjekten. Primärt handlar det om låga
kostnader för lärverktyg och övriga kostnader. Kostnader för undervisning och särskilt
elevhälsa ligger dock förhållandevis högt. Falköpings kommun har gjort en särskild
satsning på kuratorer, där kuratorsnärvaron kan vara förhållandevis hög även på
mindre skolenheter.

Resurser för utbildning i grundskola fördelas huvudsakligen ut per skolenhet utifrån
elevantal. Grundbeloppet, "fast kommunbidrag", på drygt 40 tkr per elev och år är
detsamma oberoende av årskurs. Vid sidan av detta erhåller enheterna drygt 1000 kr
per elev och år i "grundbidrag elevstöd". Skolenheterna utanför Falköpings tätort
erhåller också ett bidrag på 350 kronor per elev för att de har kostnader för skolskjuts
till olika aktiviteter i centrala Falköping. Förutom detta så kallade provinsbidrag finns
inga särskilda resurser avsatta för småskoleenheter.

Med hänsyn till enheternas socioekonomiska struktur fördelas "extra resurs elevstöd"
samt resurs till kuratorsinsats. Av kommunens totala budget för grundskola på cirka
250 mnkr fördelas drygt 5,7 mnkr, knappt 2,3 procent, utifrån socioekonomiskt index
per skolenhet. De faktorer som påverkar index är: kön, tid i Sverige, föräldrars
utbildningsnivå, elevernas födelseland samt moderns respektive faders födelseland.

För en skolenhet med index 1,0 erhålls 2019, 1 175 kronor per elev. Den skolenhet
som har lägst index (Broddetorp) hamnar på 0,29 och den skolenhet med högst index
(Dotorp), hamnar på 2,37. Det betyder att den extra resurs för elevstöd utifrån
socioekonomiskt index som fördelas varierar mellan 340,75 kronor och 2 784,75 kronor
per elev och år. I intervjuer framgår att skolorna är starkt seg regerade. Det finns
grundskoleenheter där över 80 procent av eleverna har utländsk bakgrund och enheter
som nästan saknar elever med utländsk bakgrund.

6 1övrigt ingår allt som inte ingår i andra kostnadsslag. Det handlar t.ex. om administration,
elevassistenter, studie- och yrkesvägledning och tolkning.
7 Alingsås, Eksjö, Höganäs, Mark, Nässjö, Ronneby och Vänersborg
8 Mindre stad/tätort
9 Kommunala huvudmän
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Nuvarande resursfördelningsmodell upplevs inte som tillräckligt skarp; enheter med
många elever från andra länder behöver mer resurser.

För att små skolenheter på landsbygden ska kunna bedrivas med motsvarande kvalitet
krävs mer resurser. I sammanhanget bör det framhållas att det i allmänhet är svårt med
rekrytering av legitimerade och behöriga lärare och i synnerhet till små skolenheter
utanför tätorten, enligt intervjuade rektorer.

Rektorerna menar att det inte bara handlar om resurser. Den viktigaste faktorn för att
eleverna ska nå målen är kompetenta lärare och när dessa saknas driver det
kostnaderna, inte bara genom högre löner utan också genom att fler medarbetare får
kompensera avsaknaden av legitimerade och behöriga lärare.

På förvaltningsnivå finns ingen buffert. Respektive rektor är ansvarig för att
verksamheten bedrivs inom ram. Förvaltningsekonomen menar att budgeten är
styrande och att rektorerna verkar för att den ska hållas. Skolchefen instämmer i detta.
Om det skulle uppstå svårigheter kallas till dialog mellan rektor, förvaltningsekonom,
verksamhetschef och förvaltningschef. Rektorerna delar delvis denna bild. De tycker
emellertid inte att resurserna motsvarar de behov som finns på skolenheterna och
därför redovisas negativa budgetavvikelser. Dialogen med förvaltningen är dock god.
Sammanfattningsvis framför de att det är svårt att förstå sig på resursfördelningen ut till
enheterna.

Den genomsnittliga kostnaden per elev i gymnasieskolan i Falköpings kommun för
2018 var 143 782 kronor per år, vilket är betydligt över snittet i kommungrupp och rike
som båda ligger på drygt 116 tkr. Primärt handlar det om höga kostnader för
undervisning. Vid jämförelser av totalkostnaden bör man dock beakta vilka program
som erbjuds, eftersom kostnaden skiljer sig kraftigt åt. Oavhängigt kostnadsskillnader
mellan olika program ligger Falköpings kostnader betydligt högre än jämförbara
kommuner både inom och utom Skaraborg, enligt förvaltningsekonomen. Nämnden
gjorde 2019 en omfördelning av resurser från gymnasieskolan till förskolan för att möta
behoven där. Beslutet innebar att gymnasieskolan bland annat drog ner på antalet
elevassistenter inom introduktionsprogrammen, vilket enligt rektorer och representanter
för elevhälsan har blivit kännbart för personal och elever ur ett socialt perspektiv.

Resurser till gymnasieskolan fördelas inte per elev eller utifrån socioekonomiska
faktorer. Eftersom det bara finns en gymnasieskola ansvarar gymnasiechefen för
fördelning av resurser inom gymnasieskolan. Respektive rektor äskar medel från
gymnasiechefen för verksamhet inom sin skolenhet. I intervjuer framgår att
gymnasiechef och rektorer tar ett gemensamt ansvar för resursfördelningen i
gymnasieskolan. Resurser fördelas efter behov, med målsättningen att rektors egen
inre organisation av verksamheten ska medföra att insatser i form av särskilt stöd ska
bli så få som möjligt. Rektorerna menar att modellen är ändamålsenlig och inskränker
inte på rektors förutsättningar ta sitt ansvar enligt skollag.

Elevhälsan är både centralt och lokalt organiserad. Kostnaderna för medicinsk och
psykologisk insats tas centralt. Verksamhetschef för specialpedagogiskt centrum
fördelar efter samråd med skolledarna resurser inom elevhälsan till respektive
skolenhet, grundskola som gymnasieskola. Övriga insatser inom SPC är fria nyttigheter
för skolenheterna och fördelas efter behov. Studiehandledning på modersmål erbjuds
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efter schablon som fri nyttighet så länge eleven definieras som nyanländ". Om
behovet kvarstår får rektor finansiera ytterligare insatser med egna medel. Budget för
CFF för 2019, där studiehandledning och motsvarande insatser ligger, är 18,3 mnkr.
Utöver detta fördelas 16,9 mnkr (2019), till undervisning i svenska som andraspråk på
både grundskola och gymnasium.

Specialpedagogiskt centrums och elevhälsans organisation behandlas nedan under
rubriken insatser.

Nämndens presidium lyfter sammanfattningsvis att kommunen har påbörjat en
förändring av skolstrukturen, efter utredning av en extern konsultfirma. Ett par mindre
skolor har lagts ner och ytterligare enheter kommer att försvinna. Skolorna ska
renodlas till F -6 -skolor och av åtta högstadier ska det bli tre, varav en i centrala
Falköping. Syftet med förändringen är att öka likvärdigheten och höja måluppfyllelsen.
Kommunens struktur med ett förhållandevis litet centrum och en för övrigt spridd
befolkning gör dock att det även i fortsättningen kommer att finnas mindre
enparallelliga skolor kvar, enligt presidiet.

Presidiet konstaterar vidare att resursfördelningssystemet är gammalt och inte helt
tillfyllest och bör ses över. Vidare räknar presidiet med att få en utökad ram inför
kommande år och nämndens satsning på förskolan bör ge bättre förutsättningar för
grundskolan på längre sikt.

4.2.2 Kommentarer  och revisionell  bedömning

I vår granskning ser vi att huvudmannen beaktar socioekonomiska faktorer i sin
resursfördelning. Det görs till exempel genom socioekonomiskt index och centrala
resurser för studiehandledning och undervisning i svenska som andraspråk. Vi
bedömer emellertid att nämnden bör utvärdera dagens resursfördelningsmodell för
grundskolan för att säkerställa att befintlig resursfördelningsmodell tar tillräcklig hänsyn
till elevers olika förutsättningar och behov. Vi bedömer inte att det är säkerställt idag.
Hur stora resurser som fördelas utifrån socioekonomisk struktur och hur fördelningen
sker verkar inte vara en konsekvens av noggrann analys. Det förefaller som att flera
grundskolerektorer har svårt att driva sin verksamhet inom ram och beror det på brister
i resursfördelningssystemet riskerar den ekonomiska styrningen att försvagas på
längre sikt.

Resursfördelningen i gymnasieskolan utgår från en samlad bedömning av behoven per
program. I intervjuer har inte framkommit annat än att hänsyn tas till elevers olika
förutsättningar och behov. Även om varje rektor i praktiken inte fullt ut har ansvar och
befogenheter för de ekonomiska resurserna på sin respektive skolenhet bedömer vi att
styrmodellen är effektiv och beaktar lagens krav på resursfördelning på
huvudmannanivå och enhetsnivå utifrån elevers olika förutsättningar och behov.
Nämnden bör dock med jämna mellanrum följa upp aktuell styrmodell och
resursfördelning.

10 Med nyanländ avses enligt 3 kap. 12 a § Skol "den som 1. har varit bosatt utomlands, 2. nu är bosatt i
landet, och 3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon
fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.
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4.3 Rutiner

4.3.1 Iakttagelser

I Falköpings kommun finns ett antal centrala dokument som syftar till att styra och
stödja arbetet på enhetsnivå.

• Övergripande barn- och elevhälsoplan, 2019-10-10. Planen syftar till att "skapa
likvärdighet och ett gemensamt förhållningssätt gentemot alla barn och elever
samt ge strukturer och rutiner som samtliga skolformer är förtrogna med".

• Stödinsatser — arbetsgång då personalen uppmärksammar att en elev riskerar
att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot de
kunskapskrav som minst ska uppnås, 2019-02-25

• Handlingsplan för mottagande och utbildning av nyanlända barn och elever,
2019-10-10. I dokumentet tydliggörs huvudmannens och skolenheternas
ansvar.

• Blanketter för till exempel

o utredning av elevs behov av särskilt stöd,

o beslut om utarbetande av åtgärdsprogram, och

o beslut om placering i särskild undervisningsgrupp.

• Stödmaterial — ett förslag på frågeställningar vid utredning av en elevs behov av
särskilt stöd inklusive blankett för bedömning om åtgärdsprogram behöver
utarbetas eller inte.

Barn- och utbildningsförvaltningen har på sin hemsida under rubriken "Extra
anpassningar och särskilt stöd i skolan" en rad länkar till Skolverkets information om till
exempel extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram och utredningar.

4.3.2 Kommentarer  och revisionell  bedömning

Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden på huvudmannanivå har styrande
dokument till stöd för en rättssäker och likvärdig ärendehantering vid skolenheterna.

4.4 Insatser

4.4.1 Iakttagelser

På central nivå finns Specialpedagogiskt centrum (SPC), som ska stödja arbetet på
skolenheterna med kompetenser som skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, logoped
samt centrala specialpedagoger för förskola respektive skolteam och stödteam. SPC
ansvarar också för nätverksträffar inom respektive profession i elevhälsan, även de
insatser som är placerade direkt på skolenheterna det vill säga kuratorer,
specialpedagoger och speciallärare. Skolsköterskorna har sin organisatoriska
tillhörighet i SPC men är placerade på skolenheterna. Varje psykolog har ansvar för ett
antal skolenheter, men är också placerade på SPC.
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I det dagliga elevhälsoarbetet på enheterna samverkar under rektors ledning
skolsköterska, kurator och lärare med specialpedagogisk kompetens. På
grundskolorna deltar psykologen vid vartannat elevhälsoteam (EHT), och på
gymnasieskolan mer sällan förutom på introduktionsprogrammen (IM). Skolchefen
menar dock att tillgången till elevhälsa är god och att psykologen deltar även i
gymnasieskolan vid behov.

Skolchef och andra respondenter pekar på att kommunen har gjort stora satsningar på
den psykosociala insatsen, vilket har framgått under kapitlet om resurser. Många nya
tjänster inom den psykosociala insatsen har skapats under de senaste åren, vilket
framgår av tabellen nedan.

Enhet
Central

2018" 2017 2016 2015 2013
2 2

Mösseberg
Floby
Gudhem
Kinnarp
Kyrkerör
Dotorp
Vindängen
Åttagård

Stenstorp

2 1 1 0 0
2 1,5 1,5 0,58 0,45
2 1,5 1,5 0,5 0,4
2 1,6 1,6 0,42 0,3
2 2 2 1 1
1 1 1 0 0

1,5 1 1 0 0
0,5 1 1 0 0

2 1,5 1,5 0,5 0,5
Vartofta
Gymnasiet

2 1,5 1,5 0,5 0,3
4 4 4 2 1,3

Summa 23 19,6 19,6 6,5 5,25
Falköpings kommun

Skolsköterskorna genomför i enlighet med skollag hälsosamta1.12 Men på grundskolan
är det sällan som samtalen kan följas upp, varken på individ-, grupp-, eller
organisationsnivå. Skolchefen menar att det ser olika ut på det olika skolorna, men att
bättre struktur och rutiner bör skapas. Skolchefen påtalar också att den plan för
hälsosamtal som finns gör att arbetet är förebyggande och hälsofrämjande. På
gymnasieskolan lyfts dock utfallet av hälsosamtalen på klass- och gruppnivå och
åtgärder vidtas. Den specialpedagogiska insatsen är inte tillräcklig, enligt grundskolans
rektorer. Det handlar emellertid inte främst om resurser utan om en allmän
kompetensbrist i samhället. Skolchefen menar att det förs samtal om att inrätta
ytterligare en tjänst som specialpedagog på SPC. En sådan centralt placerad tjänst
uppfattas vanligen som mer tilltalande än en tjänst delad på flera skolenheter.

Skolteam arbetar med elever för att främja närvaro och minska skolfrånvaro. Teamet
ger stöd åt elever, vårdnadshavare och personal på skolorna. De samverkar också
med socialtjänsten vid behov.

11För att få det jämförbart har jag slagit ihop vissa av de mindre skolorna till de gamla enheterna.
12 Se hälsobesök 2 kap. 27 § Skol
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Stödteamet arbetar kring elever med stora stödbehov i skolsituationen, dels stödjande
till skolans personal, dels direkt mot elev. Insatser görs på befintlig skolenhet och syftar
till att undvika placering i särskild undervisningsgrupp. Stödteamet samverkar också
med externa och interna aktörer.

En andra centralt placerad verksamhet är Centrum för flerspråkighet (CFF). Enheten
ansvarar för mottagning av nyanlända samt modersmålsundervisning och
studiehandledning på modersmål. På OFF tas nyanlända elever emot och skrivs in,
deras skolbakgrund och kunskaper kartläggs och undervisning erbjuds vid behov i
förberedelseklass i svenska, matematik och samhällsorientering. Efter kartläggningen
sker placering i klass.

Modersmål är ett ämne i grundskolan och kommer inte att beröras vidare i denna
granskning. Studiehandledning på modersmål kan däremot vara insats i form av extra
anpassning eller särskilt stöd för elever som behöver det för att nå målen. I intervjuer
framgår att elever får studiehandledning men inte i den omfattning som de skulle
behöva. Det gäller även nyanlända elever. En riskgrupp är elever på små skolenheter.
OFF erbjuder bara studiehandledning för elever som är nyanlända. Efter fyra år
försvinner studiehandledningen och rektorerna menar att de inte har resurser för att
köpa in extra studiehandledning vid sidan om insatser från OFF. Skolchef och tf.
grundskolechef framför att det är en utmaning att få studiehandledning att fungera. Det
är en stor omflyttning i denna grupp. Många nya elever tillkommer och nästan lika
många slutar, vilket försvårar för planering och organisation.

Gymnasieskolans elevhälsa framför att elever som går från ett introduktionsprogram till
nationellt program inte får studiehandledning eller studiehandling i tillräcklig omfattning.

I Falköping finns fyra kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper för elever i
grundskolan.

— Särskild undervisningsgrupp för elever med diagnos inom AST, åk 1-5

— Särskild undervisningsgrupp för elever med diagnos inom AST, åk 6-9

— Särskild undervisningsgrupp, åk 1-6

— Särskild undervisningsgrupp, åk 7-9
De två sistnämnda grupperna och dess personal lyder under SPC. Elevernas
organisatoriska tillhörighet är dock den skolenhet vid vilken undervisningsgrupp är
placerad. Ansvarig rektor beslutar om ansökan om plats och vårdnadshavare behöver i
förekommande fall godkänna ett byte av skolenhet. Beslut om placering efter
behovsbedömning gör verksamhetschef för SPC. Placeringen är oftast långvarig. De
två andra grupperna är likaledes placerade vid skolenheter, men vänder sig till elever
som snabbare förväntas återgå i undervisning i ordinarie klass. Elevens ursprunglige
rektor behåller ansvaret för eleven. Beslut om plats fattas av verksamhetschef SPC
efter ansökan av rektor.

Skolchefen påtalar att många kommuner lade ner sina centrala särskilda
undervisningsgrupper efter den nya skollagens ikraftträdande, medan man behöll dem i
Falköping. I intervjuer framgår hur betydelsefulla de är för att möta elever med stora
behov och som annars skulle riskera att exkluderas i en normalstor klass. Platserna
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motsvarar inte de behov som finns i kommunen, menar rektorerna. Den långa
väntetiden på insatser från barn- och ungdomspsykiatrin gör också att kommunen
måste försöka möta dessa elevers behov även utan utredningar.

Målsättningen i arbetet med elever i behov av stöd är att de ska få det utan insatser i
form av särskilt stöd. Det handlar om ledning och stimulans i klassrummet, goda
lärmiljöer och tillgång till digitala verktyg. Ett stort problem inom både grundskolan och
gymnasieskolan är bristen på tillgång till mindre undervisningslokaler. Elever som
skulle gynnas av undervisning i lugnare miljöer kan inte erbjudas det, menar
intervjuade skolledare och elevhälsopersonal.

Nedan följer en punktlista med insatser för elever i behov av särskilt stöd och som inte
nämnts särskilt ovan.

— regelbundna specialpedagogiska insatser (grsk, gy).

— elevassistent eller resursperson för stöd till enskild elev. Insatsen bekostas av
respektive enhet" (grsk).

— undervisning i "flexibla grupper", dit elev kan få undervisning del av tid. Dessa
betraktas inte som särskilda undervisningsgrupper (grsk).

— studieverkstad med extra undervisning av behörig personal, till viss del med
specialpedagogisk kompetens, i engelska, matematik, svenska och svenska
som andraspråk. Behovet av plats i studieverkstaden överstiger antalet platser
(gy).

— individanpassad studieplan och schema. Kurser reduceras och elevens
studiegång blir längre än tre år eller planeras fortsätta i annan skolform (gy).

I intervjuer framkommer också en del brister. Förutom nämnda brister vad gäller plats i
särskild undervisningsgrupp och lokalmässiga förutsättningar är det svårt att möta
elever med stora behov och som inte är behöriga till grund- eller gymnasiesärskolan,
för gymnasieskolans del gäller det också elever med autismspektrumtillstånd. En
annan grupp som nämns är de tysta flickorna.

Gymnasieskolans rektorer lyfter också upp de elever som precis har blivit godkända i
åtta ämnen och därmed behöriga till gymnasieskolan. I grundskolan har de sannolikt
fått särskilt stöd för att nå målen i engelska, matematik och svenska. Att de har klarat
studierna i dessa ämnen kan bero på att andra ämnen nedprioriterats till exempel
samhällsorienterande och naturorienterande ämnen. Det blir därför ett enormt kliv att ta
för dessa elever inom de två ämnesområdena, från avsaknad eller bristande kunskaper
på grundskolenivå till godkänt på gymnasienivå.

4.4.2 Kommentarer  och revisionell bedömning

Vår samlade bedömning är att elever i behov av särskilt stöd får det, men inte alltid i
den form eller omfattning som skulle krävas för att de skulle uppnå målen för
utbildningen. I vår granskning har framkommit att det finns elevgrupper som skulle
behöva insatser som inte erbjuds bland annat för att resurser saknas.

13 Barn- och utbildningsnämnden avsätter inga resurser för tilläggsbelopp till kommunala skolenheter.
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Elevhälsans organisation ger förutsättningar för likvärdiga insatser mellan
skolenheterna. Vi kan emellertid se brister inom området elevhälsa. Det är brist på
specialpedagogisk kompetens. Det förefaller inte som att skolsköterskorna vid
grundskolorna har förutsättningar att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande
och för gymnasieskolans nationella program deltar inte skolpsykolog i en samlad
elevhälsa.

Det är positivt att förvaltningen vidtar åtgärder på organisatorisk nivå för att stödja
kompetensförsörjningen av specialpedagogisk kompetens. Nämndens pågående
arbete med skolstrukturförändringar kan ge bättre förutsättningar för likvärdig utbildning
och i samband med att nya lokaler tas i bruk torde förutsättningarna för arbete och stöd
i mindre lokaler förbättras.

4.5 Samverkan

4.5.1 Iakttagelser

På kommunens hemsida under rubriken "Extra anpassningar och särskilt stöd i
skolan", anges att samarbete sker med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM),
Barn- och ungdomshabiliteringen, Barn- och ungdomssjukvården, socialtjänsten och
olika intresseorganisationer.

I intervjuer med representanter för SPC framgår att kommunen har haft ett nära
samarbete med SPSM när det gäller att gå igenom åtgärdstrappan14 för elever i behov
av särskilt stöd. Samverkan sker också med myndighetens specialistkompetenser om
enskilda elever med stora behov.

Samverkan med socialtjänsten fungerar i stort bra, menar respondenterna. Man lyfter
särskilt upp projektet "Ällagatans förebyggande team", som vänder sig till föräldrar som
efterfrågar stöd i föräldraskapet och som i samverkan med olika kompetenser i
kommunen verkar för tidiga insatser för barn och unga upp till år." Elevhälsans
representanter poängterar särskilt att arbetet bedrivs i dialogform och utan krav på
dokumentation. Tf. grundskolechef berättar också att grundskolans rektorer och chefer
inom individ- och familjeomsorgen kommer att träffas under hösten för
erfarenhetsutbyten.

Samverkan med regionen sker både genom första linjen Ungas psykiska hälsa med
placering i Falköping, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), i Skövde samt genom
Västbus, Västra Götalands lokala organisation för samverkan enligt SIP16.
Verksamhetschef och grundskolans elevhälsa upplever att första linjens insatser i stort
fungerar, men riskerar att bli överbelastade eftersom Barn- och ungdomspsykiatrin inte
fungerar tillfredsställande. Det är långa köer och det kan, enligt uppgift i intervjuer,

14Åtgärdstrappa - i vilken ordning insatser ska eller kan behöva vidtas.
15 https://www.falkoping.se/omsorghjalp/familjbarnochungdom/stodtillfamiljer/allagatansforebyggandeteam.

4.401e2fec163033482402e1b4.html, 2019-10-28, kl. 11:00
16 Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare om insatser från både
socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. Se
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindivi
duellplan.html, 2019-10-28, kl. 11:15
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dröja över ett år innan en elev kan beredas plats. Samverkan inom Västbus fungerar
inte heller tillfredsställande enligt intervjuade representanter från grundskolan. BUP är
inte alltid närvarande och om de närvarar är det ofta på länk, vilket inte upplevs fungera
riktigt bra. När BUP:s personal närvarar som den ska fungerar det, menar
grundskolerektorerna. Nämndens presidium känner till problematiken och att trycket på
skolan blir stort när det brister hos BUP. Nämnden har emellertid ingen direktkontakt
med politiskt ansvariga i regionen.

Gymnasieskolans rektorer upplever att samverkan i huvudsak fungerar, men att det
kan beror på att det handlar om förhållandevis få elever på de nationella programmen,
för elever inom IM kan det vara en annan sak. För elever som närmar sig
myndighetsåldern eller är myndiga upplevs dock regionens insatser mycket
begränsade.

Skolchefen menar att samverkan med regionen inte fungerar tillfredsställande. Frågan
dryftas i skolchefsgruppen och skolcheferna har en liknande bild av att BUP gärna
lägger beställningar på skolan, det vill säga talar om vad kommunen ska göra.
Intervjuade lärare känner igen sig i den bilden.

4.5.2 Kommentarer  och revisionell  bedömning

Samverkan mellan barn- och utbildning och socialtjänst bedömer vi fungerar väl. Det är
angeläget att huvudmannen har struktur för samverkan så att den inte blir beroende av
enskilda tjänstepersoner.

Samverkan med regionen fungerar mindre bra. Syftet med Västbus är att ansvariga
myndigheter ska träffas tillsammans med berörda vårdnadshavare och barn för att
gemensamt arbeta i riktning mot en lösning för barnets utveckling. Varje myndighet ska
ta sitt ansvar. Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden bör följa upp samverkan
och initiera en dialog med regionen och verka för att brister åtgärdas.

4.6 Uppföl jning

4.6.1 Iakttagelser

Barn- och utbildningsnämnden styr det systematiska kvalitetsarbetet genom "Riktlinjer
för systematiskt kvalitetsarbete"17. Riktlinjerna revideras årligen. Hur huvudmannens
kvalitetsarbete bedrivs och hur olika processer länkas samman redovisas i ett årshjul
uppdelat på fyra kvartal. Under det tredje kvartalet redovisas bland annat
måluppfyllelse, kvalitetsutveckling och tillgång till elevhälsa och studiehandledning på
modersmål.

17 Senast reviderade 2019-06-04, antagna av barn- och utbildningsnämnden 2019-06-18
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KVARTAL 4

FORUTSATTINGAR OCH NYCKELTAL

• Nämndsrnål: Medarbetarna år
kompetenta, har handlingsutrymme
och inspirerar till utveckling och ökad
måluppfyllelse.

• Redovisning av förutsättningar;
Behörighet/legitimation,
Kompetensutvecklingsinsatser

• uooföhnine KM,VISA, förstelärarskaP
• utvecklingsprojekt
• Beslut budget
• Vesksamhetsolan nästg, år

KVARTAL 3

UTVECKLING OCH LARANDE

Nämnds:nål: Alla elever når
målen
Redovisning av målluppfyllelse för
kunskapsutveckling/verk.samhetS-
utveckling
Tillgång till Elevhälsa/modersmål/
studiehandledning
Programorganisation gymnasiet
Tertialrapport 31
Aueuste/Delårsbokslut

1
BUN

2019/2020

KVARTAL 1

VERK SAMHET SREDOVISNING

• Rapport internkontroll
• Prislista gymnasieprogram
• jar_lragtill fristående verksamheter
• Prognos behörighet
• Rapport synpunktshantering
• Rapport tillsyn fristående förskolor

vartannat år

• Verksamhetsredovisnine /Bokslut
• Internkontroll
• Redovisning arbetsmiljöarbete
• Redovisning avgiftskontroll

KVARTAL 2

NORMER OCH VARDER, INFLYTANDE

• Namndsmål: Alla barn ar trygga
och tror på sin egen förmåga

• Redovisning av brukar-
undersökninear /föräldraenkät

• Redovisning normer och
värden/Likabehandlingsarbetet

• Redovisning ansvar inflytande
• läsårstider nästa läsår
• Mötesdatum nästa år
• Tertialrapport 30 april

Falköpings kommun

Av riktlinjerna framgår att "förutsättningar, processer och resultat redovisas och
bedöms av respektive rektor i en framtagen mall efter att arbetsprocesserna
analyserats enhetsvis"." Enheternas redovisningar ska göras på av förvaltningen
framtagna mallar. Årligen redovisas skolornas och andra av nämndens verksamheters
resultat i en förvaltningsövergripande verksamhetsredovisning.19 Redovisningen
bygger på resultaten efter läsåret 2018/2019 och andra redovisningar och analyser
som gjorts under hösten 2018. Enligt riktlinjerna ska återkoppling ske "mellan alla
nivåer, mellan huvudman och ledning, i respektive verksamhet från rektor till personal
samt barn- och elevnivå".'
Av vår genomgång av barn- och utbildningsnämndens protokoll under 2018 och 2019
framgår att redovisning av systematiskt kvalitetsarbete har skett vid sammanträdena:

— 2018-05-15 (redovisning av systematiskt kvalitetsarbete kvartal 4),

— 2018-08-21 (kunskapsuppföljning av läsåret 2017/2018),

— 2019-02-20 (övergripande verksamhetsredovisning),

— 2019-03-19 (rapport om barn- och utbildningsförvaltningens arbetsmiljöarbete,
vilket är en del av det systematiska kvalitetsarbetet),

— 2019-08-27 (kunskapsuppföljning av läsåret 2018/2019)

18"Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete", 2019/2020, sid 6
19 Verksamhetsredovisning 2018, 2019-02-18
29 Ibid., sid. 8
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— 2019-09-24 (fördjupning av den redovisning som gjordes 2019-08-27 genom
att tjänstepersoner och till viss del elever redogör för effekter av insatser som
vidtagits för att öka måluppfyllelsen)

4.6.2 Kommentarer  och revisionell  bedömning

Vi konstaterar att nämnden bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån både
kunskapsmål och andra författningsmål, till exempel trygghet, normer och värden. Det
är angeläget att nämnden tar aktiv del i kvalitetsarbetet till exempel genom val av
fokusområden för uppföljning utifrån vad som har framkommit på aggregerad nivå. Vi
ser mycket positiv på att nämnden aktivt deltar i diskussioner med representanter för
förvaltning och enheter utifrån kvalitetsredovisningar och att nämnden särskilt låter följa
upp konsekvenser av vidtagna insatser.
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KPMG AB

Joakim Nertyk

Verksamhetsrevisor, specialist

Viktoria Bernstam
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