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Barn- och utbildningsnämnden 

Svar på granskningsrapport Likvärdig skola 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har att svara på den granskningsrapport 

som kommunrevisorerna presenterade i januari 2021 rörande Likvärdig 

skola. De områden som uppmärksammats är inte okända för vare sig 

nämnd eller förvaltning och arbete eller diskussioner kring samtliga om-

råden pågår redan i olika omfattning.  

Beslutsunderlag 
Svar på granskningsrapport Likvärdig skola 2021-03-22 

Missiv Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av likvär-

dig skola 2021-01-21 

Granskning av likvärdig skola, KPMG 2021-01-14  

Bakgrund  
Utifrån sin riskanalys för år 2020, har de förtroendevalda revisorerna 

granskat likvärdigheten i Karlskoga kommuns kommunala grundskolor. 

Det övergripande syftet var att bedöma om barn- och utbildningsnämn-

dens styrning och uppföljning av verksamheten var ändamålsenlig. Revi-

sorerna gjorde i sin rapport 2021-01-21 bedömningen att de kommunala 

grundskolorna inte fullt ut har förutsättningar att erbjuda en likvärdig 

utbildning och att det fanns brister att åtgärda för att öka måluppfyllelsen. 

Revisorerna meddelade att de emotsåg ett svar senast 2021-04-30 inne-

fattande vilka åtgärder barn- och utbildningsnämnden kommer vidta med 

anledning av de redovisade iakttagelserna. Skolförvaltningen föreslår 

nedan åtgärder alternativt arbetssätt för att ta fram åtgärder. Redovis-

ningen är uppdelad i enlighet med revisorernas ursprungliga bedöm-

ningspunkter. 

Beskrivning av ärendet - revisionspunkter 

Barn- och utbildningsnämnden ska följa upp verksamheten i för-
hållande till statligt uppsatta mål och således inte sätt upp kom-
munala mål med lägre ambitionsnivå. 
Kunskapsmålet för utbildningen är först uppnått då samtliga elever upp-

nått kunskapskraven i alla ämnen och utvecklats så långt som möjligt (3 

kap 2 § Skollagen) 

Kommunens styrmodell för målstyrning innehåller mål och indikatorer 

med delmålsnivåer som är lägre än 100% vilket strider mot Skollagens 

krav på att alla elever ska bli godkända. Indikatorernas delmålsnivåer är 
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att betrakta som en trappa där verksamheten successivt arbetar sig upp 

mot skollagens krav. Nämndens slutliga mål är alltid 100 % eller motsva-

rande beroende på mätmetod, (kan ex. vara 0 % eller plats 1). Detta 

framgår dels av nämndens måldokument och dels av nämndens årsrap-

port. Med hänvisning Karlskoga kommuns styrmodell görs årlig uppfölj-

ning med mätning mot målnivåer beslutade av kommunfullmäktige, men 

det är alltid Skollagens mål som är den egentliga målnivån. 

Barn- och utbildningsnämnden ska tillse att studiehandledning er-
bjuds och genomförs i enlighet med lag och förordning 
(5 kap 4 och 8 §§ Skolförordningen) 

I januari 2021påbörjades ett samarbete med Skolverket gällande 

Karlskoga kommuns arbete med nyanlända och flerspråkiga elevers lä-

rande. Samarbetet innebär att Karlskoga kommun i samråd med Skolver-

ket kartlägger hur arbetet med nyanlända och flerspråkiga elevers lärande 

fungerar, för att få syn på vilka åtgärder kommunen behöver vidta. Efter 

kartläggning och analys upprättas en åtgärdsplan och arbetet påbörjas. 

Just nu pågår kartläggningen för fullt och åtgärdsplanen ska vara klar i 

maj månad.  

För att uppfylla skollagens krav gällande studiehandledning ska organi-

sationen för stöd ses över så att alla elever som bedöms vara i behov av 

studiehandledning ska få det. Detta ska ingå i elevhälsans arbete och vara 

en del i det särskilda stödet. Stödet ska dokumenteras i åtgärdsprogram 

för att på så sätt följas upp och utvärderas. 

Skolförvaltningen har också för avsikt att försöka höja andelen elever 

som deltar i modersmålsundervisning, då det är en framgångsfaktor att ha 

ett välutvecklat modersmål för att också lyckas i svenska. 

Barn- och utbildningsnämnden ska tillse att elevhälsan främst är 
förebyggande och hälsofrämjande 
(2 kap 25 § 1 st Skollagen) 

Se nästa punkt. 

Barn- och utbildningsnämnden bör utvärdera befintlig organisation 
för elevhälsa så dess arbete kan bedrivas effektivt och ändamåls-
enligt till stöd för elevernas måluppfyllelse 

I maj i samband med ett tjänstetillträdande av biträdande verksamhets-

chef för grundskolan kommer en översyn av skolförvaltningens organi-

sation för elevhälsa att påbörjas med syfte att skapa en organisation för 

ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. I detta arbete ingår 

också att skapa ett systematiskt kvalitetsarbete där elevhälsans arbete 
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planeras, följs upp och utvärderas såväl på enhetsnivå som på förvalt-

ningsnivå. För några år sedan upprättades en elevhälsoplan med dessa 

syften. Planen introducerades, men förankrades inte tillräckligt väl i or-

ganisationen. I samband med översynen av organisationen ska elevhälso-

planen ses över. En ny elevhälsoplan kommer att upprättas. Därefter ska 

ett omfattande implementeringsarbete påbörjas för all personal i förvalt-

ningen. Alla rektorer och elevhälsopersonal ska fortbildas och en gemen-

sam struktur för kommunens arbete ska skapas. 

Barn- och utbildningsnämnden bör utvärdera befintlig resursför-
delningsmodell och säkerställa att den beaktar elevernas olika 
förutsättningar 
(2 kap 8b Skollagen) 

Barn- och utbildningsnämnden fattar årligen beslut om resursfördel-

ningsmodell utifrån förslag från skolförvaltningen. Inför beslut följs mo-

dellen upp och justeras efter aktuella behov. Skolförvaltningen, liksom 

kommunrevisorerna, har uppmärksammat att ytterligare justeringar be-

höver göras utifrån att resurserna inte ger förutsättningar för fullständig 

likvärdighet mellan de olika grundskolorna. Större vikt behöver läggas 

vid socioekonomiska faktorer och större hänsyn behöver också tas till 

flerspråkighet, då ökade kostnader följer med Skollagens krav på detta 

område. Tilläggsbelopp utgår för asylsökande elever men kostnader som 

ska täckas av den typen av tilläggsbelopp behövs också för flerspråkiga 

elever som inte med nödvändighet är asylsökande. Denna ersättning av-

ser extra kostnader för förberedelseklass, studiehandledning, moders-

målsundervisning, svenska som andraspråk, tolkkostnader och andra an-

passningar.  

Inför beslut om resursfördelningsmodell för 2022 behöver ett grundligt 

arbete göras för att få till en resursfördelningsmodell som följer Skolla-

gens krav utifrån Karlskoga kommuns förutsättningar. Förvaltningsled-

ning och ekonom kommer göra en omvärldsanalys för att ta reda på hur 

resursfördelningsmodeller för kommuner i liknande situation ser ut, samt 

vid behov ta stöd av Skolverket, Skolinspektionen och Sveriges Kommu-

ner & Regioner. Förslag till ny resursfördelningsmodell läggs fram till 

barn- och utbildningsnämnden för beslut på nämndens möte i november 

2021. 

Barn- och utbildningsnämnden bör följa upp att alla elever får det 
särskilda stöd som de behöver 
Det gäller både form och omfattning av insats (3 kap 8 § 3 st Skollagen) 

I samband med den organisationsöversyn av elevhälsan som planeras att 

påbörjas i maj, kommer även översyn av den lokala elevhälsans struktur 

att påbörjas. En gemensam struktur för uppföljning av elevers särskilda 

stöd kommer introduceras i kommunen. I det systematiska kvalitetsar-
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betet kommer det finnas avsedda veckor för uppföljning av särskilt stöd, 

för att säkerställa att det särskilda stödet följs upp och utvärderas. I den 

fortbildning som planeras, utifrån redan identifierade brister, kommer det 

ingå fortbildning om såväl dokumentation som hur man arbetar för att 

säkerställa att det särskilda stödet varit verksamt och om det inte varit 

verksamt, hur man kan ändra på stödet. 

Barn- och utbildningsnämnden bör, i det systematiska kvalitetsar-
betet, särskilt och kontinuerligt följa upp förutsättningar för likvär-
dig skola 

Kommunrevisorerna gör bedömningen att barn- och utbildningsnämnden 

bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med lag på ett sätt som 

bör ge gott stöd åt vidare utveckling mot hög måluppfyllelse. Skolför-

valtningen delar denna uppfattning. Det systematiska kvalitetsarbetet 

utvecklas konstant och nästa steg är mer genomarbetade analyser av detta 

arbete. En ny barn- och utbildningsplan är under framtagande och i denna 

ska barn- och utbildningsnämnden fastställa prioriterade områden över 

tid. Det handlar om kunskapsmål men också om värdemål. En av punk-

terna kommer särskilt behandla den segregerade bostadssituationen i 

Karlskoga och på vilket sätt barn- och utbildningsnämnden kan arbeta 

kompensatoriskt i den frågan. En del i den frågan är den pågående kapa-

citetsutredningen avseende de kommunala grundskolorna i Karlskoga, 

samt arbetet med att ta fram förslag till en renoverad alternativt ny hög-

stadieskola. 

Även i denna punkt behöver lyftas den översyn över resursfördelnings-

modellen som planeras. Det går inte att blunda för att förutsättningar för 

likvärdighet till stor del handlar om ekonomi som ett verktyg. 

Skolförvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar skolförvaltningens svar som sitt 

eget och överlämnar till Kommunrevisionen.  

Anna-Lena Sandell 

Tf Förvaltningschef/Skolchef 

Expedieras till 

Kommunrevisorerna 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 
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Till: Barn- och utbildningsnämnden 

För kännedom: Kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 

Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av likvärdig skola. 

Utifrån sin riskanalys för år 2020, har de förtroendevalda revisorerna beslutat att 
granska likvärdigheten i skolväsendet i kommunen. Det övergripande syftet med 
granskningen är att bedöma om nämndens styrning och uppföljning av 
verksamheten är ändamålsenlig. 

Mot bakgrund av granskning bedömer vi att kommunens grundskolor inte fullt ut 
har förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning, och att det finns brister att 
åtgärda för att öka måluppfyllelsen i kommunens grundskolor. 

Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden 
• ska följa upp verksamheten i förhållande till statligt uppsatta mål och således

inte sätta upp kommunala mål med lägre ambitionsnivå. Kunskapsmålet för
utbildningen är först uppnått då samtliga elever uppnått kunskapskraven i alla
ämnen och utvecklats så långt som möjligt. (3 kap. 2 § SkolL)

• ska tillse att studiehandledning erbjuds och genomförs i enlighet med lag och
förordning. (5 kap. 4 och 8 §§ skolförordningen)

• ska tillse att elevhälsan främst är förebyggande och hälsofrämjande. (2 kap.
25 § 1 st. SkolL)

• bör utvärdera befintlig organisation för elevhälsa så dess arbete kan bedrivas
effektivt och ändamålsenligt till stöd för elevers måluppfyllelse.

• bör utvärdera befintlig resursfördelningsmodell och säkerställa att den beaktar
elevernas olika förutsättningar och behov (2 kap. 8 b SkolL)

• bör följa upp att alla elever får det särskilda stöd som de behöver. Det gäller
både form och omfattning av insats. (3 kap. 8 § 3 st. SkolL)

• bör, i det systematiska kvalitetsarbetet, särskilt och kontinuerligt följa upp
förutsättningar för likvärdig skola.

Övriga iakttagelser och övrig information kring granskningen redovisas i 
rapporten. Vi emotser svar om vilka åtgärder nämnden kommer att vidta med 
anledning av de i rapporten redovisade iakttagelserna. Svar önskas senast 2021 -
04-30.

För revisorerna i Karlskoga kommun 

Tobias Isaksson 
Ordförande Kommunrevisionen 

Bilaga: Revisionsrapport likvärdig skola 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Karlskoga kommuns revisorer fått i uppdrag att granska likvärdigheten i 
skolväsendet i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 
Vi kan konstatera att kostnaden per elev i grundskolan i Karlskoga är lägre än 
snittkostnaden per elev i kommungrupp och rike samtidigt som att andelen elever som 
inte når kunskapskraven i alla ämnen är högre. Det sistnämnda kan bero på avsatta 
resurser.  
Resurser fördelas ut till skolenheter primärt utifrån elevantal och stadium, men även 
efter socioekonomiska faktorer. Statsbidrag fördelas utifrån behov och utgör en större 
total resurs än tillägg utifrån socioekonomiska faktorer. Vi bedömer att 
resursfördelningsmodellen i sig kan ge förutsättningar för en resursfördelning enligt 
elevers olika förutsättningar och behov, och tänker då främst på hur statsbidragen 
fördelas. Vi ifrågasätter dock om det socioekonomiska tilläggets omfattning och 
fördelning svarar upp mot enheternas skilda socioekonomiska struktur. 
Förutsättningarna att möta elever med utländsk bakgrund är inte helt likvärdiga i 
kommunen. Vi bedömer att en organisation med modersmålsavdelning i huvudsak är 
ändamålsenlig. Studiehandledning på modersmål ges, men eleverna får inte 
studiehandledning i den omfattning som krävs. Vi ser också brister i organisation och 
undervisning i svenska som andraspråk, som huvudmannen bör följa upp och åtgärda. 
Elever i behov av särskilt stöd får det, men inte alltid i den form eller omfattning som 
krävs. Vi bedömer att huvudmannen i granskningen har visat på en rad åtgärder som 
på sikt bör få positiva konsekvenser på elevernas måluppfyllelse. Arbetet för att höja 
elevernas måluppfyllelse ska fortgå. 
Vi konstaterar att både rektorer och elevhälsans representanter ser brister, om än ur 
olika perspektiv, i hur elevhälsan organiseras. Vi bedömer att huvudmannen bör 
analysera organisationen och hur verksamheten bedrivs för att säkerställa dess 
ändamålsenlighet och effektivitet. Elevhälsan arbetar inte främst förebyggande och 
hälsofrämjande.  
Vi konstaterar att tillgången till legitimerade och behöriga lärare i Karlskoga ligger 
något över snittet i riket, men att det skiljer mellan skolenheterna. Det finns emellertid 
inte tydlig korrelation mellan andelen behöriga lärare och enhetens socioekonomiska 
struktur. Vi ser positivt på att Karlskoga kommun har inlett ett arbete med sin 
kompetensförsörjning och vi påtalar vikten av att arbetet bedrivs kontinuerligt och med 
insatser på kort och lång sikt. För likvärdigheten mellan skolorna är det positivt att 
förstelärarresursen används så att tillgången på kompetensen kan komma alla 
skolenheter till del. 
Vi anser att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med lag och att 
arbetet ligger till grund för åtgärder då brister identifierats. Kommunens mål ska dock 
minst motsvara de av staten uppsatta. Huvudmannen bör särskilt följa upp 
likvärdigheten i kommunens skolor och bör i det arbetet beakta skolstruktur och 
upptagningsområde. 
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Mot bakgrund av vår granskning bedömer vi att kommunens grundskolor inte fullt ut 
har förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning, och att det finns brister att åtgärda 
för att öka måluppfyllelsen i kommunens grundskolor. 
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden 

— ska följa upp verksamheten i förhållande till statligt uppsatta mål och således inte 
sätta upp kommunala mål med lägre ambitionsnivå. Kunskapsmålet för utbildningen 
är först uppnått då samtliga elever uppnått kunskapskraven i alla ämnen och 
utvecklats så långt som möjligt. (3 kap. 2 § SkolL) 

— ska tillse att studiehandledning erbjuds och genomförs i enlighet med lag och 
förordning. (5 kap. 4 och 8 §§ skolförordningen) 

— ska tillse att elevhälsan främst är förebyggande och hälsofrämjande. (2 kap. 25 § 1 
st. SkolL) 

— bör utvärdera befintlig organisation för elevhälsa så dess arbete kan bedrivas 
effektivt och ändamålsenligt till stöd för elevers måluppfyllelse. 

— bör utvärdera befintlig resursfördelningsmodell och säkerställa att den beaktar 
elevernas olika förutsättningar och behov (2 kap. 8 b SkolL) 

— bör följa upp att alla elever får det särskilda stöd som de behöver. Det gäller både 
form och omfattning av insats. (3 kap. 8 § 3 st. SkolL) 

— bör, i det systematiska kvalitetsarbetet, särskilt och kontinuerligt följa upp 
förutsättningar för likvärdig skola. 
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2 Bakgrund 
Vi har av Karlskogas kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
likvärdigheten i skolväsendet i kommunen. 
För att ge alla elever möjlighet att få en likvärdig undervisning så måste likvärdiga 
förutsättningar säkerställas. Alla elever ska få tillräcklig stimulans för att kunna uppnå 
hela sin personliga och begåvningsmässiga potential. Skolan måste fortsätta utjämna 
skillnader i resultat som till exempel beror på föräldrars utbildningsbakgrund eller om 
man är utrikesfödd. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 
Granskningen utgår från revisorernas bedömning av väsentlighet och risk. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om skolorna har förutsättningar att 
erbjuda likvärdig utbildning med utgångspunkt från nedanstående frågeställningar. 
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

− Hur fördelas resurser till utbildning och vilken hänsyn tas till elevers förutsättningar, 
behov och geografiska placering vid fördelning av resurser? 

− Har elever med utländsk bakgrund tillgång till studiehandledning på modersmål, 
modersmålsundervisning och svenska som andraspråk? 

− Vilka möjligheter att få särskilt stöd har elever som behöver det? 

− Hur ser tillgången ut på legitimerade och behöriga lärare? 

− Vilket systematiskt kvalitetsarbete bedrivs så att elevers rätt till likvärdig utbildning 
tillförsäkras? 

Granskningen avser barn- och utbildningsnämnden och omfattar grundskolan. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:    

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

− skollagen (2010:800) 1 kap. 4 och 9 §, och 

− tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut. 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom studier och offentlig statistik, dokumentstudier 
och intervjuer med barn- och utbildningsnämndens presidium, skolchef, 
verksamhetschef grundskola, urval av rektorer, elevhälsochef, representanter för 
elevhälsans olika insatser och urval av lärare. 
Rapporten är faktakontrollerad av skolchef, nämndens ordförande, verksamhetschef 
för grundskola och förvaltningsekonom. 
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3 Resultat av granskningen 
Nedan ser vi resultatet efter årskurs 6 (godkända i alla ämnen) efter läsåret 2018/2019 
respektive 2019/2020. 

Skola Godkänd i alla 
ämnen (%) 
2018/2019 

Godkänd i alla 
ämnen exkl. 

nyanlända (%) 
2018/2019 

Godkänd i alla 
ämnen (%) 
2019/2020 

Aggerudsskolan, F-6 86,5 90,0 77,2 

Bregårdsskolan, 4-6 75,4 77,4 78,6 

Bråtenskolan, F-6 60,7 60,7 57,1 

Karlbergskolan, F-6 66,7 70,3 48,6 

Sandvikskolan, F-6 59,3 60,3 64,0 

Stråningstorpsskolan, F-6 63,9 65,8 63,6 

Karlskoga kommun1 68,8 71,0 64,5 

Riket2 73,9 77,1 73,5 
Siris, Skolverket  

Andelen elever som uppnår alla kunskapskraven i årskurs sex läsåret 2018/2019 är 
lägre i Karlskoga kommun än snittet i riket. Skolenheterna i Karlskoga kommun visar 
också stora skillnader i resultatet, exempelvis hade 59,3 % av alla elever i 
Sandvikskolan godkänt i alla ämnen, medan siffran för Aggerudsskolan ligger på drygt 
86 %. Måluppfyllelsen sjönk läsåret 2019/2020 med drygt 4 procentenheter. 
Diskrepansen mellan måluppfyllelsen i Karlskoga och snittet i riket ökade därmed, även 
om också rikssnittet försämrades något. Fortfarande kan vi se en skillnad mellan 
skolenheterna. På Karlbergsskolan uppnådde färre än hälften av eleverna 
kunskapskraven i alla ämnen, medan motsvarande snitt på Bregårdsskolan var 
närmare 80 procent 
Nedan ser vi resultatet efter årskurs 9 (andel elever godkända i alla ämnen, andel 
elever behöriga till gymnasieskolan och genomsnittligt meritvärde) efter läsåret 
2018/2019. I varje kolumn anges två uppgifter. Den första avser samtliga elever och 
den andra samtliga elever exklusive nyanlända. 
 

 
1 Kommunal huvudman 
2 Samtliga huvudmän 
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Skola 2018/2019 Antal elever Andel som 
uppnått 
kunskapskr
aven i alla 
ämnen (%) 

Andel behöriga 
till yrkesprogram 
(%) 

Genomsnittligt 
meritvärde, 
kommunala 
skolor 

Bregårdsskolan, 7-9 119 / i.u. 68,1 / 69,3 77,3 / 78,1 220,0 / 221,0 

Skrantaskolan, 7-9 157 / 141 61,1 / 68,1 65,6 / 72,3 199,8 / 213,6 

Österledskolan, 7-9 81 / i.u. 55,6 / 59,2 65,4 / 69,7 196,6 / 205,4 

Karlskoga 357 / 331 62,2 / 66,5 69,5 / 73,7 205,7 /214,2 

Riket  73,4 / 77,4 82,5 / 86,7 224,5 / 231,3 
Siris, Skolverket 

Av statistiken ovan kan vi se att studieresultaten skiljer sig en del mellan 
skolenheterna. Studieresultaten är överlag bättre vid Bregårdsskolan än vid de andra 
två, särskilt Österledskolan. Resultaten i kommunen som helhet är dock lägre än snittet 
i riket för alla presenterade mått. I jämförelse med rikets samtliga kommuner placerar 
sig Karlskoga kommun bland de 25 procent av kommunerna med lägst måluppfyllelse i 
samtliga mått.  

Skola 2019/2020 Andel som uppnått 
kunskapskraven i 
alla ämnen (%) 

Andel behöriga till 
yrkesprogram (%) 

Genomsnittligt 
meritvärde, 
kommunala skolor 

Bregårdsskolan 73,7 / i.u. 79,7 / i.u. i.u. 

Österledskolan 70,2 / i.u. 82,1 / i.u. i.u. 

Skrantaskolan 64,1 / i.u. 73,5 / i.u. i.u. 

Karlskoga 69,6 / 73,3 78,4 / 82,7 208,4 / 214,0 

Kommungrupp3 73,2 / 76,3 82,9 / 86,2 220,0 / 225,2 

Riket4 73,9 / 77,3 84,0 / 87,5 225,9 / 231,7 
(De enskilda skolenheterna) Karlskoga kommun (Övrig statistik) Kolada, SKR 

Efter läsåret 2019/2020 förbättrades måluppfyllelsen och kommunen hamnade bland 
den 145 kommuner som placerades i mitten av skalan vad gäller måttet uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen. 
I den officiella statistiken av relationen mellan nationella prov och slutbetyg i årskurs 9 
2018/20195 framgår att andelen elever som erhåller ett högre slutbetyg än provbetyg 

 
3 Mindre stad/tätort 
4 Samtliga huvudmän 
5 Vårterminen läsåret 2019/2020 genomfördes inte nationella prov då de ställdes in på nationell nivå.  
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är lägre i Karlskoga kommun än riket som helhet.6 Det är endast Österledskolan som 
avviker. 25 procent av eleverna fick ett högre slutbetyg i engelska i jämförelse med 
provbetyget. Motsvarande snitt i riket var 12,8 procent. 

3.1 Resurser 
”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” enligt skollagen 1 kap. 9 §. Detta 
betyder att eleverna ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt och att de 
elever som av olika skäl har det svårt att nå målen i skolan, till exempel av socio-
ekonomiska skäl eller för att de har ett annat modersmål än svenska, ska 
kompenseras. Likvärdig utbildning handlar alltså inte om att resurserna skall fördelas 
lika, utan att ”hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov”. (Lgr11, p1) 
Detta är skolans kompensatoriska uppdrag. Sedan den 1 juli 2014 ska kommuner 
enligt 2 kap. 8 b § SkolL ”fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov”. 
”I samband med resursfördelningen är det av vikt att huvudmannen tar hänsyn till 
behoven på de olika skolorna, bland annat genom att föra en dialog med rektorerna. 
Att resurser viktas och fördelas utifrån elevernas olika förutsättningar och behov är ett 
mycket betydelsefullt instrument för att kunna uppnå likvärdighet i utbildningen.” 
(SKOLFS 2014:40, sid. 19) 
I Skolverkets statistikverktyg Salsa får man fram uppgifter om elevernas bakgrund per 
skolenhet vad kön, eventuell utländsk bakgrund och föräldrarnas sammanvägda 
utbildningsnivå beträffar. Salsa tittar på skolornas resultat efter årskurs nio och därför 
är det endast på högstadienivå som uppgifterna framgår. Uppgifterna nedan gäller för 
vårterminen 2019. 

Skolenhet Andel (%) 
pojkar 

Andel (%) 
nyinvandrade 

senaste fyra åren 

Föräldrars 
sammanvägda 
utbildningsnivå7 

Bregårdsskolan, åk. 9 47,9 4 2,33 

Skrantaskolan, åk. 9 52,9 10 2,17 

Österledskolan, åk. 9 38,3 6 2,16 

Riket 52 6 2,30 
Salsa 2019, Skolverket 

 
6 I den officiella statistiken av relationen mellan nationella prov och slutbetyg i årskurs 9 2018/2019 
framgår att andelen elever med provbetyg och slut betyg i svenska är 272 elever, där 66,2 % får lika betyg 
och 19,9 % får högre, vilket kan jämföras med riket där 27,5 % fick högre betyg. Gällande matematik är det 
298 elever där 73,2 % får lika och 25,8 % högre och i riket låg siffran för högre betyg på 39,3 %. Gällande 
engelskan är det 301 elever där 78,1 % får lika och 11,3 % får högre medan siffran för riket ligger på 12,8 
% för det som fick högre och för svenska som andra språk är det 44 elever där 84,1 % får lika och 13,6 % 
högre vilket kan jämföra med riket där siffran ligger på 30,6 %. 
7 Anges på en skala mellan ett och tre, där 1 betyder genomgången folkskola/grundskola, 2 genomgången 
gymnasieskola om högst tre år, 3 fyraårigt gymnasium eller erhållit minst 20 poäng. 
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Av salsavärdena i Karlskoga kommun kan vi se att föräldrarnas sammanvägda 
utbildningsnivå är något lägre än snittet i riket och att det skiljer en del mellan 
skolenheterna. 
Tabellen nedan visar elevstatistik per skolenhet vad gäller socioekonomiska 
bakgrundsfaktorer. Även kommunens enda fristående skolenhet redovisas. 

Skola Antal 
elever åk 

1-9 

Andel elever 
med utländsk 

bakgrund 

Andel elever m 
föräldrar m 

eftergymnasial utb. 
Aggerudsskolan, F-6 365 25 % 55 % 

Bregårdsskolan, 4-6 531 25 % 62 % 

Bregårdsskolan 7-9 370 26 % 50 % 

Bråtenskolan, F-6 249 8 % 53 % 

Karlbergskolan, F-6 355 29 % 35 % 
Sandviksskolan, F-6 298 21 % 51 % 

Häsängen skolan, F-1 60 55 % 38 % 
Stråningstorpssk. 2-6 310 45 % 41 % 

Skrantaskolan, 7-9 354 31 % 47 % 

Österledskolan, 7-9 281 16 % 51 % 

Karlskoga kommun8 2 962 27 % 48 % 

Riket9 1 203 619 26 % 60% 
Siris ”Grundskola – elevstatistik” 2019/2020, Skolverket 

Av uppgifterna ovan kan vi se att de socioekonomiska bakgrundsfaktorerna skiljer sig 
åt mellan skolenheterna. Häsängsskolan har en hög andel elever med utländsk 
bakgrund medan Bråtenskolan har en betydligt lägre andel. Även andelen elever med 
föräldrar med eftergymnasial utbildning skiljer sig mellan enheterna, från 
Karlbergsskolans 35 procent till Bregårdsskolans (4-6) 62 procent. 
I Skolverkets statistik (Siris), som bygger på uppgifter som kommunerna lämnar till 
SCB, framgår att genomsnittskostnaden för en grundskoleelev i Karlskoga kommun år 
2019 var 102 584 kronor.  
Nedan görs en jämförelse med genomsnittlig kostnad i kommungruppen (mindre 
stad/tätort) och för rikets samtliga huvudmän. 
 
 

 
8 Kommunala enheter 
9 Samtliga huvudmän 
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2019 Totalt (kr) Lokaler 
och inv. 

Under-
visn. 

Skolmål
-tider 

Lärverk
tyg, utr 

mm 

Elev-
hälsa 

Övr.10 

Karlskoga 102 584 14 572 59 953 7 368 3 057 3 255 14 380 

Kommungrp. 111 653 17 232 62 735 6 388  4 967  3 588  16 652 

Riket11 116 553 18 794 66 228 6 513 5 087 3 735 16 195 
Kolada, SKR 

Den genomsnittliga kostnaden per elev i grundskolan i Karlskogas kommun uppgår 
alltså till 102 584 kronor, vilket är lägre än snittkostnaden i både kommungrupp12 och 
rike. Kostnaderna för skolmåltider är högre i Karlskoga än i jämförelseobjekten. Övriga 
kostnader är lägre.  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar årligen om resursfördelningsmodell. Befintlig 
modell utgår i huvudsak från den modell som beslutades inför 2019.13 Nämnden 
beslutade också att de enheter som erhåller socioekonomiskt tillägg ska redovisa hur 
resurserna har använts. Resurserna fördelas till skolenhet, i huvudsak utifrån elevantal, 
i fem olika bidrag: 

 grundtilldelning, beaktar stadium: förskoleklass, årskurs 1-6 respektive årskurs 
7-9 

 socioekonomiskt tillägg, beaktar elevernas socioekonomiska bakgrund vad 
gäller faktorerna:  

o Elever och båda föräldrarna födda utomlands. Vikt 3.  
o Elever svenskfödda med båda föräldrarna födda utomlands. Vikt 2.  
o Föräldrars utbildningsnivå uppgift saknas. Vikt 3.  
o Föräldrars utbildningsnivå folk/grundskola. Vikt 3.  
o Föräldrars utbildningsnivå gymnasieskola. Vikt 2. 

Den socioekonomiska tilldelningen är inte beräknat per barn då den inte 
fördelas till enheterna utifrån antal barn och rektors tilldelning för året påverkas 
inte av förändringar i antal barn, enligt förvaltningsekonom. 

 tilläggsbelopp asylsökande, 12 500 kr/elev 

 
10 I övrigt ingår allt som inte ingår i andra kostnadsslag. Det handlar t.ex. om studie- och yrkesvägledning 
och administration. 
11 Karlskoga och kommungrupp inkluderar endast kommunala huvudmän medan riket inkluderar samtliga 
huvudmän.  
12 Kommungruppsindelningen används för att underlätta jämförelser och analyser i olika statistiska 
sammanhang och är utarbetad på Statistiksektionen, SKL. Indelningen består av totalt nio grupper 
fördelade på tre huvudgrupper, där kommunerna grupperats utifrån vissa kriterier som tätortsstorlek, 
närhet till större tätort och pendlingsmönster. 
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindelning.2051.ht
ml, 2021-01-04, kl. 11:15 
13 Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-09, § 72 
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 tilläggsbelopp extraordinärt stöd (primärt fysiska funktionsnedsättningar), totalt 
2 mnkr 

 tilläggsbelopp externa bidrag, det vill säga statsbidrag 
Fem skolenheter14 får del av det socioekonomiska tillägget, som totalt omfattar 1,7 
mnkr och inkluderar förskoleklass. För varje skola innebär tillägget ett extra totalt 
anslag per skola om mellan 141-812 tkr 
I intervjuer på både huvudmanna- och enhetsnivå framförs att bristande resurser totalt 
är en av faktorerna till att alla elever i kommunen inte når målen för grundskolan. Under 
de senaste två åren har dock förutsättningarna förbättras genom dels kommunala 
tillskott, dels statsbidrag. Mest resurser, drygt 18 mnkr, har Karlskoga kommun 2020 
fått genom statsbidraget för likvärdig skola. Statsbidraget ska användas till att stärka 
likvärdigheten och kunskapsutvecklingen utifrån kommunens specifika förutsättningar. 
Merparten av resurserna går till personalkostnader bland annat för studiehandledare, 
matematikpedagoger och ordinarie lärare i projekt med två- och trelärarsystem.15  Inför 
kommande läsår har också Skolverket erbjudit Karlskoga att ta del av deras insatser 
inom ramen för statsbidraget nyanländas lärande.16  
Av intervjuer framgår att det är oklart huruvida kommunens resursfördelningsmodell 
säkerställer att resurser fördelas efter elevers olika förutsättningar och behov. 
Nämndens ordförande menar att förutsättningar att nå målen inte bara beror på vilka 
ekonomiska förutsättningar som finns utan också med vilken kompetens som 
verksamheten bedrivs. Det finns skolenheter som trots att de socioekonomiska 
bakgrundsfaktorerna talar för god måluppfyllelse presterar dåligt, enligt ordförande. 
Intervjuade rektorer menar att resursfördelningsmodellen är presenterad för dem, men 
att den inte uppfyller kraven på en resursfördelning som tar hänsyn till elevernas 
behov. Behoven upplevs särskilt stora vid enheter med många nyanlända. Rektorerna 
framför också att de praktiskt taget inte har några förutsättningar att få del av 
tilläggsbeloppen. Skolchefen menar att tilläggsbeloppen primärt är avsedda för insatser 
till elever med fysiska nedsättningar. 
Elevhälsan är semicentraliserad. På förvaltningsnivå finns enheten centralt skolstöd 
som leds av verksamhetschef tillika verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen. 
Kommunens skolpsykologer och skolsköterskor är organisatoriskt placerade under 
centralt skolstöd. Skolsköterskorna har dock sin fysiska placering på arbetsplats vid en 
eller flera skolenheter. Kuratorer och lärare med specialpedagogisk kompetens är alla 
placerade under rektorerna. Verksamhetschef fördelar den medicinska och 
psykologiska insatsen på skolenheterna. För skolsköterskornas del handlar det främst 
om fördelning utifrån elevantal. 

 
14 Bregårdsskolan, Skrantaskolan, Karlbergsskolan och Häsängsskolan/Stråningstorpsskolan 
15 Se Plan för likvärdig skola, Karlskoga kommun 2019-11-14 
16 Satsningen handlar om att Skolverket under tre år, totalt sex terminer, samarbetar ””med huvudmän 
(kommuner) för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat 
modersmål än svenska”. Tillsammans analyseras behov och kommer överens om insatser. Se vidare 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-
utbildning/riktade-insatser-for-nyanlanda-och-flersprakiga-barn-och-elevers-utbildning, 2020-11-24, kl 
17:15 
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3.1.1 Bedömning 
Vi konstaterar att kostnaden per elev i Karlskoga kommun är lägre än snittet i både 
kommungrupp och rike. I intervjuer har framgått att den låga måluppfyllelsen beror på 
bristande resurser och kompetens. Vi konstaterar också att resurser under de senaste 
åren har tillförts grundskolan både i form av ökade kommunala anslag och riktade 
statsbidrag. Det är angeläget att resurstilldelningen kontinuerligt följs upp och att 
resurser tilldelas så att verksamheten kan bedrivas i enlighet med lag. 
Vi bedömer att resursfördelningsmodellen i sig kan ge förutsättningar för en 
resursfördelning enligt elevers olika förutsättningar och behov, och tänker då främst på 
hur statsbidragen fördelas. Vi ifrågasätter dock om det socioekonomiska tilläggets 
omfattning och fördelning svarar upp mot enheternas skilda socioekonomiska struktur. 

3.2 Undervisning för elever med utländsk bakgrund 
För mottagande av nyanlända elever finns det checklistor för elever i klasserna F-6 
respektive 7-9. Checklistorna är framtagna av skolförvaltningen. Tre av de punkter som 
ska tas upp handlar om modersmål, studiehandledning och svenska som andraspråk. 
I Karlskoga kommun är modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål 
organiserat under en modersmålsavdelning. Chef för modersmålsavdelningen är en 
avdelningschef placerad under verksamhetschef för grundskola. Kommunens 
modersmålslärare och merparten av studiehandledarna är anställda på avdelningen 
med avdelningschefen som närmaste chef. Avdelningschefen ansvarar för utveckling 
av utbildningen och personalens kompetensutveckling. Rektorerna upplever en 
påtaglig skillnad i modersmålslärarnas kunskap och kompetens både vad gäller 
skolans uppdrag i allmänhet och modersmålsundervisningens innehåll i synnerhet. 
Avdelningschefen påtalar vikten av att personal inom modersmålsavdelningen ges 
förutsättningar att möta personal på skolenheterna för ett fortsatt gott samarbete. Även 
rektorerna ser detta behov. 
Intervjuade låg- och mellanstadielärare är inte tillfreds med den organisation som finns 
för mottagande av nyanlända. Idag placeras dessa elever från dag ett i ordinarie klass. 
Extra insatser görs av studiehandledare och lärare i svenska som andraspråk. Förut 
fanns det fler förberedelseklasser. Lärarna ser en risk för att nyanlända elever känner 
sig exkluderade i den ordinarie gruppen. De menar också att kunskapsutvecklingen för 
övriga elever i klassrummet påverkas negativ när undervisningen tvingas bedrivas på 
en lägre nivå. 
Lärarna menar också att huvudmannen borde rikta större fokus på elevernas 
vårdnadshavare för att få dem att förstå det svenska skolsystemet, dess värdegrund 
och arbetssätt. Det är en brist att vårdnadshavarna inte får tydlig information på sitt 
modersmål, menar en lärare. 

3.2.1 Modersmål 
I skollagens 10 kap. 4 §, angående ämnen i grundskolan, stadgas att det som ämnen 
ska ”finnas språkval och, för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning, 
modersmål.”  
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Vidare stipuleras i 10 kap. 7 § skollagen att en elev som har en vårdnadshavare med 
ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk 
om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven har 
grundläggande kunskaper i språket. Modersmålsundervisning i ett nationellt 
minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i 
hemmet. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 
om modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att 
modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar 
sådan undervisning i det språket. I skolförordningens femte kapitel regleras vad som 
gäller för modersmålsundervisning och studiehandledning i den obligatoriska skolan. 
Ur Skolverkets senaste statistik över modersmålsundervisning i Karlskogas kommun 
kan vi hämta följande information. 

Grundskolan 2019 Karlskoga Kommungrupp Riket 

Andel (%) av det totala elevantalet 
som är berättigade att delta i 
modersmålsundervisning. 

31,5 24,1 28,1 %17 

Andel (%) av antalet berättigade elever 
som deltar i modersmålsundervisning. 

65,4 55,9 59,4 % 

Jämförelsetal 2019, Skolverket 

Av statistiken framgår att antalet berättigade till modersmål är något över snittet i riket. 
Av de berättigade eleverna deltar närmare två av tre i modersmålsundervisning, vilket 
är en större andel än i kommungrupp och rike. Avdelningschefen skriver i 
Verksamhetsplan 202018 att andelen elever som får modersmålsundervisning har 
minskat till 57 procent höstterminen 2020 och att orsaken till detta behöver 
analyseras.19 
På kommunens hemsida under rubriken grundskola finns information om modersmål. 
Där finns också en länk till ansökningsblankett och schema för undervisning i 
modersmål för befintligt läsår. 
Av modersmålsavdelningens verksamhetsplan 2020 framgår att modersmål erbjuds i 
enlighet med lag förutom vad gäller en elev som önskar läsa romani. Enligt 
avdelningschef beror det på svårigheter att rekrytera lärare i romani. Hösten 2020 läste 
601 elever modersmål varav drygt en tredjedel i arabiska. De största språken därefter 
är somaliska (124 elever) och vietnamesiska (46 elever). Undervisning i modersmål 
sker på sen eftermiddagstid utanför timplanebunden tid. 
Rektorerna upplever att modersmålsundervisningen i stort fungerar bra, men de påtalar 
samtidigt att det är en verksamhet som de inte har så stor insyn i. 

 
17 Uppgiften gäller för 2018  
18 reviderad 2020-11-13 
19 Verksamhetsplan 2020, modersmålsavdelning, Karlskoga kommun, sid. 5 
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3.2.2 Studiehandledning för nyanlända 
Vad som explicit gäller om studiehandledning regleras i skolförordningen. ”En elev ska 
få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska 
erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har 
undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det 
språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.” (5 kap. 4 § 
skolförordningen) 
Insats i form av studiehandledning tas upp med nyanlända elever redan vid 
mottagningen. Om rektor bedömer att befintlig elev behöver studiehandledning eller 
behöver studiehandledning under längre tid än två år görs en ”beställning av 
studiehandledning på modersmål”. Om en elev har haft studiehandledning i två ska 
behovet lyftas av elevhälsoteamet och utredas. Beslut om studiehandledning beviljas 
eller ej fattas av modersmålsavdelningens chef. Enligt avdelningschefen finns det en 
intern rekommendation som säger att en elev i behov av studiehandling ska få minst 60 
minuter handledning i veckan. Avsatta resurser motsvarar inte rekommendationen och 
de behov som finns enligt avdelningens Verksamhetsplan 2020. Förra läsåret fick totalt 
180 elever studiehandledning på modersmål, merparten av lärare anställda på 
modersmålsavdelningen. På skolenheter med många nyanlända finns ytterligare fem 
studiehandledare. Då dessa är anställda direkt på enheten underlättas samarbetet 
mellan lärare och studiehandledare, enligt avdelningschef. Intervjuade rektorer 
instämmer. 
Intervjuade rektorer och lärare är helt eniga om att den studiehandledningen som 
erbjuds i Karlskoga kommun inte motsvarar de behov som finns. De flesta elever som 
är i behov av studiehandledning får det i någon mån, men inte i alla ämnen som det 
behövs i. Det gäller på alla stadier. Studiehandledning kan i flera fall inte heller 
erbjudas såsom den borde, enligt flera respondenter. Det kan också vara så att 
studiehandledning erbjuds elever i ett ämne på tid då undervisning i ett annat ämne 
pågår. Förut var det så på flera skolor, men det har blivit bättre, framgår av 
lärarintervjuer. På skolenheter där det finns studiehandledare placerade på enheten 
fungerar det bra, enligt intervjuade lärare, även om omfattning på studiehandledning 
brister även där. 

3.2.3 Svenska som andraspråk 
Av det totala elevantalet i Karlskoga läser 17,8 procent svenska som andraspråk. 
Förutsättningarna att bedriva undervisning i svenska som andraspråk skiljer sig åt 
mellan skolenheterna. På vissa enheter bedrivs undervisningen av behöriga lärare i 
svenska som andraspråk, medan på andra av ordinarie svensklärare. På skolor med 
flera paralleller schemaläggs undervisningen i flera klasser i svenska och svenska som 
andraspråk parallellt, vilket betyder att undervisning i svenska som andraspråk erbjuds 
som vilket annat ämne som helst. På skolor med färre paralleller eller med 
förhållandevis få elever som läser svenska som andraspråk sker undervisningen i de 
två ämnen samtidigt i samma klassrum. I vissa fall med lärare som har studerat 
svenska som andraspråk i andra med lärare som inte har det. Både rektorer och lärare 
konstaterar att det inte finns någon likvärdighet.  
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3.2.4 Bedömning 
Vi bedömer att förvaltningens organisation med en modersmålsavdelning i huvudsak är 
ändamålsenlig. Vi ser positivt på att samverkan mellan modersmålsavdelningen och 
skolenheterna understöds. Modersmålsundervisning bedömer vi erbjuds i enlighet med 
lag, såtillvida det bedrivs ett aktivt arbete för att bereda elever med minoritetsspråk 
som modersmål möjlighet att läsa det som modersmål. Studiehandledning erbjuds, 
men inte helt likvärdigt och inte alltid i den omfattning som skulle behövas. Vi bedömer 
att omfattningen på studiehandledning ska öka och vi ser att samverkan mellan klass- 
och ämneslärare och studiehandledare på enheter som inte har ”egna” 
studiehandledare är ett utvecklingsområde.  
Vi ser också brister i organisation och undervisning i svenska som andraspråk, som 
huvudmannen bör följa upp och åtgärda. 

3.3 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 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 ”Arbete 
med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” (SKOLFS 2014:40) att ”det 
är rektor som ansvarar för att det finns tydliga och fungerande rutiner på skolan”. 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 har delegerat till, som är ansvarig för att elevens situation 
utreds, även om vårdnadshavaren skulle motsätta sig detta. Vissa beslut om särskilt 
stöd är av sådan karaktär att endast rektor får fatta beslut därom. Det gäller särskild 
undervisningsgrupp, enskild undervisning och anpassad studiegång.  
I skolenkäten, som genomförs hos varje huvudman vartannat år, tillfrågades eleverna i 
årskurs fem och årskurs nio om anpassning efter elevens behov.20 Den första siffran i 

 
20 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 
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kolumnen anger snittet i Karlskoga kommun och den andra siffran genomsnittet i 
enkätomgången. Med genomsnittet i enkätomgången avses medelvärdet av svaren 
hos de huvudman som besvarade skolenkäten vid samma tillfälle. 

Anpassning efter elevens behov och trygghet Årskurs 5 Årskurs 9 

Skolarbetet är svårt för mig 7,1 / 7,2 5,5 / 6,2 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det. 8,6 / 8,6 6,6 / 7,2 

Jag känner mig trygg i skolan. 8,2 / 8,1 6,7 / 7,5 
Skolenkäten för elever i årskurs 5 respektive årskurs 9 hösten 2019, Skolinspektionen 

Av uppgifterna ovan kan vi se att eleverna i Karlskoga, särskilt högstadieeleverna, 
upplever skolarbetet svårare än snittet i enkätomgången. Eleverna i årskurs nio tycker 
inte heller i lika hög grad som snittet i enkätomgången att lärarna hjälper dem när de 
behöver det eller att de känner sig trygga. 
Merparten av lärarna, omkring 75 procent anger21 i enkäten att de har förutsättningar 
att hjälpa elever som är i behov av det. Resterande andel tycker inte det. Svaren ligger 
i paritet med snittet i enkätomgången. De flesta lärare upplever att barnen är trygga i 
skolan, men indexvärdet är något lägre än snittet i enkätomgången.22 
Av de vårdnadshavare som har besvarat enkäten anger nästan var tredje att deras 
barn behöver mer stöd än skolan ger det. Lika stor andel, av de vårdnadshavarna 
vilkas barn erhåller särskilt stöd, menar att barnet idag inte får det stöd som hon eller 
han behöver. Drygt 60 procent tycker det. Vårdnadshavarnas svar ligger i paritet med 
snittet i enkätomgången.  
Information om särskilt stöd ges på kommunen hemsida under rubriken grundskola. 
Om vårdnadshavarna anser att deras barn behöver anpassningar eller stöd hänvisas 
till skolenhetens elevhälsa. Information ges också om att det i kommunen finns tre 
kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper för elever i årskurs 7-9. 
Undervisningen ”ges i mindre grupper med fokus på struktur och tydlighet samt 
rutiner”.23 
Av förvaltningens Läsårsanalys Grundskola 2019/2020 framgår att det under läsåret 
har införts ett centralt systemstöd för elevdokumentation och att huvudmannen behöver 
utveckla uppföljningen av särskilt stöd och extra anpassningar. Skolchefen påtalar 
detta även under intervjun. 
För eleverna i grundskolan ska det finnas elevhälsa, vilket det i intervjuer framgår att 
det vid de flesta enheter gör. På en enhet har det emellertid under en längre tid 
saknats kurator. På större skolenheter finns elevhälsans insatser närvarande i högre 
grad än på mindre enheter. Elevhälsan upplever sig och upplevs inte främst arbeta 

 
alternativen ”stämmer ganska bra” och ”stämmer ganska dåligt”. Vid negativa påståenden gäller omvänt 
förhållande. 
21 Med anger avses här att den menar a 
22 Index Karlskoga 7,0 / index enkätomgången 7,4 
23 https://www.karlskoga.se/Utbildning--barnomsorg/Grundskola/Sarskilda-behov.html, 2020-11-22, kl. 
11:15 
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förebyggande och främjande. Önskan om att göra så finns där och riktningen går åt rätt 
håll, men det åtgärdande arbetat upptar en stor del av elevhälsans arbetstid. 
Organisationen med semicentraliserad elevhälsa upplevs emellertid inte av 
respondenterna som helt ändamålsenlig. Alla rektorerna tycker inte att de kan leda 
psykologens eller skolsköterskans arbete som de skulle behöva. Att elevhälsan finns 
på central nivå ifrågasätts. Elevhälsans representanter ser i sin tur att en helt 
centraliserad elevhälsa skulle stärka de olika professionerna och stärka likvärdigheten i 
arbetet med eleverna. Rektorerna upplevs inte ha kunskap om varken hälso- och 
sjukvårdslag eller sekretessbestämmelser. 
På frågan om elever i behov av särskilt stöd får det särskilda stöd som de behöver 
svarar rektorerna att elever får särskilt stöd, men kanske inte alltid i den omfattning 
eller form som behövs. Rektorerna påtalar att insatser ska i första hand vidtas i den 
ordinarie klassrumsmiljö på sådant sätt att särskilt stöd inte behöver ges. Ett par 
rektorer menar att man arbetar med fokus på ledarskap i klassrummet och att bygga 
upp den allmänna kunskapen, om hur olika behov kan mötas, hos personalen. 
Elevhälsans representanter delar denna bild och att lärarna måste arbeta mer med 
extra anpassningar och ta sitt ansvar för att elevhälsoarbetet börjar i klassrummet. 
Elevhälsan pekar också på betydelsen av att lärarna skapar goda relationer till 
eleverna.  Av intervjuer framgår att elevhälsa inte främst arbetar förebyggande och 
hälsofrämjande. Viljan finns där hos både rektorer och elevhälsa, men det handlar 
mycket om åtgärdande insatser. 
Både rektorer och lärare ser att det behövs mer personal i klassrummet för att kunna 
behålla så många elever som möjligt inkluderade i den ordinarie 
undervisningsgruppen. Det kan handla om två- eller trelärarskap24, men också om 
insatser av andra kompetenser än pedagoger, till exempel socionomer och 
beteendevetare. På vissa skolenheter finns det särskilda undervisningsgrupper för 
elever vilkas behov inte kan mötas i det ordinarie klassrummet. En representant för 
elevhälsan menar att dessa grupper inte alltid hjälper i längden. Det är viktigt att 
eleverna ges verktyg att klara sig i en ordinarie miljö. 
Elevhälsans representanter bedömer att handläggningen och arbetet med särskilt stöd 
behöver stärkas. Det brister i analys av behov och insatser. Det framförs också 
synpunkter på att eleverna i mycket högre grad måste involveras och bli lyssnade på.  
I intervjuer framgår alltså brister i särskilt stöd, men det är ingen entydig bild om 
bristerna drabbar en särskild grupp elever som ges. Respondenterna pekar på olika 
elevgrupper där dagens insatser inte är tillräckliga. Det gäller till exempel nyanlända 
elever, elever med psykisk ohälsa, elever med språkstörningar och elever som socialt 
fungerar väl i klassrummet men som behöver stödinsatser, men som inte får det för att 
andra elever prioriteras högre. Flera respondenter menar att samverkan med både 
regionen och socialtjänsten måste stärkas. Skolchef och verksamhetschef HSL framför 
att arbetet med att stärka samverkan med socialtjänsten har påbörjats. De långa 
väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin upplevs som ett stort problem för berörda 
elever. 

 
24 Med tvålärarskap menas att två lärare ansvar för undervisningen i en klass. Med trelärarskap menas att 
tre lärare ansvar för undervisningen i två klasser. 
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Skolornas lokaler är av stor betydelse för lärarnas möjligheter att anpassa 
undervisningen. Förutsättningarna ser olika ut på skolorna. Där det inte finns andra 
utrymmen än klassrummet är det inte lätt skapa studiemiljöer för elever som behöver 
avskärmning, lugn och ro.  
Nämndens ordförande och förste vice ordförande menar att elever i behov av särskilt 
stöd får det, men att det är uppenbart att insatserna inte är tillräckliga med tanke på 
brister i måluppfyllelse. 

3.3.1 Bedömning 
Elever i behov av särskilt stöd får det, men inte alltid i den form eller omfattning som 
krävs. Utifrån elevernas kunskapsresultat, Skolinspektionens skolenkät och 
genomförda intervjuer konstaterar vi att arbetet för att höja elevernas måluppfyllelse 
ska fortgå. 
Vi konstaterar att både rektorer och elevhälsans representanter ser brister, om än ur 
olika perspektiv, i hur elevhälsan organiseras. Vi bedömer att huvudmannen bör 
analysera organisationen och hur verksamheten bedrivs för att säkerställa dess 
ändamålsenlighet och effektivitet. Elevhälsan arbetar inte främst förebyggande och 
hälsofrämjande.  
Vi bedömer att huvudmannen i granskningen har visat på en rad åtgärder som på sikt 
bör få positiva konsekvenser på elevernas måluppfyllelse. 

3.4 Lärare 
I skollagens andra kapitel regleras vad som krävs av de anställda för att få bedriva 
undervisning. Från och med den 1 juli 2015 måste lärarna vara legitimerade för att få 
undervisa och sätta betyg. Det gäller också för att kunna anställas utan tidsbegräns-
ning. Reglerna gäller med undantag för bland annat modersmålslärare. 
Om det inte finns någon legitimerad lärare som är behörig att undervisa eller om det 
finns något annat särskilt skäl får en annan lärare bedriva undervisning, med vissa 
förbehåll. Läraren ifråga ska vara lämplig att bedriva undervisning och i så stor 
utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar behörighetsutbildningen. (Se 
2 kap. 18 § SkolL) Undervisning får dock bedrivas högst ett år i sänder. Om det handlar 
om längre än sex månader ska huvudmannen först fatta beslut. 
Betyg får bara sättas av legitimerad lärare. Om en icke-legitimerad lärare bedriver 
undervisning ska betyg sättas tillsammans med legitimerad lärare. Vid oenighet sätter 
den legitimerade lärare betyget såtillvida vederbörande är ämnesbehörig, annars 
rektor.  
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I tabellen nedan kan vi bland annat utläsa att andelen lärare med legitimation och 
ämnesbehörighet i Karlskoga kommun ligger något över snittet i länet och riket. 

Kommun Heltidstjänster 
därav med 
lärarleg och 
behörighet i 
ämnet25 

Heltidstjänster därav 
med lärarleg och 
behörighet i ämnet 
50 % eller mindre.26 

Andel (%) av 
samtliga tjänst-
görande lärare med 
lärarlegitimation och 
ämnesbehörighet 

Karlskoga 
kommunal huvudman 

73,8 % musik, spanska och 
tyska  

80,2 % 

Örebro län 
kommunala 
huvudmän / samtliga 
huvudmän 

70,2 % 69,4 % franska, geografi 
och teknik 

79,4 %/78,5 % 

Riket  
kommunala 
huvudmän / samtliga 
huvudmän 

71,2 %/70,1 % teknik27 79,0 %/77,7 % 

Siris ”personalstatistik per ämne” 2020-02-03, Skolverket 

Tabellen nedan visar statistik per skolenhet. Även kommunens enda fristående 
skolenhet redovisas. 

Skola Heltidstjänster Antal 
tjänstgörande 

lärare 

Kommunala skolenheter Antal Andel med 
lärarleg och 
behörighet 

Ämnen i vilka 50 % 
eller fler är utan 

lärarleg och 
behörighet 

Antal Andel med 
lärarleg och 
behörighet

28 
Aggerudsskolan, F-6 29,6 77,2 bild, hem- och kon-

sumentkunskap, 
idrott och hälsa, 
slöjd, spanska och 
tyska  

41 70,7 

Siris ”personalstatistik per ämne” 2020-02-03, Skolverket 

 
25 Denna statistikuppgift visar det totala antalet lärare per ämne uttryckt i antal heltidstjänster 
(årsarbetskrafter) och som var anställda. Skolverket 
26 Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett av sina respektive undervisningsämnen, 
Skolverket 
27 Uppgiften gäller för samtliga huvudmän. För kommunala huvudmän är det inget ämne där andelen 
legitimerade och behöriga understiger 50 %. 
28 Lärare med lärarleg och behörighet i minst ett av sina respektive undervisningsämnen. 
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forts. Skola Heltidstjänster Antal 
tjänstgörande 

lärare 

Kommunala skolenheter Antal Andel med 
lärarleg och 
behörighet 

Ämnen i vilka 50 % 
eller fler är utan 

lärarleg och 
behörighet 

Antal Andel med 
lärarleg och 
behörighet 

Bregårdsskolan, 4-6 13,1 76,2 biologi, fysik, hem- 
och konsumentkun-
skap, kemi, spanska, 
musik, svenska som 
andraspråk och 
teknik  

23 69,6 

Bregårdsskolan, 7-9 28,1 66,5 fysik, geografi, hem- 
och konsumentkun-
skap, kemi och sven-
ska som andraspråk 

33 84,8 

Bråtenskolan, F-6 16,3 91,8 franska, spanska och 
tyska 

23 73,9 

Häsängen skolan, F-1 5,9 77,2 bild, biologi, fysik, 
idrott och hälsa, 
kemi, musik och 
teknik 

9 66,7 

Karlbergskolan, F-6 20,6 94,1 bild och svenska 
som andraspråk 

21 100 

Sandviksskolan, F-6 19,6 72,6 franska, fysik, hem- 
och konsumentkun-
skap, musik, slöjd, 
spanska, teknik och 
tyska 

32 68,8 

Skrantaskolan, 7-9 34 57,5 bild, biologi, geografi, 
hem- och konsu-
mentkunskap, kemi, 
samhällskunskap, 
slöjd, spanska och 
tyska 

44 65,9 

Stråningstorpsskolan, 
2-6 

25,8 73,6 bild, engelska, hem- 
och konsumentkun-
skap, musik, span-
ska, teknik och tyska  

41 65,9 

Österledskolan, 7-9 21,9 61,4 fysik, geografi, 
musik, 
religionskunskap, 
spanska, svenska 
som andraspråk 
tyska  

28 64,3 

Siris ”personalstatistik per ämne” 2020-02-03, Skolverket 
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forts. Skola Heltidstjänster Antal 
tjänstgörande 

lärare 

Fristående skolenhet 
Lonnhyttan skola, F-6 6 76,1 biologi, fysik, kemi, 

musik och teknik 
8 75 

Siris ”personalstatistik per ämne” 2020-02-03, Skolverket 

Av tabellen framgår att andelen lärare med legitimation och behörighet skiljer sig 
avsevärt åt mellan det olika skolenheterna. Visa skolor ligger en bra bit över rikssnittet 
andra skolor ligger långt under. Överlag är andelen legitimerade och behöriga lärare 
lägre vid högstadieenheterna än låg- och mellanstadieenheterna, men det skiljer också 
mellan högstadieenheterna. En högre andel lärare på Bregårdsskolan är legitimerad 
och behörig än vid de andra två enheterna. På flera skolenheter sker undervisning i 
praktiskt-estetiska ämne, naturvetenskapliga ämnen och moderna språk av obehöriga 
lärare. Behörigheten är överlag godare i de större skolämnena engelska, svenska och 
matematik, även om undantag finns. 
Nämndens ordförande menar att Karlskoga har haft en stabil lärarkår och att 
kommunens placering, mellan universitetsstäderna Karlstad och Örebro, är en fördel ur 
kompetensförsörjningsperspektiv. Ordföranden menar också att rektorerna är viktiga 
för att kunna rekrytera pedagogisk personal. Förra verksamhetschefen för grundskola 
stärkte och förtydligade rektors roll, menar han. Skolchef och verksamhetschef 
grundskola menar att kommunen har bra rektorer. Kommunen låter biträdande rektorer 
gå den statliga rektorsutbildningen. 
Skolchef och verksamhetschef grundskola ser också kommunens organisation för 
förstelärare, som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Lönen är en annan aspekt 
och kommunen måste i alla fall ha en löneutveckling i snitt med omgivningen för att 
kunna vara attraktiv, enligt skolchef. 
I kommunen finns det cirka 40 förstelärare. Deras uppdrag består bland annat av att 
utveckla utbildningen och ”öka kunskapsspridningen mellan kolleger”29. Nämndens 
vice ordförande påtalar att respektive förstelärare ska fokusera på utveckling inom ett 
avgränsat ämnesområde, men att utvecklingen ska riktas mot flera skolenheter. 
Intervjuade rektorer menar, liksom ordföranden, att lärarkåren är stabil, men de är 
också överens om att det inte är lätt att rekrytera lärare. En rektor menar dock att 
behörigheten är god på enheten. Det är särskilt svårt att rekrytera lärare i de 
naturvetenskapliga ämnena: biologi, fysik och kemi. Även lärare i slöjd och lärare till 
fritidshem är det svårt att rekrytera. Merparten av skolenheterna står inför utmaningar 
vad gäller rekryteringar. Skolenheterna har dock olika rykte och det kan påverka 
förutsättningarna att rekrytera. En rektor påpekar särskilt betydelsen av att beakta 
upptagningsområden till skolenheterna så att man bryter den utveckling som idag leder 
till skolsegregation. Skolchefen påpekar och rektorerna instämmer i att frågan om 
integration/segregation är ett ärende för hela kommunen och dess olika verksamheter. 
Intervjuade lärare menar att lärare kan få visst stöd av rektor om de vill 
kompetensutveckla sig. Det handlar vanligen om att få kurslitteraturen betald. 

 
29 Engagerade pedagoger - Alfred Nobels Karlskoga, 2020-11-26, kl. 15:45 
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Verksamhetschef grundskola framför också att lärare med stöd av statsbidrag har fått 
läsa upp till behörighet i svenska som andraspråk och till specialpedagog och 
speciallärare. 
Vid tiden för granskningen hade förvaltningens ledningsgrupp, utifrån 
kommunfullmäktiges beslut om strategisk kompetensförsörjning, inlett ett arbete med 
att identifiera risker i kompetensförsörjningen.30 Skolchefen menar att 
rekryteringsbehovet i närtid och på längre sikt (6-7 år) ska identifieras, en plan ska 
upprättas och åtgärder vidtas. Vid förvaltningens inledande workshop identifierades de 
mest kritiska befattningar ur kompetensförsörjningsperspektiv, till exempel lärare i 
naturvetenskapliga ämnen, modersmålslärare och specialpedagoger. 

3.4.1 Bedömning 
Vi konstaterar att tillgången till legitimerade och behöriga lärare i Karlskoga ligger 
något över snittet i riket, men att det skiljer mellan skolenheterna. Det finns emellertid 
inte tydlig korrelation mellan andelen behöriga lärare och enhetens socioekonomiska 
struktur. Kommunen står, liksom många svenska kommuner inför stora utmaningar vad 
gäller kompetensförsörjning. Antalet nyutexaminerade lärare kommer inte i närtid att 
motsvara huvudmännens behov, varför varje huvudman på andra sätt måste arbeta 
med att säkra sin kompetensförsörjning. Vi ser därför positivt på att Karlskoga kommun 
har inlett ett arbete och vi påtalar vikten av att arbetet bedrivs kontinuerligt och med 
insatser på kort och lång sikt. 
För likvärdigheten mellan skolorna är det positivt att förstelärarresursen används så att 
tillgången på kompetensen kan komma alla skolenheter till del. Huvudmannen bör 
även på andra sätt verka för ökad likvärdighet. 

3.5 Systematiskt kvalitetsarbete 
Bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola finns i 4 kap. 
skollagen. I lagen framgår att arbetet ska bedrivas på huvudmanna- och enhetsnivå 
och bestå av planering, uppföljning och utveckling. Arbetet ska utgå från målen för 
verksamheten som formuleras i lag, förordningar och andra styrdokument. Fokus får 
alltså inte bara ligga på kunskapsmålen. Det systematiska kvalitetsarbetet på 
huvudmannanivå ska bygga på verksamheternas kvalitetsarbete. Det systematiska 
kvalitetsarbetet ska dokumenteras. 
Vid Skolinspektionens senaste regelbundna tillsyn hösten 2015 identifierades brister 
inom området utveckling av utbildningen vid skolenheterna. Skolinspektionen 
konstaterade bland annat att huvudmannen signalerar en lägre ambitionsnivå 
avseende kommunens samlade kunskapsresultat […] än vad den nationella kravnivån 
gör”31.   
Barn- och utbildningsnämnden styr det systematiska kvalitetsarbetet genom en plan för 
systematiskt kvalitetsarbete. I planen tydliggörs ansvaret för det systematiska 
kvalitetsarbetet och det ska bedrivas i Karlskoga kommun. I dokument finns en tidplan 
som reglerar vad som ska följas upp och när.  

 
30 Se power point Strategi och process kompetensförsörjning 2020-10-06 
31 Dnr 43-2015:4363, Skolinspektionen 2015-11-02 
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Nämnden styr verksamheten bland annat genom Barn- och utbildningsplan 2017-2020. 
Vid tiden för granskningen pågick ett arbete med en ny BUN-plan. Den nya planen 
planeras att beslutas i juni 2021, enligt skolchef. Syftet med planen är att göra 
”Karlskoga till en framstående utbildningsort”. I dokumentet tydliggörs förskolans och 
grundskolans ”uppgift att säkerställa att eleverna kan nå tre tydliga kunskapsmål i den 
etapp som avslutas med årskurs 9”. Det handlar om  

 att alla elever ska nå minst betyget E i varje ämne,  

 att alla elever ska bli behöriga till gymnasieskolan, och 

 att alla elever ska nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar; det 
”innebär bland annat att meritvärdena ska vara så höga som möjligt”. 

För att nå målen 2020 diskuteras i dokumentet åtgärder att vidta inom olika områden 
såsom kompetensförsörjning, värdegrundsarbete, tidiga insatser och systematiskt 
kvalitetsarbete. ”Uppföljning och reflektion är ett nödvändigt inslag för att förbättra 
verksamheten”, enligt planen. För detta arbete är barn- och utbildningsplanen ett viktigt 
styrande dokument. När dokumentet antogs i april 2017 konstaterades att 
återrapportering av kunskapsresultat till nämnden hade blivit bättre, men mer 
utvecklade analyser efterfrågades. 
I verksamhetsberättelse redovisas årligen nämndens resultat i förhållande till uppsatta 
kommunala mål, vilka också till viss del beaktar det statliga målen. Det gäller till 
exempel mål om värdegrund, likvärdighet32 och kunskapsresultat. 
I Verksamhetsberättelse 2019 kan vi utläsas att kunskapsresultaten i årskurs 6 och 
årskurs 9 bedöms delvis vara uppfyllda. Nämndens mål för uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen årskurs 6 och årskurs 9 samt behöriga till gymnasieskolan är satta till 
mellan 69 och 82 procent. Trenden för måttet godkända i alla ämnen årkurs 9 och 
behöriga till gymnasieskola är negativ. I kommentarer analyseras resultaten 
aggregerat, men utifrån varje enhets kvalitetsarbete. Brister i likvärdighet konstateras. 
”Det är stor skillnad på kunskapsresultaten mellan skolor och mellan klasser i 
Karlskoga kommun. Kommunen som helhet ligger lågt i kunskapsresultat och 
behörighet till gymnasiet i förhållande till riket. […] Undervisningens kvalitet skiljer sig 
och likvärdigheten mellan skolor och klassrum behöver förbättras.”33 Av rapporten 
framgår också vilka åtgärder som har vidtagits. Förstelärare har rekryterats och ett 
”framgångsrikt” arbete sker i lågstadiet med språkutvecklande arbetssätt. 
Av verksamhetsberättelsen framgår också i sammanfattning vad som har framkommit 
under årets verksamhetsdialoger, det vill säga samtal mellan rektor, skolchef och 
nämnd vad gäller utvecklingen mot målen på respektive enhet. 
Måluppfyllelsen i grundskolan följs också upp i en läsårsanalys, som sammanställs 
efter läsårets slut och presenteras för nämnden under oktober månad. Resultaten 
analyseras översiktligt och områden att arbeta vidare med identifieras. 

 
32 Målet följdes inte upp i Verksamhetsberättelse 2019 på grund av ”personalförändringar på 
förvaltningsnivå”. I kommentarer anges dock insatser som vidtagits för att stärka likvärdigheten såsom att 
nya förstelärare har rekryterats och rektorsorganisationen setts över. 
33 Verksamhetsberättelse 2019, barn- och utbildningsnämnd, sid. 18 
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Av nämndens protokoll framgår att systematiskt kvalitetsarbete har behandlats vid 
följande sammanträden: (Frågor av uppföljande karaktär kan också behandlas under 
rubriken förvaltningsinformation) 

 2020-11-09 redovisning om studiero 

 2020-10-12 dels redovisning och beslut läsårsanalys 2019/2020, dels beslut 
om plan för det systematiska kvalitetsarbetet 2021 

 2020-09-14 delårsredovisning och beslut 

 2020-04-14 självvärdering och beslut årets kvalitetsarbete 

 2020-02-10 verksamhetsdialog och beslut om årsredovisning 2019 

3.5.1 Bedömning 
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i 
enlighet med lag på ett sätt som bör ge gott stöd åt vidare utveckling mot hög 
måluppfyllelse. Statliga och kommunala mål följs upp genom redovisning och analys. I 
årsrapport framgår också åtgärder som vidtas för att komma till rätta med identifierade 
brister. Vi kan möjligen se att nämnden ytterligare kan tydliggöra vilka åtgärder som 
behöver vidtas på huvudmannanivå. Av nämndens plan 2017-2020 framgår tydligt 
grundskolans uppdrag att alla elever ska nå kunskapskraven i alla ämnen. Det är en 
brist att nämnden i sina årliga mål devalverat statens mål om att alla elever ska uppnå 
kunskapskraven. 
Utifrån vad som framgår i Verksamhetsberättelse 2019, att det finns brister i 
likvärdighet, bedömer vi att det är angeläget att det statliga målet om likvärdig 
utbildning följs upp i kommande kvalitetsuppföljning. I det arbetet bör skolstruktur och 
befintlig indelning i upptagningsområde beaktas 

3.6 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 
Mot bakgrund av vår granskning bedömer vi att kommunens grundskolor inte fullt ut 
har förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning, och att det finns brister att åtgärda 
för att öka måluppfyllelsen i kommunens grundskolor. 
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden 

— ska följa upp verksamheten i förhållande till statligt uppsatta mål och således inte 
sätta upp kommunala mål med lägre ambitionsnivå. Kunskapsmålet för utbildningen 
är först uppnått då samtliga elever uppnått kunskapskraven i alla ämnen och 
utvecklats så långt som möjligt. (3 kap. 2 § SkolL) 

— ska tillse att studiehandledning erbjuds och genomförs i enlighet med lag och 
förordning. (5 kap. 4 och 8 §§ skolförordningen) 

— ska tillse att elevhälsan främst är förebyggande och hälsofrämjande. (2 kap. 25 § 1 
st. SkolL) 

— bör utvärdera befintlig organisation för elevhälsa så dess arbete kan bedrivas 
effektivt och ändamålsenligt till stöd för elevers måluppfyllelse. 

— bör utvärdera befintlig resursfördelningsmodell och säkerställa att den beaktar 
elevernas olika förutsättningar och behov (2 kap. 8 b SkolL) 
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— bör följa upp att alla elever får det särskilda stöd som de behöver. Det gäller både 
form och omfattning av insats. (3 kap. 8 § 3 st. SkolL) 

— bör, i det systematiska kvalitetsarbetet, särskilt och kontinuerligt följa upp 
förutsättningar för likvärdig skola. 

 
KPMG AB 

Joakim Nertyk   
Certifierad kommunal revisor, specialist  
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