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 Kommunrevisionen 

Sala kommun 

  

Yttrande avseende rapporten Granskning av likvärdig grundskola 

Skolnämnden avger härmed sitt yttrande och sin redovisning med anledning av revi-

sionsrapport Granskning av likvärdig grundskola, personella resurser, 2019-10-21. 

I sammanfattningen ger kommunrevisionen tre rekommendationer:  

1. Säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet omfattar att de personella 

resurserna på skolenhetsnivå följs upp regelbundet med avseende på 

personalkategorier, behörigheter samt vilka som undervisar vilka elever för 

att kunna vidta adekvata åtgärder vid påvisad bristande likvärdighet. 

2. Se över resursfördelningsmodellen i syfte att tydliggöra hur de personella 

resurserna fördelas likvärdigt.  

3. Säkerställa att de åtgärder som vidtagits i form av Mediaenheten, 

förstärkning av personal och högstadieskolornas sammanslagning, 

utvärderas utifrån att de haft avsedd effekt. 

1/ KVALITETSARBETET 

Till denna punkt hör sammanfattningens konstateranden: 

Det finns en struktur för uppföljning och analys avseende personella resurser. Vi 

konstaterar samtidigt att det inte görs löpande uppföljningar av fördelningen av 

personella resurser på skolenhetsnivå eller mer djupgående analyser på 

huvudmannanivå. Vi anser därför att strukturen inte är tillräcklig. 

Det görs inte någon rapportering till nämnden avseende personella resurser på 

enhetsnivå eller mer omfattande analyser på huvudmannanivå. 

Denna kritik är riktig. Med anledning av denna punkt i revisionsrapporten har 

Skolnämnden beslutat att under våren 2020 belysa frågan mer ingående för att 

kunna fastställa på vilken detaljnivå nämnden ska begära redovisning av skolchefen. 

Hit kan anses höra den faktiska resursfördelningen per enhet, ekonomiskt utfall och 

enheternas elevresultat (betyg).  

2/ RESURSFÖRDELNING 

Till denna punkt hör sammanfattningens konstateranden: 

Det finns inte några aktuella mål, riktlinjer eller rutiner avseende fördelning av 

likvärdiga personella resurser. 

Utöver det [Resursfördelningsmodellen] finns ingen styrning avseende fördelningen 

av personella resurser. 

Mål, riktlinjer och rutiner avseende personella resurser saknas. 
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Statistik visar på skillnader mellan skolenheterna avseende personella resurser. 

Genom resursfördelningsmodellen säkerställs att skolenheterna får resurser på ett 

likvärdigt sätt. Vad detta sedan blir rent konkret på den enskilda skolenheten kan 

inte nämnden påverka, utan detta är rektors uppdrag och område. Skollagen 2 kap. 

10 § stadgar: Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att 

fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och 

behov.  

3/ UTVÄRDERING 

Skolnämnden har av skolchefen begärt utvärdering av högstadieskolornas 

gemensamma organisation senast i januari 2021. (Högstadiet har fått ny rektor 1/12 

2019.) Nämnden har också från skolchefen begärt utvärdering senast 1 juni 2019 av 

inrättandet av Mediaenheten och de personalförstärkningar som gjorts för att stärka 

likvärdigheten inom grundskolan. 

4/ ÖVRIG PUNKT 

Av de konstateranden som finns i sammanfattningen hör följande inte till någon av 

de tre huvudpunkterna: 

Fördelningen av elevhälsans resurser upplevs inte som likvärdiga mellan 

skolenheterna och att underlaget visar på begränsade elevhälsoresurser på de mindre 

skolenheterna. Vi har inte fått något underlag som motiverar dessa skillnader, såsom 

personella satsningar baserat på skolenheters och/eller elevers förutsättningar och 

behov. 

Små skolor får begränsade elevhälsoresurser, vilket, som rapporten visar, mycket 

försvårar daglig samverkan mellan lärare och elevhälsoteam. Detta faktum är ett 

exempel som visar på problematiken med små skolenheter. I praktiken är dock 

denna fråga varande utom Skolnämndens direkta befogenhet att åtgärda.  


