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PM – Granskning av huvudmannens styrning av det systematiska kvalitetsarbetet i grundskolan
EY har på uppdrag av revisorerna gjort en övergripande bedömning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning
av skolverksamheten i kommunen. Denna PM bygger enbart på dokumentation i form av kommunallag, skollag samt
kommuninterna styrdokument som budget, verksamhetsplan samt förvaltningens arbetsplan och kvalitetsrapport.
En avstämning har genomförts med barn- och utbildningsutskottets presidium.
Den sammantagna bedömningen är att kommunstyrelsen genom utbildningsutskottet brister i styrning och
uppföljning. Skolverksamhet är som verksamhet en professionsstyrd verksamhet och bör så vara vilket innebär att
styrelsen inte bör detaljstyra i hurfrågor. Icke desto mindre är kommunstyrelsen som huvudman ytterst ansvarig för
att kommunen erbjuder en god skolverksamhet och bör därför utöver att ange målsättningar hålla sig informerad
om utvecklingen och besluta om åtgärder vid avvikelse från målen. Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte
lever upp till detta. Bedömningen grundar sig på följande iakttagelser:
Kopplingen mellan de utvecklingsområden som definierats och resultatmålen är svag. Det är alltså svårt att följa hur
väl man lyckas med utvecklingsområdena.
Det framgår inte i några av dessa styrdokument vilka åtgärder som planeras inom respektive utvecklingsområde.
Utskott och styrelse bör ha insikt vad som planeras.
Utbildningsutskottet brister i sin uppföljning av utvecklingsområdena. Inga analyser redovisas och dokumenteras
vilket gör att utskottet inte har något underlag för att notera avvikelser och för att kunna initiera åtgärder för dessa
avvikelser. Den muntliga återrapporteringen bedöms med andra ord inte vara tillräcklig.
I och med att utskottet brister i sin uppföljning får kommunstyrelsen i sin helhet ett för dåligt underlag för att kunna
utöva sitt ansvar som huvudman och ansvarig inför fullmäktige.
Ovanstående fyra brister gäller alltså kommunstyrelsen med utskott. Vi bedömer bristerna som allvarliga. Bristerna
bör åtgärdas oavsett hur bra eller dåliga skolresultaten är men bristerna framstår som extra allvarliga då
skolresultaten för närvarande behöver förbättras. Förvaltningen behöver en engagerad och ansvarstagande politisk
styrning som också har en medveten strategi för i vilka frågor som politiken bör agera och vilka som ligger på
förvaltningsnivå. Skolverksamhet är ingen komplicerad verksamhet att förstå, däremot är det svårt att veta och leda
i bevis vilka åtgärder som leder till vad.
Med ovanstående i beaktning lämnas följande rekommendationer:
•

Säkerställ att kommunstyrelsens huvudmannaansvar tydliggörs i de olika leden. Det gäller såväl mellan styrelsen
och utskottet som mellan utskottet och sektorn. Detta inkluderar i vilka skeden utskottet bör föreslå
kommunstyrelsen (som huvudman) att besluta utifrån dennes ansvar. Det är av vikt att styrelsen genom dess
utskott är delaktig i de dialoger och analyser som sker inom ramen för kvalitetsarbetet.

•

För de analyser och dialoger som genomförs bör utskottet tydliggöra den egna analysen och de avvägningar som
sker vid sammanträdet. Det är av vikt att hänsyn tas till rektorns egna ansvar enligt skollagen. Det är dock
fortsatt styrelsen som ansvarar för att målen uppnås och att resurserna är tillräckliga. För att fullgöra sitt
uppdrag krävs en tydlig styrning, uppföljning och dialog.

Kommunrevisionen önskar få svar från kommunstyrelsen senast den 2021-06-16.
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