
www.pwc.se 

 

Revisionsrapport 

 

 

 

 

 
Viktor Prytz 

Cert. Kommunal  

revisor 

 

Malin Jönsson 

Cert. Kommunal  

revisor 

 

Oktober 2018 

Granskning av  
Rektors förutsättningar  
 
Gislaveds kommun 
 



Granskning av rektors förutsättningar 
 

Oktober 2018     1 av 15 
Gislaveds kommun 
PwC 

 

Innehåll 

Sammanfattning ..................................................................................... 2 

1. Inledning .................................................................................... 3 

1.1. Bakgrund ........................................................................................................ 3 

1.2. Syfte och Revisionsfråga ................................................................................. 3 

1.3. Revisionskriterier ........................................................................................... 3 

1.4. Kontrollmål .................................................................................................... 4 

1.5. Avgränsning och metod .................................................................................. 4 

2. Granskningsresultat ................................................................... 5 

2.1. Rektorernas kunskaper och stöd .................................................................... 5 

2.2. Rektorernas pedagogiskt ledarskap ............................................................... 6 

2.3. Rektorernas förutsättningar för systematiskt kvalitetsarbete ....................... 7 

2.4. Nämndens systematiska kvalitetsarbete ........................................................ 8 

2.5. Resursfördelningssystemet är beslutat av nämnden ..................................... 9 

2.6. På vilket sätt bidrar resursfördelningssystmet till att eleverna når 
utbildningens mål ......................................................................................... 10 

2.7. Resursfördelningssystemet beaktar volym samt elevers olika förutsättningar 
och behov. ...................................................................................................... 11 

3. Bedömningar ............................................................................ 13 

3.1. Revisionell bedömning ................................................................................. 13 

3.2. Rekommendationer ...................................................................................... 15 

 

 

  

 

 

 

 



Granskning av rektors förutsättningar 
 

Oktober 2018     2 av 15 
Gislaveds kommun 
PwC 

 

Sammanfattning  

Efter genomförd granskning och genomgång av samtliga kontrollmål gör vi den revision-

ella bedömningen att barn- och utbildningsnämnden delvis säkerställer att det finns 

ändamålsenliga förutsättningar för rektorerna i Gislaveds kommun. Vidare bedömer vi att 

nämnden delvis bedriver ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete samt delvis sä-

kerställer ett ändamålsenligt resursfördelningssystem.  

Bedömningarna grundar sig i utfallet av nedan kontrollmål. 

Kontrollmål Bedömning 

Rektor har tillräckliga kunskaper och tillräckligt stöd för att 
kunna utföra sitt uppdrag 

Delvis uppfyllt 

Rektorerna bedriver ett pedagogiskt ledarskap Delvis uppfyllt 

Rektorerna har förutsättningar att bedriva ett systematiskt kva-
litetsarbete 

Delvis uppfyllt 

Nämnden har ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete Delvis uppfyllt 

Resursfördelningssystemet är beslutat av nämnden. Ej uppfyllt 

Det framgår i resursfördelningssystemet på vilket sätt detta för-
väntas bidra till att eleverna når utbildningens mål 

Delvis uppfyllt 

Resursfördelningssystemet beaktar volymförändringar samt 
elevernas olika förutsättningar och behov 

Uppfyllt 

  

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att: 

 initiativ tas med kommunledningskontoret och fastighet- och serviceförvaltningen 
för att utveckla stödfunktioner,  
 

 fortsätta arbetet med att frigöra tid från rektorerna till förmån för det pedagogiska 
ledarskapet, 
 

 fortsätta utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet samt involvera rekto-
rerna ytterligare i utvecklingsarbetet, 
 

 formellt besluta om resursfördelningssystemet inklusive principer för resursför-
delning. 
 

 dokumentera på vilket sätt resursfördelningssystemet förväntas bidra till att ele-
verna når utbildningens mål. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Aktuell debatt och forskning lyfter fram rektors betydelse för att skolan ska lyckas med sitt 

uppdrag. Rektor behöver goda kunskaper om styrdokumenten och verksamheternas pe-

dagogiska uppdrag men också om arbetsgivarrollen och vad det innebär att leda verksam-

het i en politiskt styrd organisation. Verksamhetens resultat är beroende av personalens 

professionella insatser och ansvar, vilka inte kan eller ska styras i detalj av rektor. Snarare 

handlar det om att skapa förutsättningar för en effektiv och kvalitativ verksamhet. Vidare 

har rektor ansvar för att verksamheten genom utvärdering och uppföljning ständigt ut-

vecklas genom att leda ett systematiskt kvalitetsarbete. Därmed ställs stora krav på rekto-

rers styrförmåga och ledarskap samt på de förutsättningar för uppdraget som nämnden 

ger.  

Brister i rektors styrning och ledning innebär att verksamheten inte optimerar sin för-

måga. Elevers rättigheter enligt nationella och lokala styrdokument riskerar att åsidosät-

tas - därmed också nämndens möjligheter att säkerställa likvärdiga förutsättningar för 

alla elever samt god ekonomisk hushållning. Rektor är en nyckelperson för nämnden. 

Vidare har barn- och utbildningsnämnden ansvar för att bedriva ett systematiskt kvali-

tetsarbete på huvudmannanivå samt säkerställa ett ändamålsenligt resursfördelningssy-

stem. 

Revisorerna har utifrån sin bedömning av väsentlighet och risk beslutat att genomföra en 

granskning av rektorernas förutsättningar samt övergripande styrning och ledning. 

1.2. Syfte och Revisionsfråga 
Syftet är att granska om barn- och utbildningsnämnden säkerställer ändamålsenliga för-

utsättningar för rektorerna i Gislaveds kommun. Vidare syftar granskningen till att kon-

trollera om nämnden bedriver ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete samt säker-

ställer ett ändamålsenligt resursfördelningssystem.  

 Säkerställer barn- och utbildningsnämnden att varje enskild rektor har förutsätt-

ningar, uppdrag och möjlighet att utföra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt? 

 Säkerställer nämnden ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete? 

 Har nämnden ett ändamålsenligt resursfördelningssystem? 

1.3. Revisionskriterier 
Skollagen (2010:800) samt lokala styrdokument. 
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1.4. Kontrollmål 
 Rektor har tillräckliga kunskaper och tillräckligt stöd för att kunna utföra sitt upp-

drag. 

 Rektorerna bedriver ett pedagogiskt ledarskap. 

 Rektorerna har förutsättningar att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. 

 Nämnden har ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete. 

 Resursfördelningssystemet är beslutat av nämnden. 

 Det framgår i resursfördelningssystemet på vilket sätt detta förväntas bidra till att 

eleverna når utbildningens mål. 

 Resursfördelningssystemet beaktar volymförändringar samt elevernas olika förut-

sättningar och behov. 

 

1.5. Avgränsning och metod 
Granskningen avgränsas till barn- och utbildningsnämnden och grundskolan. 

Intervjuer har genomförts med förvaltningschef, två teamchefer, sju rektorer, förvaltning-

ens utvecklingsledare, utvecklingsstrateg och projektledare för omorganisationen för sko-

lan. Totalt har 13 personer intervjuats. 

Vidare har dokumentstudier av verksamhetens lokala styrdokument och rutiner genom-

förts. Vi har tagit del av följande dokument:  

- Förvaltningens presentation till nämnden om resursfördelningssystemet samt 

nämndens protokoll från mötet 171218 

- Gislaveds kommuns styrmodell, antagen 161215 

- Handlingsplan kompetensutveckling 2018-2022 

- Nämndens delegationsordning, antagen 161212 

- Personalnycklar i ÖK 2018 samt tillhörande förklaring 

- Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2022, fastställt av kommunfullmäktige 

180517 

- Rapport Systematiskt kvalitetsarbete 2016-2017 

- Reglemente, antaget 180517 

- Resursfördelningssystemet 

- Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter, antagen 180618 

Rapporten har sakgranskats av de intervjuade. 
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2. Granskningsresultat 

2.1. Rektorernas kunskaper och stöd 
2.1.1. Iakttagelser 

En rektor behöver ofta vara insatt i flera olika områden varav vikten av erforderligt stöd 

blir aktuellt. Enligt intervjuerna finns det tillgång till stödfunktioner inom olika områden 

så som ekonomi, administration samt lokal- och driftsfrågor. Det finns även stöd i form av 

olika IT-system. 

Det har under de senaste åren skett omorganisationer inom kommunen vilket inneburit 

att det är nya tjänstepersoner på stödfunktionerna som ännu inte är insatta i skolverk-

samheten. Enligt intervjuerna med rektorerna kan känslan av att återkommande behöva 

förklara hur skolverksamheten fungerar skapa ett visst motstånd till att kontakta stöd-

funktionerna. Rektorerna försöker istället lösa frågan själv eller med hjälp av en kollega. 

Barn- och utbildningsförvaltningen hade före omorganisationen en egen ekonom med god 

kännedom om skolverksamheten. Som stöd till rektorerna finns det idag en centralt stat-

ionerad ekonom som rektorerna träffar vid fyra tillfällen årligen i samband med budget, 

delårsbokslut och årsbokslut. Dessa tillfällen upplever rektorerna idag mer som kontroll-

moment än som stöd i deras arbete. Det upplevs vidare som svårt att komma in som ny 

rektor utan tidigare erfarenhet av budgetarbete när det inte finns ett ekonomiskt stöd med 

kännedom om skolverksamheten.   

Rektorerna upplever stödet för lokal- och driftsfrågor som bristfälligt. Vid intervjuerna 

lyfts det fram att det upplevs som svårt att få tag i rätt person samt att få mindre saker 

genomförda. En rektor genomförde inte någon fysisk skyddsrond år 2017 då det kändes 

meningslöst när de brister som påpekas i den fysiska arbetsmiljön inte korrigeras även om 

det görs en anmälan.  

Rektorerna sköter rekryteringen av personal själva vilket tar mycket tid i anspråk. De lyf-

ter fram att det alltid finns en möjlighet att ringa HR avdelningen och ställa frågor. De 

främsta kontakterna med HR avdelningen sker vid ”svåra personalärende” och inte vid 

löpande rekryteringar. I övrigt är den centrala HR avdelningen delaktiga vid medarbetar-

enkäter.  

Som stöd på skolorna lyfts skolassistenten fram som en viktig del i att bistå rektor med 

hjälp kring administration, fakturering och ekonomi.  

Rektorerna träffas tillsammans med teamansvarig varje vecka och en gång i månaden 

träffas alla rektorer. Dessa forum lyfts fram som bra tillfällen att ventilera tankar och 

idéer med varandra. Rektorerna lyfter vidare fram att de har stor stöttning av varandra 

och att det öppna klimat som finns i rektorsgruppen bidrar till utveckling.  

Det beslutades i samband med den nya organisationen som beskrivs i avsnitt 2.2 att re-

krytera biträdande rektorer. Ansvarsfördelningen mellan rektor och biträdande rektor 

skiljer sig åt mellan skolorna och det är upp till rektor och biträdande rektor att komma 

överens om ansvarsfördelningen. Ofta sker en ansvarsfördelning utifrån individuella fär-

digheter samt vilket behov som föreligger på skolan. 
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I Gislaveds kommun finns det en handlingsplan för kompetensutveckling inom barn- och 

utbildningsförvaltningen vilken grundar sig på den strategi som barn- och utbildnings-

nämnden antog 2018-06-18. Rektorerna lyfter fram att det finns stora möjligheter för 

kompetensutveckling inom förvaltningen och att stödfunktionerna är bra på att boka in 

seminarium som är relevanta för rektorerna. Samtliga rektorer har gått eller går rektors-

programmet vilken är en obligatorisk befattningsutbildning. Det lyfts vidare fram att det 

är fungerande medarbetarsamtal mellan teamcheferna och rektorerna vilket är en del i 

deras kompetensutveckling.  

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.  

Vi konstaterar att det finns stödfunktioner för rektorerna inom bland annat ekonomi, per-

sonal och fastighetsfrågor. Vi anser att stödfunktionerna behöver utvecklas ytterligare för 

att ge rektorerna ett tillräckligt och ändamålsenligt stöd. Vi rekommenderar nämnden att 

initiativ till att utveckla dessa stödfunktioner tas med kommunledningskontoret och fas-

tighet- och serviceförvaltningen.  

Vi konstaterar vidare att det sker samt finns möjligheter för kompetensutveckling för rek-

torerna samt forum för kollegialt lärande.  

2.2. Rektorernas pedagogiskt ledarskap 
2.2.1. Iakttagelser 

I Gislaveds kommun var rektor tidigare ansvarig för skolorna utifrån ett geografiskt om-

råde vilket omfattade ansvar för både förskola och skola. Av intervjuerna framgår det att 

det pågått ett arbete, som nu är i slutfasen, med att renodla rektorsrollen utifrån förskola, 

F-6 och 7-9 där varje område har en teamchef. Detta går att utläsa av nedan organisat-

ionskarta.  

 
Bild 1. Organisationskarta 
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Vid intervjuerna lyfte rektorerna fram att det var svårt att vara närvarande som pedago-

gisk ledare när de var både förskolechef och rektor. De upplever vidare att det är en stor 

skillnad i arbetssituationen med den renodlade rektorsrollen.  

Det finns ingen gemensam definition inom kommunen på vad ett pedagogiskt ledarskap 

innebär och det upplevs inte som något som diskuteras som begrepp. Rektorerna lyfter 

fram vikten av närvaro i det pedagogiska ledarskapet. Då det är många intressenter och 

många ansvarsområden som aspirerar på rektorernas tid har de försökt att systematisera 

verksamhetsbesöken genom att införa en fast veckodag för verksamhetsbesök. Samtliga 

rektorer lyfter fram att de försöker vara ute i verksamheten så mycket som möjligt vilket 

också bidrar till att de har en inblick i vad som händer på skolorna. Det finns en strävan 

efter att vara behjälpliga vid beslut och ge direkt feedback till lärarna.   

Förvaltningschef och teamchefer är medvetna om att det pedagogiska ledarskapet ofta 

hamnar efter de administrativa uppgifterna och försöker därför skapa utrymme för rekto-

rerna att vara en pedagogisk ledare. Detta har exempelvis skett genom rekrytering av bi-

trädande rektor och fler praktiska stödfunktioner.  

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

Vi konstaterar att det finns en medvetenhet hos rektorerna om att ett pedagogiskt ledar-

skap ska bedrivas. Vidare konstaterar vi att de administrativa arbetsuppgifterna upptar en 

stor del av rektorernas arbetstid vilket innebär att det pedagogiska ledarskapet blir li-

dande. Vi konstaterar också att ledningen är medvetna om problemet och arbetar för att 

frigöra tid för att avlasta rektorerna. Vi ser positivt på den nya organisationen med renod-

lade rektorsroller och rekrytering av biträdande rektor.  

2.3. Rektorernas förutsättningar för systematiskt 
kvalitetsarbete 

2.3.1. Iakttagelser 

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå 

och på enhetsnivå. Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att säkerställa verk-

samhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skol-

författningar1. 

Gislaveds kommun använder sig av styr- och ledningssystemet Stratsys för att admini-

strera och dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet. Rektorerna har gått utbildning i 

systemet men upplever det som svårnavigerat då de är sällananvändare. Som stöd till rek-

torerna finns det tillgång till en systemkunnig på förvaltningen som kan bistå rektorerna 

med hjälp i Stratsys. 

Rektorerna lyfter fram att det systematiska kvalitetsarbetet innefattar många olika aktivi-

teter som genomförs ute på skolorna i syfte att eleverna ska nå kunskapsmålen. De upple-

ver att det finns begränsade möjligheter att dokumentera och analysera alla aktiviteter 

                                                             
1 www.skolverket.se 
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som genomförts i Stratsys. Av denna anledning känner rektorerna ett behov av att doku-

mentera det systematiska kvalitetsarbetet vid sidan av systemet. Vilket också sker. 

Enligt intervjuerna har det systematiska kvalitetsarbetet utvecklats från det att rektorn 

genomförde det själv till en delaktighet med personalen. Som stöd för att bedriva det sys-

tematiska kvalitetsarbetet kan rektorerna få hjälp av förvaltningens utvecklingsstrateg 

som har i sitt uppdrag att stötta rektorerna. Vidare finns det även stöd i form av en sta-

tistiker som kan bistå rektorerna med att ta fram statistik vid uppföljningarna.  

2.3.2. Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.  

Vi konstaterar att det finns stöd till rektorerna genom ett styr- och ledningssystem samt 

stödfunktioner för att kunna bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi konstaterar vi-

dare att systemstödet bör utvecklas så det är möjligt för rektorerna att dokumentera all 

systematiskt kvalitetsarbete i systemet. Detta för att effektivisera det systematiska kvali-

tetsarbetet samt frigöra tid för rektorerna som idag även dokumenterar vid sidan av sy-

stemet.   

2.4. Nämndens systematiska kvalitetsarbete 
2.4.1. Iakttagelser 

Under våren år 2016 påbörjades implementeringen av en ny styrmodell i kommunen. Det 

innebär bland annat att beskrivningen av verksamhetens grunduppdrag ska sammanfat-

tas i för verksamheten kritiska kvalitetsfaktorer/målområden. För barn- och utbildnings-

nämnden är dessa tre stycken: barns lärande; attraktivitet och utveckling för Gislaveds 

kommun; samt företagsklimat och näringslivssamverkan. Kvalitetsfaktorerna bryts sedan 

ner i ett antal konkretiserade mål och slutligen i nämndmål. Nämndmålen utgår från 

kommunfullmäktiges konkretiserade mål, som i sin tur utgår från de kritiska kvalitetsfak-

torerna.  

En del av det systematiska kvalitetsarbetet är nämndens mål vilka bryts ned på enhets-

nivå. Nämndens mål följs upp vid delårs- och årsbokslut. Rektorerna lyfter fram att det är 

svårt att följa upp dessa mål vid årsbokslutet i januari då deras uppföljningar följer läsåret 

och genomförs i juni. Vid intervju med stödfunktionerna lyfts det fram att eftersom det 

systematiska kvalitetsarbetet utgår från ett årshjul och är ett levande dokument bör det 

fungera att synka nämndens fasta årsuppföljningar med läsåret. 

Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet utifrån nämndens mål börjar årligen i au-

gusti då arbetslagen bryter ner de målen till enhetsnivå och för en planering utifrån styr-

dokumenten. Under arbetsåret verkställs planeringen. I oktober årligen presenterar varje 

team/område den pedagogiska verksamheten utifrån det systematiska kvalitetsarbetet för 

nämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden antog 2018-06-18 en strategi för nämndens verksamheter. 

Strategin ska medverka till att skapa en verksamhet med bra kvalitet. Enligt strategin har 

förskolan/skolan i den statliga styrningen två huvudmål; kunskapsmål och sociala mål. 

Den kommunala uppgiften är att ge förutsättningar för att de nationella styrdokumenten 

kan följas. Utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete styr nämnden hur budgeten fördelas för 
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att få bästa kvalitet på kärnprocesser som lärande och omsorg. Enligt intervjuer upplever 

rektorerna att strategin bidragit till en tydlighet kring vilka mål de ska arbeta efter. 

Det pågår ett arbete inom förvaltningen med att utveckla och anpassa nämndens systema-

tiska kvalitetsarbete till kommunens nya organisation. Även riktlinjer för huvudmannens 

kvalitetsarbete samt systematiskt kvalitetsarbete ska tas fram. Detta beräknas vara klart 

under hösten år 2018. Enligt intervju med förvaltningens utvecklingsstrateg är år 2018 att 

se som ett övergångsår mellan den gamla och nya modellen för systematiskt kvalitetsar-

bete. Något som bidragit till att rektorerna fått dokumentera det systematiska kvalitetsar-

betet vid sidan av systemet. 

2.4.2. Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

Vi konstaterar att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete både på huvudmannanivå 

och på enhetsnivå. Vi ser det som positivt att verksamheten årligen presenterar den peda-

gogiska verksamheten utifrån det systematiska kvalitetsarbetet för nämnden. Vi konstate-

rar vidare att det systematiska kvalitetsarbetet befinner sig i en utvecklingsfas för att an-

passas till kommunens nya styrmodell och vill betona vikten att utvecklingen sker i sam-

råd med de roller som berörs av det systematiska kvalitetsarbetet. 

2.5. Resursfördelningssystemet är beslutat av 
nämnden 

2.5.1. Iakttagelser 

I skollagen anges att kommunen ska fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet 

efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 

Enligt intervjuerna bygger kommunens resursfördelningssystem på ett äldre principbeslut 

från kommunfullmäktige om hur kommunala avgifter ska beräknas. Enligt intervjuerna 

beslutade kommunfullmäktige även att överlåta åt barn- och utbildningsförvaltningen att 

besluta om ändringar i resursfördelningssystemet.  

Förvaltningen presenterar årligen resursfördelningen för nämnden. Förvaltningen redovi-

sade 2017-12-18 resursfördelning för år 2018 till förskola, förskoleklass, grundskola och 

fritidshem för nämnden. Redovisningen innehöll information om resursfördelning per 

kostnadsslag samt en detaljerad information om fördelningsnycklar skolkategori. 

Enligt intervju med förvaltningens utvecklingsledare försöker de vid presentationen att 

koppla informationen om resursfördelningssystemet till den verksamhetsdag som de årli-

gen har i oktober där förvaltningen informerar om sitt kvalitetsarbete. Detta för att re-

sursfördelningssystemet ska komma i ett sammanhang.   

Enligt nämndens protokoll grundar sig resursfördelningen på budget år 2018 fastställd av 

barn- och utbildningsnämnden 2017-12-18. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att 

lägga informationen till handlingarna. 

2.5.2. Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 
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Vi konstaterar att nämnden inte beslutat om resursfördelningssystemet men att förvalt-

ningen årligen informerar nämnden om resursfördelningssystemet på en detaljerad nivå. 

Förvaltningen upprättar resursfördelningssystemet enligt beslut från kommunfullmäk-

tige. Vi anser att det vore lämpligt att nämnden som enligt reglementet2 är ansvarig för 

kommunens uppgifter inom skolväsendet och därmed ytterst ansvarig för att fördela re-

surserna till utbildning inom skolväsendet också beslutar om resursfördelningssystemet 

inklusive principer för resursfördelning.  

2.6. På vilket sätt bidrar resursfördelningssystmet 
till att eleverna når utbildningens mål 

2.6.1. Iakttagelser 

Enligt skollagen (2010:800) 2 kap 8 b § ska kommunen fördela resurser till utbildning 

inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. I förarbe-

tena anges att varje kommun måste ha ett resursfördelningssystem där resurser viktas 

utifrån hur det ser ut i kommunen och kunna redogöra för på vilket sätt detta förväntas 

bidra till att eleverna når utbildningens mål.  

Socioekonomisk resursfördelning innebär att pengar styrs till skolorna utifrån skolornas 

elevsammansättning. Fördelningen ska kompensera för att behoven är olika stora hos 

eleverna på olika skolor beroende på elevernas bakgrund. Syftet med en socioekonomisk 

resursfördelning är att skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna oberoende av vilka 

skolor de går på3.  

Vid intervjuerna lyfts det fram att de arbetar med kompensatoriskt resursfördelning ge-

nom att använda socioekonomiska faktorer. Detta syftar till att alla elever ska få likvärdiga 

förutsättningar att nå utbildningens mål. Det nuvarande resursfördelningssystemet inne-

håller inte någon beskrivning av på vilket sätt det förväntas bidra till att eleverna når ut-

bildningens mål eller på vilket sätt hänsyn tas till elevernas behov och förutsättningar.  

2.6.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet som delvis uppfyllt.  

 

Vi konstaterar att resursfördelningssystemet innehåller socioekonomiska faktorer vilka 

ska bidra till likvärdiga förutsättningar för eleverna att nå utbildningens mål. Vi konstate-

rar att det inte finns dokumenterat på vilket sätt resursfördelningssystemet förväntas bi-

dra till att eleverna når utbildningens mål. 

 

 

 

 

                                                             
2 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden (2018-05-17) 
3 Socioekonomisk resursfördelning till skolor – så kan kommunen göra, SKL 
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2.7. Resursfördelningssystemet beaktar volym samt 
elevers olika förutsättningar och behov. 

2.7.1. Iakttagelser 

Förvaltningen går under våren igenom resursfördelningssystemet med rektorerna och 

reflekterar tillsammans över det finns ett behov av att justera nuvarande fördelningsnyck-

lar. Dessa möten är ej protokollförda.  

Årligen den 15 september tar förvaltningen fram elevsiffor och socioekonomiska siffror 

genom statistiska centralbyrån. Det är utifrån denna information som förvaltningen sedan 

fördelar nämndens budget för nästkommande räkenskapsår på de olika enheterna.  

Förvaltningen presenterar årligen under höstlovet en överenskommelsepärm (ÖK pärm) 

för rektorerna där det framgår hur mycket medel deras enhet har att förfoga över det 

kommande räkenskapsåret. Vid detta tillfälle går de även igenom om det skett några änd-

ringar i resursfördelningssystemet samt har rektorerna möjlighet att inkomma med syn-

punkter. De senaste åren har det enligt intervju med förvaltningens utvecklingsledare inte 

framförts så många synpunkter då resursfördelningsmodellen är välkänd bland rektorer-

na.  

Enligt intervjun med utvecklingsledaren innehåller ÖK pärmen ett grovt förslag till för-

delning av enheternas medel bland annat utifrån löner, läromedel, biblioteksresurs, råva-

rukostnader för kök, lokalkostnader och fritidsledare. Det är sedan upp till varje rektor att 

upprätta enhetens interna budget utifrån avsatta medel för deras enhet. I de fall rektorer-

na haft synpunkter på den totala fördelningen av medel har det ibland presenterats en 

ÖK2 pärm där justeringar genomförts.  

Vid upprättandet av ÖK pärmen gör förvaltningen ett antagande om antalet elever för 

nästa skolår utifrån hur många elever enheten hade den 15 september. De räknar med 

samma elevantal för efterföljande vårtermin. Beräkning vid höstterminen görs genom att 

eleverna skrivs upp en klass. Då dessa beräkningar inte tar hänsyn till in- och utflyttning 

sker det en avstämning den 15e varje månad där faktiskt antal elever räknas. Det sker se-

dan en avräkning, i de fall en enhet haft fler elever än beräknat får de ett tillägg för de rör-

liga kostnaderna vilket innefattar personalkostnader, material och råvarukostnad livsme-

del. Vid färre antal elever än beräknat får enheten lämna tillbaka medel. Enligt intervjuer-

na har rektorerna blivit väldigt duktiga på att hushålla med avsatta medel och budgeterar 

för att återbetalning kan bli aktuellt. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17 om planeringsdirektiv 2019 med plan för 

2020-2022. I planeringsdirektivet framgår att justeringar utifrån demografiförändringar 

utgår. Enligt information från förvaltningen ska utgår läsas som att det inte ersätts. 

Oberoende kommunfullmäktiges beslut ser förvaltningens utvecklingsledare det som att 

barn-och utbildningsnämnden behöver fortsätta att tillämpa avräkningssystemet då annat 

skulle gå emot bidrag på lika villkor enligt lagstiftningen. Det råder dock en osäkerhet 

kring om förslaget går igenom när kommunfullmäktige beslutar om budget för 2019. Om 
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förslaget går igenom behöver barn- och utbildningsnämnden enligt intervjuerna genom-

föra en åtstramning av kostnaderna för att ha marginaler att klara elevökningarna.  

Utöver de medel som är fördelade till enheterna genom resursfördelningssystemet har 

teamcheferna medel att fördela till ytterligare pedagogiskt stöd. För år 2018 har enheterna 

i grundskolan tillsammans erhållit tilläggsbelopp för 10 elevassistenter. I de fall det krävs 

ytterligare fysiska anpassningar som till exempel automatiska dörröppnare ska detta inte 

belasta de medel som teamcheferna rår över utan här sker en kontakt med fastighetsför-

valtningen.  

2.7.2. Bedömning 

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 

Vi konstaterar att hänsyn tas till förändrat elevantal i det nuvarande systemet genom att 

det sker en avräkning varje månad utifrån faktiskt elevantal. Vi konstaterar vidare att 

nämnden står inför en ekonomisk utmaning vid hög inflyttning till kommunen om juste-

ringar utifrån demografiförändringar utgår i framtiden vilket kan komma påverka kvali-

tén på den verksamhet som bedrivs. 

Vi konstaterar att det utöver resursfördelningssystemet finns medel att fördela vid behov 

av ytterligare pedagogiskt stöd.  
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3. Bedömningar 

3.1. Revisionell bedömning 
 Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden delvis säkerställer att det finns 

ändamålsenliga förutsättningar för rektorerna i Gislaveds kommun.  

 Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden delvis bedriver ett ändamålsenligt 

systematiskt kvalitetsarbete. 

 Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden delvis säkerställer ett ändamålsen-

ligt resursfördelningssystem.  

Bedömningarna grundar sig i utfallet för respektive kontrollmål. 

Kontrollmål Kommentar 

Rektor har tillräckliga kunskaper 

och tillräckligt stöd för att kunna 

utföra sitt uppdrag 

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att det finns stödfunktioner för 

rektorerna inom bland annat ekonomi, perso-

nal och fastighetsunderhåll. Vi konstaterar 

dock att stödfunktionerna behöver utvecklas 

ytterligare för att ge rektorerna ett tillräckligt 

och ändamålsenligt stöd.   

Vi konstaterar vidare att det finns möjligheter 

för kompetensutveckling för rektorerna samt 

ett forum för kollegialt lärande.  

Rektorerna bedriver ett pedago-

giskt ledarskap 

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att det finns en medvetenhet 

hos rektorerna om att ett pedagogiskt ledar-

skap ska bedrivas. Vidare konstaterar vi att de 

administrativa arbetsuppgifterna upptar en 

stor del av rektorernas arbetstid vilket innebär 

att det pedagogiska ledarskapet blir lidande. Vi 

konstaterar också att ledningen är medvetna 

om problemet och arbetar för att frigöra tid för 

att avlasta rektorerna. Vi ser positivt på den 

nya organisationen med renodlade rektorsrol-

ler och rekrytering av biträdande rektor.  

Rektorerna har förutsättningar 

att bedriva ett systematiskt kvali-

tetsarbete 

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att det finns stöd till rektorerna 

genom ett styr- och ledningssystem samt stöd-

funktioner för att kunna bedriva ett systema-

tiskt kvalitetsarbete. Vi anser att systemstödet 

bör utvecklas så det är möjligt för rektorerna 

att dokumentera all systematiskt kvalitetsar-

bete i systemet. Detta för att effektivisera det 
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systematiska kvalitetsarbetet samt frigöra tid 

för rektorerna som idag även dokumenterar 

vid sidan av systemet.   

Nämnden har ett ändamålsenligt 

systematiskt kvalitetsarbete 

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att det bedrivs ett systematiskt 

kvalitetsarbete både på huvudmannanivå och 

på enhetsnivå. Vi ser det som positivt att verk-

samheten årligen presenterar den pedagogiska 

verksamheten utifrån det systematiska kvali-

tetsarbetet för nämnden. Vi konstaterar vidare 

att det systematiska kvalitetsarbetet befinner 

sig i en utvecklingsfas för att anpassas till 

kommunens nya styrmodell och vill betona 

vikten att utvecklingen sker i samråd med de 

roller som berörs av det systematiska kvali-

tetsarbetet. 

Resursfördelningssystemet är 

beslutat av nämnden 

Ej uppfyllt 

Vi konstaterar att nämnden inte beslutar om 

resursfördelningssystemet men att förvalt-

ningen årligen informerar nämnden om re-

sursfördelningssystemet på en detaljerad nivå. 

Förvaltningen upprättar resursfördelningssy-

stemet enligt beslut från kommunfullmäktige. 

Vi anser att det är lämpligt att nämnden som 

enligt reglementet är ytterst ansvarig för att 

fördela resurserna till utbildning inom skolvä-

sendet också beslutar om resursfördelningssy-

stemet inklusive principer för resursfördel-

ning.  

Det framgår i resursfördelnings-

systemet på vilket sätt detta för-

väntas bidra till att eleverna når 

utbildningens mål 

Delvis uppfyllt  

Vi konstaterar att resursfördelningssystemet 

innehåller socioekonomiska faktorer vilka ska 

bidra till likvärdiga förutsättningar för elever-

na att nå utbildningens mål. Vi konstaterar att 

det inte finns dokumenterat på vilket sätt re-

sursfördelningssystemet förväntas bidra till att 

eleverna når utbildningens mål. 

Resursfördelningssystemet beak-

tar volymförändringar samt ele-

vernas olika förutsättningar och 

behov 

Uppfyllt 

Vi konstaterar att hänsyn tas till förändrat ele-

vantal i det nuvarande systemet genom att det 

sker en avräkning varje månad utifrån faktiskt 

elevantal. Vi konstaterar vidare att nämnden 

står inför en ekonomisk utmaning vid hög in-

flyttning till kommunen om justeringar utifrån 

demografiförändringar utgår i framtiden vilket 
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kan komma påverka kvalitén på den verksam-

het som bedrivs. 

Vi konstaterar att det utöver resursfördel-

ningssystemet finns medel att fördela vid be-

hov av ytterligare pedagogiskt stöd.  

 

  

 

3.2. Rekommendationer 
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att: 

 

 initiativ tas med kommunledningskontoret och fastighet- och serviceförvaltningen 
för att utveckla stödfunktioner,  
 

 fortsätta arbetet med att frigöra tid från rektorerna till förmån för det pedagogiska 
ledarskapet, 
 

 fortsätta utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet samt involvera rekto-
rerna ytterligare i utvecklingsarbetet, 
 

 formellt besluta om resursfördelningssystemet inklusive principer för resursför-
delning. 
 

 dokumentera på vilket sätt resursfördelningssystemet förväntas bidra till att ele-
verna når utbildningens mål. 
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