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Sammanfattning, revisionell bedömning 
och rekommendationer 

På uppdrag av revisorerna i Gällivare kommun har PwC genomfört en granskning av 

barn-, utbildning- och kulturnämnden avseende det systematiska kvalitetsarbetet, SKA, 

samt säkerställandet av garanterad undervisningstid för eleverna.  

Nedan redogörs för bedömning av revisionsfrågan och kontrollmålen samt iakttagelser för 

de olika kontrollmålen. Den sammantagna bedömningen av kontrollmålen ligger till 

grund för bedömningen av revisionsfrågan. 

Revisionsfrågor 

 Har nämnden säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete på både 

huvudmanna- och enhetsnivå?  

 Har nämnden säkerställt att faktisk undervisningstid motsvarar den garanterade 

undervisningstiden? 

Vår sammanfattande bedömning är att nämnden: 

 i begränsad utsträckning har säkerställt ett ändamålsenligt kvalitetsarbete på 

både huvudmanna- och enhetsnivå  

 i begränsad utsträckning säkerställt att faktisk undervisningstid motsvarar den 

garanterade undervisningstiden 

Kontrollmål 

 Det finns ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete på både 

huvudmanna- och enhetsnivå. 

Vår bedömning är att det till övervägande del finns ett ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på huvudmannanivå. Bedömningen baseras på att det finns en tydlig 

systematik i hur arbetet bedrivs löpande under året och att detta inkluderar väsentliga 

perspektiv för den pedagogiska verksamheten. Vi ser dock att det finns behov av att 

utveckla vissa delar i den helhet som utgör nämndens underlag. Vad som främst avses är 

analyser och bedömningar rörande särskilt stöd samt den centrala elevhälsan. Vad gäller 

det särskilda stödet ser vi det som viktigt att det även görs analyser och bedömningar 

utifrån hur detta fungerar inom förskoleklass och fritidshem.  

Vidare ser vi utvecklingspotential i den terminsavstämning som görs under året i 

förhållande till årsavstämningen. Enligt vår bedömning skulle SKA-processen kunna tjäna 

på en tydligare röd tråd däremellan samt innebära ett tydligare underlag för eventuella 

behov av åtgärder under pågående läsår. 
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Vad gäller enhetsnivå är vår bedömning att det i begränsad utsträckning finns ett 

ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete. Riktlinjerna/rutinerna i sig visar på en tydlig 

systematik med en ambition att åstadkomma ett löpande utvecklingsarbete vilket är 

positivt. Vi ser dock att modellen inte är fullt ut implementerad i alla enheter samt att det 

behövs fortsatt arbete för att forma innehållet efter syftet. Vidare ser vi att det finns behov 

av att utveckla en ökad tydlighet i SKA-redovisningarna vad gäller förskoleklass respektive 

fritidshem samt hur det särskilda stödet fungerar inom dessa verksamheter. 

 Kvalitetsarbetet redovisas till nämnden med analys av eventuella 

avvikelser 

Vår bedömning är att kvalitetsarbetet i begränsad utsträckning redovisas till nämnden 

med analys av eventuella avvikelser. Det sker en regelbunden rapportering till nämnden 

och dessa innehåller analyser kopplat till eventuella avvikelser, men vi ser ett behov av att 

analyserna utvecklas kopplat till uppdraget inom områdena förskoleklass, fritidshem, 

särskilt stöd och den centrala elevhälsan.  

Vidare visar granskningen att det finns ett behov av att utveckla återkopplingen till 

enheterna utifrån det arbete som läggs ned i SKA-processen. Att synliggöra hur 

underlaget tas om hand samt vilka resultat och vilken nytta nedlagt arbete genererar ser vi 

som viktiga delar i processen för att åstadkomma ett kontinuerligt utvecklingsarbete och 

lärande i organisationen. 

 Nämnden vidtar åtgärder för att utveckla verksamheten med stöd av 

det systematiska kvalitetsarbetet 

Vår bedömning är att nämnden i begränsad utsträckning vidtar åtgärder för att utveckla 

verksamheten med stöd av det systematiska kvalitetsarbetet. Bedömningen baseras på att 

vi i granskningen inte kan verifiera kopplingen mellan SKA-arbetet och åtgärder som 

vidtas.  

Sannolikt är att det fattas beslut om åtgärder, vilket det också ges konkreta exempel på i 

granskningen, men vi ser ett behov av att tydliggöra kopplingen mellan det systematiska 

kvalitetsarbetet och vidtagna åtgärder/beslut i detta avseende. 

 Det finns en tillräcklig styrning och uppföljning avseende den 

garanterade undervisningstiden 

Vår bedömning är att det i begränsad utsträckning finns en tillräcklig styrning avseende 

den garanterade undervisningstiden och att uppföljningen av densamma är otillräcklig. 

Bedömningen baseras på att nämnden genom resursfördelningen styr för att eleverna ska 

få ut den garanterade undervisningstiden, men att det saknas styrning för hur detta ska 

följas upp samt att vi inte kan se att det görs någon uppföljning på området.  

Vi ser därför ett behov av, inte minst mot bakgrund av de risker som finns vad gäller 

förutsättningarna att säkerställa den garanterade undervisningstiden, att nämnden 

utvecklar uppföljning och kontroll i detta avseende. 
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Rekommendationer 

Mot bakgrund av ovanstående vill vi lämna BUoKn följande rekommendationer: 

 Utveckla analys och underlag för huvudmannanivån, främst avseende uppdrag 

kopplat till särskilt stöd (inkl förskoleklass och fritidshemsverksamhet) samt den 

centrala elevhälsan 

 Utveckla terminsavstämningen för en tydligare koppling till helheten i SKA-

processen och ett tydligare underlag för eventuella behov av åtgärder under 

pågående läsår 

 Följ upp implementeringen av SKA-modellen och fortsätt arbetet för utveckla en 

ändamålsenlig tillämpning på enheterna 

 Tillse att det på enhetsnivå utvecklas en ökad tydlighet i SKA-redovisningarna vad 

gäller förskoleklass respektive fritidshem samt hur det särskilda stödet fungerar 

inom dessa verksamheter 

 Utveckla återkopplingen till enheterna utifrån det arbete som läggs ned i SKA-

processen 

 Tydliggör kopplingen mellan det systematiska kvalitetsarbetet och vidtagna 

åtgärder/beslut 

 Utveckla uppföljning och kontroll avseende den garanterade undervisningstiden 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Skollagen kräver ett systematiskt kvalitetsarbete både på huvudmanna- och enhetsnivå. 

Det innebär att huvudmannen ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla utbildningen. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska 

genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. 

Det är rektorn som ansvarar för att kvalitetsarbetet vid enheten genomförs i enlighet med 

lagstiftningen. I Gällivare ansvarar Barn-, utbildning- och kulturnämnden (BUoK) för att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och de 

föreskrifter som gäller för verksamheten. Inriktningen på det systematiska 

kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i skollagen och i andra 

föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 

Skolinspektionens granskningar av huvudmän och enheter runt om i landet visar att 

systematiskt kvalitetsarbete ofta brister eller saknas helt. Ett systematiskt kvalitetsarbete 

innebär kartläggning och analys av verksamheten. Ett sådant arbete utgör ett viktigt 

beslutsunderlag både på enhets- och huvudmannanivå. 

Det är en risk om det saknas system och rutiner för ett kvalitetsarbete och därmed 

beslutsunderlag för ansvarig nämnd. Nämnden ansvarar för likvärdiga förutsättningar för 

alla kommunens barn vad gäller exempelvis särskilt stöd och en arbetsmiljö fri från 

kränkningar och diskriminering. 

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

denna granskning. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

 Har nämnden säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete på både 

huvudmanna- och enhetsnivå? 

 Har nämnden säkerställt att faktisk undervisningstid motsvarar den garanterade 

undervisningstiden? 

I vår sammanfattande bedömning utgår vi från en bedömningsskala avseende 

ändamålsenligheten; ”inte ändamålsenlig”, ”i begränsad utsträckning ändamålsenlig”, ”till 

övervägande del ändamålsenlig” samt ”ja – ändamålsenlig”. Den sammanfattande 

bedömningen görs mot bakgrund av iakttagelser/bedömningar kopplade till de 

kontrollmål som är styrande för denna granskning, vilka presenteras i det följande.  
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1.2.1. Kontrollmål 

 Det finns ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete på både huvudmanna- 

och enhetsnivå. 

 Kvalitetsarbetet redovisas till nämnden med analys av eventuella avvikelser. 

 Nämnden vidtar åtgärder för att utveckla verksamheten med stöd av det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

 Det finns en tillräcklig styrning och uppföljning avseende den garanterade 

undervisningstiden. 

1.2.2. Revisionskriterier 

 Skollagen 

 Skolverkets allmänna råd 

1.3. Avgränsning och metod 
Revisionsobjekt i granskningen är Barn- Utbildning- och kulturnämnden. Granskningen 

har avgränsats till att omfatta kommunens övergripande system och rutiner för 

kvalitetsarbetet samt fördjupning inom tre enheter i grundskolan. Följande enheter utgör 

urvalet av enheter: Nya Malmstaskolan, Myranskolan och Tallbackaskolan. 

Metoden i denna granskning har varit intervjuer och analyser av relevanta dokument. 

Intervjuer har genomförts med förvaltningschef, kvalitetsutvecklare inom skolan, rektorer 

på utvalda enheter samt pedagoger från de utvalda enheterna. Dokumentgranskningen 

har omfattat plan/program för systematiskt kvalitetsarbete, nämndens årshjul för det 

systematiska kvalitetsarbetet, huvudmannens och enheternas redovisningar av det 

systematiska kvalitetsarbetet, protokoll 2015-2016 och timplaner/mallar för planering av 

undervisning. 

Rapporten har varit föremål för faktakontroll bland de intervjuade. 
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2. Iakttagelser och bedömningar 

2.1. Systematiskt kvalitetsarbete 
2.1.1. Huvudmannanivå 

Det systematiska kvalitetsarbetet, SKA, inom grundskolan i Gällivare kommun utgår ifrån 

ett program för kvalitetsarbetet som antagits av nämnden (2013-09-03). Vidare har ett s k 

årshjul, även det antaget av nämnden (2015-03-24), arbetats fram avseende 

informationsflöde till nämnden, kvalitetsarbetet på förvaltningsnivå samt kvalitetsarbetet 

på enhetsnivå.  

Programmet för systematiskt kvalitetsarbete förklarar bl a bakgrunden till och kraven på 

kvalitetsarbetet, samt på ett övergripande plan vilka mål som styr verksamheten och hur 

SKA ska bedrivas för ett ständigt förbättringsarbete.  

Av årshjulet framgår vilka uppföljningar, avstämningar, enkäter, träffar och 

analystillfällen som ska genomföras över året. Av intervju framgår att det systematiska 

kvalitetsarbetet ska utgå ifrån ett underifrån perspektiv där utgångspunkten är 

barnen/eleverna. Nämndens SKA-modell innebär att ett formativt förhållningssätt1 på 

enhetsnivå med utgångspunkt från eleven ska ligga till grund för det SKA-arbete som ska 

bedrivas. 

SKA-arbetet nämndsnivå innebär bl a två kvalitetsavstämningar per år – en 

terminsavstämning i januari/februari och en läsårsavstämning i september/oktober. 

Terminsavstämningen omfattar skolverksamheten och måluppfyllelse för årskurs 6 och 9. 

Arbetet med underlaget inför avstämningen efter läsåret sker i juni och omfattar förskola, 

skola och elevhälsa. Avstämningen för läsåret avser organisation, förutsättningar, 

måluppfyllelse nationella prov (årskurs 3, 6 och 9) samt uppföljning av måluppfyllelse av 

utvalda delar i läroplaner för grundskolan och förskolan. Inför att avstämningarna 

presenteras för nämnden har förskolechefer, rektorer, elevhälsans chef och 

kvalitetsutvecklaren en analysdag med utgångspunkt i det sammanställda materialet i 

syfte att formulera utvecklingsbehov. 

Av årshjulet framgår även att det, under samma tidsperiod som när läsårsavstämningen 

avrapporteras till nämnden (sep/okt), ska genomföras ett kvalitetsforum. I detta forum 

ska det formuleras utvecklingsområden som är förankrade i verksamheternas behov. På 

forumet deltar förskolechefer, rektorer, elevhälsans chef, förvaltningschef, 

kvalitetsutvecklare, verksamhetsplanerare samt nämnd. Upplägget på forumet är dialog 

och lärande. Enligt intervjuerna är syftet med kvalitetsforumet är att få igång 

utvecklingsinriktade tankar och dialog, och inte vara ett forum endast för rapportering. 

På förvaltningsnivå genomförs SKA-träffar två gånger per månad. Förvaltningens 

kvalitetsutvecklare ansvarar för mötena och elevhälsans chef, förskolechefer samt rektor 

deltar på dessa. Fr o m 2016 har gruppen utökats med två centrala funktioner som arbetar 

med IT-satsning respektive skolstrukturen.   

                                                             
1 Formativt förhållningssätt - en formativ process fokuserar på att klargöra målet samt identifiera 
nuläget och vad som krävs för att nå det identifierade målet. 
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Fokus på SKA-träffarna på förvaltningsnivå är bl a att arbeta med det pedagogiska 

ledarskapet, och syftet med sammansättningen i gruppen är att åstadkomma en 

helhetssyn och en röd tråd från nämndsnivå till verksamhetsnivå. Upplägget på träffarna 

är att arbeta reflekterande och framåtsyftande utifrån olika situationer och scenarios, inte 

att hantera omedelbara och aktuella operativa frågor. För utbyte kring frågor av mer 

vardaglig operativ karaktär träffas förskolecheferna respektive rektorerna var för sig 

regelbundet.  

Utöver de kvalitetsavstämningar som genomförs två gånger per år sker även ytterligare 

uppföljning som delges nämnden. Två gånger per år följs behörigheten i skolan upp. 

Syftet är att följa upp lärarbehörigheten för att kunna ha en långsiktig personalförsörjning 

och säkerställande av behöriga lärare i verksamheten. För förskola och skolan genomförs 

en gång per år en enkätundersökning avseende trygghet, trivsel och elevinflytande i 

årskurs 1-9. Resultatet sammanställs i en kommunövergripande presentation för 

förskolan och skolan. 

Vad gäller rapporterna utifrån kvalitetsavstämningarna som går upp till nämnden kan 

sägas att informationen som lämnas är på en aggregerad nivå (ej detaljerad per enhet). 

Läsårsavstämningen innehåller bl a nulägesbeskrivningar, sammanställningar av 

elevernas måluppfyllelse, enkätresultat, andel/antal barn med behov av särskilt stöd 

respektive andel/antal med annat modersmål, analyser och identifierade 

utvecklingsområden. Detta är kopplat till organisationsperspektiv, normer och värden, 

elevinflytande, resultat och måluppfyllelse samt den centrala elevhälsans uppdrag. Vi kan 

även se att förskoleklass och fritidshem har ett utrymme i detta sammanhang. 

Avslutningsvis presenteras förslag på åtgärder mot bakgrund av den analys som gjorts.  

Särskilt stöd till elever i årskurs 1-9 redovisas i eget avsnitt där det framgår vilka 

kunskapskrav eleverna oftast får stöd i samt vilka utmaningar eleverna och enheterna har 

i dessa avseenden. I viss utsträckning framgår vilka insatser som gjorts, vilken effekt de 

haft och vilka behov av utveckling enheterna har, men i det mesta är avsnittet mer av 

beskrivande karaktär. Hur det särskilda stödet inom förskoleklass och fritids fungerat på 

enheterna och analys kring detta framgår inte av kvalitetsavstämningen.  

Terminsavstämningen är som tidigare nämnts fokuserad på resultat/måluppfyllelse i 

årskurs 6 respektive 9. Utvecklingsområden och sammanfattande bedömning presenteras, 

dock utan någon vidare analys eller förslag till åtgärder.  

Därutöver lämnar den centrala elevhälsan en egen kvalitetsavstämning för läsåret vilket 

innehåller en beskrivning av organisation och uppdraget för respektive funktion. Vidare 

presenteras utvecklingsområden, fokusområden för föregående och kommande läsår samt 

en sammanfattande bedömning mot bakgrund av fokusområdena. Bedömningen 

beskriver vad den centrala elevhälsan arbetat med under året och vad som blir viktigt att 

fortsätta arbeta med. Vi kan dock inte se någon tydlig samlad bedömning över hur den 

centrala elevhälsa uppfattar att de har lyckats i förhållande till sitt uppdrag. 

I övrigt kan nämnas kan att förstelärarna under 2015 har fått en central placering under 

förvaltningen för att åstadkomma möjligheten till centralt fördelad stöttning till 

enheterna utifrån identifierade utvecklingsområden.   
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Denna stödfunktion är tänkt att fungera så att förstelärarna anlitas konsultativt av 

enheterna i syfte att få stöttning i sitt utvecklingsarbete på enheten. Förstelärarna har 

dock alltjämt kvar sitt läraruppdrag på sin skola, men ska ha utrymme att även arbeta 

stödjande mot enheterna. Enligt intervju har arbetet inte kommit igång i den 

utsträckningen som det var tänkt ännu. Fokus under 2015 har varit att ta fram 

arbetsformer för hur förstelärarna ska arbeta.  

2.1.2. Enhetsnivå 

Det systematiska kvalitetsarbetet på enheterna utgör grunden för huvudmannanivåns 

process och följer därmed också ett årshjul med kvalitetsavstämningar som ligger till 

grund för det som tas fram till nämnden. Med andra ord sammanställer enheterna dels en 

terminsavstämning (januari) och dels en läsårsavstämning (juni) som sedan levereras till 

förvaltningsnivå för arbetet på huvudmannanivå. Vidare ska enheterna varje månad hålla 

SKA-träffar med utgångspunkt i resultatet av kvalitetsavstämningarna. Syftet med de 

återkommande SKA-träffarna på enheterna är att stimulera till ett kollegialt lärande och 

få systematik i att löpande arbeta för att utveckla verksamheten.  

Gemensamt för samtliga enheter är att de bedriver månatliga träffar, men att det till 

innehållet finns skillnader i och uppfattningar om vilken utsträckning dessa utgör ett 

forum för systematisk verksamhetsutveckling. En av enheterna har månatliga SKA-träffar 

och uppfattar att det finns ett kontinuerligt arbete under året utifrån de analyser som 

genomförs vid kvalitetsavstämningarna. Vidare att det under mötena sker ett visst 

lärande. Dock lyfter de intervjuade fram att arbetet på SKA-träffarna även har fokus på 

hanteringen av punktinsatser för enskilda elever. Fritidspersonalen deltar inte på SKA-

träffarna utan delges dess innehåll på arbetsplatsträffarna. I sammanhanget lyfter de 

intervjuade fram önskemål om att de på SKA-träffarna i större utsträckning skulle vilja 

arbeta med enhetens organisatoriska förutsättningar och att lösa långsiktiga problem, t ex 

hur resurser nyttjas kopplat till vilket faktiskt behov som föreligger. 

Övriga enheter har inte SKA-träffar i samma bemärkelse, och de intervjuade upplever att 

det inte finns ett kontinuerligt kvalitetsarbete under året. De intervjuade uppfattar att 

kvalitetsarbetet är koncentrerat kring kvalitetsavstämningarna och de analyser och den 

rapportering som sker i samband med dessa. Vidare upplevs av de intervjuade att 

kvalitetsarbetet och dess innehåll styrs uppifrån och att det inte har sitt avstamp i 

elevernas identifierade behov. De intervjuade lyfter i detta sammanhang fram att de 

önskar att kvalitetsarbetet hade en starkare koppling till måluppfyllnaden enligt 

läroplaner och skollagens stipulerade krav på undervisning och genomförande.  

De redovisningar som lämnas in till förvaltningen utifrån kvalitetsavstämningarna följer 

samma modell och innehåll som den som lämnas till nämnden, med skillnaden att 

underlaget att den är specifik för enheten. En skillnad är också att de utvecklingsområden 

som presenteras delas upp i vilka behov av utveckling som finns på enhetsnivå och vilka 

behov som finns där åtgärd behövs på huvudmannanivå. Av läsårsavstämningarna 

framgår också att avstämning görs för förskoleklass, fritidshem respektive skola. I detta 

sammanhang ser vi att analyser och konstaterade utvecklingsområden kopplat till 

fritidshem och förskoleklass är kortfattade och inte innehåller någon tydlig analys i 

förhållande till de mål som finns för dessa verksamheter.  

  



SKA & garanterad undervisningstid inom grundskolan 
 

Mars 2016     10 av 13 
Gällivare kommun 
PwC 

 

Vi ser också att det i likhet med redovisningen för huvudmannanivån inte framgår på ett 

tydligt sätt hur det särskilda stödet inom förskoleklass och fritids fungerat på enheterna. 

2.1.3. Bedömning 

Vår bedömning är att det till övervägande del finns ett ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på huvudmannanivå. Bedömningen baseras på att det finns en tydlig 

systematik i hur arbetet bedrivs löpande under året och att detta inkluderar väsentliga 

perspektiv för den pedagogiska verksamheten. Vi ser dock att det finns behov av att 

utveckla vissa delar i den helhet som utgör nämndens underlag. Vad som främst avses är 

analyser och bedömningar rörande särskilt stöd samt den centrala elevhälsan. Vad gäller 

det särskilda stödet ser vi det som viktigt att det även görs analyser och bedömningar 

utifrån hur detta fungerar inom förskoleklass och fritidshem.  

Vidare visar granskningen att terminsavstämningen för huvudmannanivån är kortfattad 

och inte utvecklad på samma sätt som årsavstämningen vad gäller analyser och förslag på 

åtgärder. Vår bedömning är att en terminsavstämning inte behöver vara lika omfattande 

som årsavstämningen, men att den kan utvecklas för att ha en tydligare koppling till 

väsentliga och kritiska utvecklingsområden, utifrån tidigare såväl som nya identifierade 

behov. En tydligare röd tråd mellan årsavstämning och terminsavstämning skulle enligt 

vår bedömning kunna ge en ökad tydlighet i förhållande till utvecklingsarbetet under året 

samt tydligare underlag för eventuella behov av åtgärder under pågående läsår.  

Vad gäller enhetsnivå är vår bedömning att det i begränsad utsträckning finns ett 

ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete. Riktlinjerna/rutinerna i sig visar på en tydlig 

systematik med en ambition att åstadkomma ett löpande utvecklingsarbete vilket är 

positivt. Vi ser dock att modellen inte är fullt ut implementerad i alla enheter samt att det 

behövs fortsatt arbete för att forma innehållet efter syftet. Vidare ser vi att det finns behov 

av att utveckla en ökad tydlighet vad gäller förskoleklass respektive fritidshem samt hur 

det särskilda stödet fungerat inom dessa verksamheter. 

2.2. Redovisning och analyser 
Av nämndens protokoll framgår att SKA-arbetet finns med som en stående punkt på varje 

sammanträde. Punkten omfattar idag rapportering utifrån det årshjul som finns 

framarbetat för nämndens SKA-arbete. Av protokollen framgår att det sker kontinuerlig 

rapportering till nämnden. 

Sedan dess årshjulet antogs i mars 2015 har följande behandlats i nämnden; 

 Enkät – Trygghet och trivsel- kommunövergripande sammanställning 2015, 

BUoKn 2015-06-09 § 83. 

 Kvalitetsavstämning i sep – Förskoleklass, fritidshem, grundskolan, elevhälsan 

och förskolan, BUoKn 2015-09-08 § 99. 

 Kvalitetsforum från 24 sep, 2015-10-06 § 115. 

 Kvalitetsavstämning höstterminen 2015, BUoKn 2016-02-16. 
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Av protokollen framgår inte vilka analyser och slutsatser nämnden gör med anledning av 

den rapportering som sker. Som nämnts ovan innehåller framförallt läsårsavstämningen 

analyser och förslag till åtgärder, vilket vi kan se även innehåller analys över eventuella 

avvikelser framförallt vad gäller grundskolans årskurser. Vad gäller analyser över 

eventuella avvikelser i förhållande till uppdraget inom förskoleklass, fritidshem, särskilt 

stöd och centrala elevhälsan är inte detta lika tydligt redovisat. 

Av intervjuerna framgår vidare att det har skett en utveckling av SKA-arbetet under det 

senaste året. Stort fokus har legat på att säkerställa ett informationsflöde till nämnden. De 

intervjuade lyfter fram att återrapporteringen till enheterna är ett utvecklingsområde. 

Från enhetsnivå är upplevelsen att det inte sker någon återkoppling utifrån det arbete 

som läggs ned kopplat till SKA-arbetet. Detta bekräftas även utifrån intervjuer med 

förvaltningen där anledningen i sammanhanget är just att fokus legat på att säkerställa 

informationsflödet till nämnden, men att de ser återkopplingen till enheterna som ett 

nästa steg i att säkerställa ett ändamålsenligt informationsflöde. 

2.2.1. Bedömning 

Vår bedömning är att kvalitetsarbetet i begränsad utsträckning redovisas till nämnden 

med analys av eventuella avvikelser. Det sker en regelbunden rapportering till nämnden 

och dessa innehåller analyser kopplat till eventuella avvikelser, men vi ser ett behov av att 

analyserna utvecklas kopplat till uppdraget inom områdena förskoleklass, fritidshem, 

särskilt stöd och den centrala elevhälsan. Vidare visar granskningen att det finns ett behov 

av att utveckla återkopplingen till enheterna utifrån det arbete som läggs ned i SKA-

processen. Att synliggöra hur underlaget tas om hand samt vilka resultat och vilken nytta 

nedlagt arbete genererar ser vi som viktiga delar i processen för att åstadkomma ett 

kontinuerligt utvecklingsarbete och lärande i organisationen.  

2.3. Nämndens vidtagna åtgärder 
Som nämnts ovan framgår av protokollen att det sker kontinuerlig rapportering till 

nämnden utifrån SKA-arbetet. Av intervjuerna framgår att utmaningen för arbetet med 

SKA-arbetet är att det synkroniseras/anpassas så att behovet så långt det är möjligt är 

känt innan budgeten fastställs. För de åtgärder som beslutas på kort sikt kan detta vara 

svårt att realisera, enligt intervju. Upplevelsen är dock att processerna är synkroniserade i 

högre utsträckning idag än vad de var tidigare. 

Granskningen av protokoll visar inte att nämnden vidtagit några särskilda åtgärder med 

anledning av den rapportering som skett, t ex utifrån de behov av åtgärder som 

presenteras i kvalitetsavstämningarna. Av intervjuerna framgår dock att det vidtas 

åtgärder mot bakgrund av SKA-arbetet, även om inte kopplingen till SKA-arbetet framgår 

av protokollen. Exempel som nämns är införande av husvikarier, tillsättande av 

samordnare för förberedelseklass samt förstärkt stöttning för ledningsorganisationen i 

syfte att ge rektorerna bättre förutsättningar att fungera som pedagogiska ledare. Det 

framförs också att det troligen finns ytterligare exempel, men att spårbarheten till 

kvalitetsarbetet kan förbättras.  
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2.3.1. Bedömning 

Vår bedömning är att nämnden i begränsad utsträckning vidtar åtgärder för att utveckla 

verksamheten med stöd av det systematiska kvalitetsarbetet. Bedömningen baseras på att 

vi i granskningen inte kan verifiera kopplingen mellan SKA-arbetet och åtgärder som 

vidtas. Sannolikt är att det fattas beslut om åtgärder, vilket det också ges konkreta 

exempel på i granskningen, men vi ser ett behov av att tydliggöra kopplingen mellan det 

systematiska kvalitetsarbetet och vidtagna åtgärder/beslut i detta avseende.  

2.4. Styrning och uppföljning – garanterad under-
visningstid 

Den garanterade undervisningstiden i grundskolan uppgår till minst 6 785 timmar – detta 

är det antal timmar varje elev ska ha fått när hon eller han slutar årskurs 9. Därutöver 

reglerar skollagen hur många timmar i varje ämne en elev ska ha fått efter genomförd 

grundskola. 

Planeringen i Gällivare utgår ifrån den nationella timplanen för grundskolan. Planerad 

undervisningstid fylls i för respektive enhet per ämne och årskurs och utgör den lokala 

fördelningen av undervisningstiden. På förvaltningen finns en verksamhetsplanerare som 

bistår i detta arbete, bl a för att tillsammans med respektive rektor säkerställa att planerad 

tid uppgår till garanterad undervisningstid. Av det underlag vi tagit del av framgår att det 

i regel planeras ut något fler undervisningstimmar än vad som är minikravet för 

respektive ämne.  

Av intervjuerna framgår dock att det finns risker som påverkar förutsättningarna att 

säkerställa att eleverna får ut sin garanterade undervisningstid: 

 brist på vikarier som leder till inställda lektioner – bland de intervjuade framförs 

att detta händer alltför ofta 

 ämnen med få undervisande lärare, exempelvis inom vissa språk – vid frånvaro 

finns ingen som kan täcka upp och det har hänt att elever under en period stått 

utan undervisning  

 elever som stannar hemma i stor utsträckning – kontrollen över detta har tidigare 

varit bristande, men idag finns en god kontroll enligt de intervjuade 

Nämndens styrning för att säkra den garanterade undervisningstiden sker via det beslut 

om skolans resurser som tas inför varje läsår, vilket framgår av den barnkonsekvensanalys 

som görs i samband med varje beslut. Vi kan dock inte se att nämnden har någon 

uppföljning eller antagit några riktlinjer för hur den garanterade undervisningstiden i 

skolorna ska följas upp.  

På enhetsnivå finns en kontroll över hur undervisningen fullgörs i förhållande till 

planerade lektioner genom att assistenten på enheten följer upp detta och bl a har kontroll 

över inställda lektionstillfällen. Vi kan dock inte utifrån något underlag se att det görs 

någon uppföljning av utfall eller beräknat utfall i förhållande till planerad och garanterad 

undervisningstid.  
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2.4.1. Bedömning 

Vår bedömning är att det i begränsad utsträckning finns en tillräcklig styrning avseende 

den garanterade undervisningstiden och att uppföljningen av densamma är otillräcklig. 

Bedömningen baseras på att nämnden genom resursfördelningen styr för att eleverna ska 

få ut den garanterade undervisningstiden, men att det saknas styrning för hur detta ska 

följas upp samt att vi inte kan se att det görs någon uppföljning på området. Vi ser därför 

ett behov av, inte minst mot bakgrund av de risker som finns vad gäller förutsättningarna 

att säkerställa den garanterade undervisningstiden, att nämnden utvecklar uppföljning 

och kontroll i detta avseende.  


