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Granskning av likvärdigheten i grundskolan 

MISSIV 

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG översiktligt bedömt om grundskolorna har 
förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Vi bedömer att det finns brister i familjenämndens styrning av grundskolan vad gäller systematiskt 
kvalitetsarbete. Nämnden har inte i tillräcklig omfattning följt upp verksamheten och utifrån analyser 
fått underlag för åtgärder och utveckling av utbildningen. Nämnden har inte följt upp att utbildningen 
vid kommunens grundskolor har förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning eller för övrigt 
beslutat om särskilda fokus på kvalitetsarbetet. I det utvecklingsarbete av kvalitetsarbetet som 
skolchefen driver bör nämndens roll förtydligas. Studieresultat efter grundskolans slut är låga i 
förhållande till kommungrupp och rike. Slutbetyg i engelska, matematik och svenska överstiger för en 
stor andel av eleverna resultaten på nationella prov. 

Resursfördelningsmodellen tar hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov och modellen ses 
kontinuerligt över. Vi bedömer att det finns en risk för brister i fördelningen av kostnader per 
kostnadsslag, vilket i så fall försvårar för ekonomisk uppföljning och analys. Elever med utländsk 
bakgrund förefaller i huvudsak ha tillgång till modersmål och studiehandledning på modersmål. 
Undervisning i svenska som andraspråk bedömer-vi inte ske likvärdigt. 

Insatser för att möta elevers olika behov görs på grupp- och individnivå. Det är viktigt att arbetet 
fortsatt har fokus på åtgärder på organisations- och gruppnivå som gör insatser på individnivå 
överflödiga. I de fall elever har stora enskilda behov som inte kan mötas med insatser i den ordinarie 
gruppen ska behoven mötas individuellt. Vi bedömer inte att nämnden har säkerställt att alla elever i 
behov av särskilt stöd får det särskilda stöd som de behöver. 

Tillgången till legitimerade och behöriga lärare i Tomelilla kommun motsvarar snittet i riket. 
Huvudmannen har inte särskilt följt upp kompetensförsörjningen eller vidtagit särskilda åtgärder för 
att säkra kompetensförsörjningen, med undantag av fri.tidsstudiestöd. 

Vi bedömer utifrån granskningens syfte att skolenheterna huvudsakligen har förutsättningar att 
erbjuda en likvärdig utbildning, men att det är en brist att huvudmannen inte har följt upp avgörande 
aspekter av likvärdig skola, så att åtgärder kunnat vidtas om brister framkommit. 

Mot bakgrund av vår granskning bedömer vi att familjenämnden: 

- ska tillse att redovisningen per kostnadsslag genomförs i enlighet med SKOLFS 2011 :142 och
SCB-PS 2015:6, bilaga 1,

- ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, som består av systematiskt och kontinuerlig planering,
uppföljning och utveckling av utbildningen. (4 kap. 3, 5 och 7 §§)
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- ska tillse att utbildningen är likvärdig. (1 kap. 9 §, 2 kap. 13 § SkolL)

- bör följa upp att alla elever får det särskilda stöd som de behöver. Det gäller särskilt elever med
omfattande stödbehov, men även elever som inte explicit uttrycker ett behov uppmärksammas
och får det stöd som behövs. (3 kap. 8 § 3 st. SkolL)

- bör öka sin kunskap om kompetensförsötjningen och eventuellt besluta om
kompetensförsötjningsplan, med nuläge och åtgärder, på kort och lång sikt.

Revisorerna behandlade bifogad granskningsrapport vid sitt sammanträde 2020-10-22 och
beslutade att översända rapporten till familjenämnden för yttrande samt till kommunfulhnäktige
för kännedom. Familjenämndens yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast 2020-12-01. Av

yttrandet ska framgå vilka åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av de bedömningar
och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara
genomförda. Yttrandet skickas till revisorernas sekreterare Olof Hammar,
olof.hammar@tomelilla.se.
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