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Sammanfattning och rekommendationer 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun genomfört en 

granskning av resursfördelningen i grundskolan med fokus på barn i behov av särskilt 

stöd. Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: Säkerställer barn- och 

utbildningsnämnden att det finns en ändamålsenlig resursfördelning som tar hänsyn till 

elevernas olika förutsättningar och behov? Granskningen är avgränsad till barn- och ut-

bildningsnämnden. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att barn- och utbildnings-

nämnden delvis säkerställer att det finns en ändamålsenlig resursfördelning som tar hän-

syn till elevernas olika förutsättningar och behov.  

Kommunens resursfördelningsmodell för grundskola baseras på en rörlig del, en basdel 

och ett tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd. Granskningen visar att de analyser 

som görs inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå gällande 

barns och elevers behov, inte används i större utsträckning vid resursfördelningen på hu-

vudmannanivå. Vi konstaterar även att det inte finns någon gemensam struktur eller do-

kumenterat stöd för utformningen av de rapporter och analyser som enligt mallen för det 

systematiska kvalitetsarbetet ska inkomma till huvudmannen från enheterna, och som ska 

utgöra grunden för huvudmannens analys. Detta riskerar bidra till att behoven på de olika 

skolenheterna inte behandlas på ett likvärdigt sätt, utan bedöms utifrån den information 

som respektive rektor väljer att rapportera. 

På skolenhetsnivå görs ett löpande arbete med att följa upp och utvärdera elevers kun-

skapsresultat, samt analysera elevernas behov och förutsättningar. Vi anser att den lö-

pande analys som görs på skolenheterna skapar förutsättningar för rektorerna att fördela 

resurserna utifrån elevernas behov och förutsättningar, samtidigt som vi anser att syste-

matiken i arbetet på vissa skolenheter kan förtydligas och dokumenteras för att säkerställa 

ett metodiskt arbete med tydlig koppling till genomförda kartläggningar, analyser och 

identifierade behov.  

Barn- och utbildningsförvaltningen följer månatligen upp antalet elever i grundskolan för 

att säkerställa att resursfördelningen utifrån volym är korrekt. Vid förändring i antalet 

elever justeras den del av resurserna som fördelas utifrån elevantal. I de förvaltningsöver-

gripande resultatrapporter som presenteras för nämnd vid delårs- och helårsrapportering 

görs ingen explicit analys av resursfördelningen eller dess effekter. Under våren 2019 görs 

en utvärdering av resursfördelningsmodellen som ska presenteras för nämnd i juni 2019. 

Nedan återfinns bedömningen för varje kontrollmål. För fullständiga bedömningar se 

respektive kontrollmål i rapporten. 
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Kontrollmål Bedömning 

Barn- och utbildningsnämnden fördelar resurser till skolenheterna 
efter elevernas olika förutsättningar och behov 

Ej uppfyllt 

Rektorerna fördelar resurser inom skolenheterna efter elevernas 
olika förutsättningar och behov 

Delvis uppfyllt 

Det sker en uppföljning och utvärdering av resursfördelningen på 
både skolnivå och nämndnivå 

Delvis uppfyllt 

  

Rekommendationer 

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att: 

 Säkerställa att hänsyn tas till elevers förutsättningar och behov vid huvudmannens 

fördelning av resurser till kommunens skolenheter, samt att förfarandet med  

tilläggsbelopp utgår från identifierade behov. 

 Säkerställa att det skapas förutsättningar för en likvärdig rapportering till huvud-

mannen, vilken utgör grunden för huvudmannens analys och således även grun-

den för resursfördelningen. 

 Säkerställa att det finns en gemensam struktur och ett dokumenterat stöd för ut-

formningen av de rapporter som tas fram på enhetsnivå, samt att rapporterna an-

vänds som underlag för huvudmannens analys. 

 Säkerställa att systematiken i den uppföljning och utvärdering som görs på en-

hetsnivå tydliggörs och att arbetet dokumenteras. 

 Säkerställa uppföljning och återkoppling av enheternas arbete med resursfördel-

ning. 

 Säkerställa att huvudmannen följer upp och utvärderar resursfördelningens effek-

ter, samt använder analysen som underlag vid beslut kring resursfördelningen. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 

stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att upp-

väga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Enligt proposition (2009/10:165 sid 221) är ett syfte att uppmärksamma professionens 

och huvudmännens ansvar att vid resursfördelning, organisation och val av metoder och 

arbetssätt anpassa verksamheten utifrån elevernas skilda behov och förutsättningar. 

Kommuner ska enligt skollagen fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Det är kommunpolitikerna i full-

mäktige och i barn- och utbildningsnämnden som styr över vilka resurser som avsätts och 

hur de fördelas till verksamheter och enheter och det är nödvändigt att de skaffar sig un-

derlag för sin styrning. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ra-

mar, ett särskilt ansvar för att bland annat skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever 

ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god 

kvalitet; andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning; samt att bland annat elevhälsans 

verksamhet utformas så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra anpassningar 

eller det särskilda stöd samt den hjälp de behöver. Det kräver att rektorn fördelar resurser 

inom skolenheten enligt den princip som gäller i skollagen, det vill säga utifrån elevernas 

olika förutsättningar och behov. För att säkerställa en effektiv resursfördelning krävs att 

det hos huvudmannen och rektorn finns vetskap om de faktiska förutsättningarna och 

behoven, samt att det sker en uppföljning och utvärdering av resursfördelningens effekter.  

De förtroendevalda revisorerna har i samband med sin risk- och väsentlighetsanalys be-

dömt arbetet med resursfördelning inom grundskolan som ett angeläget granskningsom-

råde.  

1.2. Syfte och Revisionsfråga 
Granskningen syftar till att bedöma om barn- och utbildningsnämnden säkerställer 
att det finns en ändamålsenlig resursfördelning som tar hänsyn till elevernas olika förut-
sättningar och behov. 

Säkerställer barn- och utbildningsnämnden att det finns en ändamålsenlig resursför-

delning som tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov? 

1.3. Revisionskriterier 
 1 kap. 4 §; 2 kap. 8b och 10 §§; 4 kap. 3–6 §§,  

 Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar. 
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1.4. Kontrollmål 
 Barn- och utbildningsnämnden fördelar resurser till skolenheterna efter elevernas 

olika förutsättningar och behov. 

 Rektorerna fördelar resurser inom skolenheterna efter elevernas olika förutsättning-

ar och behov. 

 Det sker en uppföljning och utvärdering av resursfördelningen på både skolnivå och 

nämndnivå. 

 

1.5. Avgränsning 
Revisionsobjektet är barn- och utbildningsnämnden och granskningen avgränsas till att 

omfatta grundskolan (ej särskoleverksamhet). 

1.6. Metod 
Granskningen har genomförts genom intervjuer med berörda tjänstemän: förvaltnings-

chef, verksamhetschef elevhälsa, förvaltningens ekonom, samt rektorer vid fyra kommu-

nala grundskolor (Fritslaskolan, Lyckeskolan, Tingvallaskolan och Ängskolan). Samman-

lagt har sju personer intervjuats inom ramen för granskningen. 

Vidare har dokumentgranskning gjorts av till exempel interna rutiner, ansvarsfördelning 

och uppföljning. Även granskning av nämndens protokoll för år 2018 till och med maj 

2019 har genomförts. 

Rapporten har sakgranskats av de intervjuade. 
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2. Grundskolan i Marks kommun 

Ansvarig nämnd för grundskolan i Marks kommun är barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för barnomsorgen, grundskole-, gymnasie-

skole- och vuxenutbildningsverksamhet. 

I kommunen finns 28 förskolor, 15 fritidshem, 17 grundskolor, en grundsärskola fysiskt 

belägen på två skolor, gymnasiesärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Det cen-

trala kansliet arbetar med frågor inom ekonomi, personal och verksamhetsutveckling. Vid 

tidpunkt för granskningen finns förutom förvaltningschef en verksamhetschef för elev-

hälsa, samt en verksamhetschef för förskola och skola. Vidare arbetar två ekonomer på 

kommunledningskontoret mot barn- och utbildningsförvaltningen samt nämnden. 

Med start hösten 2018 har det under våren 2019 arbetats fram en ny övergripande organi-

sation på förvaltningen samt på rektorsnivå, vars syfte är att öka förvaltningens stöd till 

verksamheten i kvalitet och utvecklingsfrågor1. Organisationsförändringen ska träda i 

kraft under hösten 2019. Bland annat innebär förändringen en verksamhetschefstjänst för 

förskola, en för grundskola, samt en ny verksamhetschefstjänst för kvalitet och utveckling. 

Namn och inriktning för nuvarande verksamhetschef elevhälsa ändras till verksamhets-

chef stöd och utveckling, med ett fortsatt men tydliggjort fokus på att utgöra ett stöd för 

verksamheterna att utforma, utveckla och följa upp anpassning och särskilt stöd till ele-

ver, samt ansvara för elevhälsans personal. De förändrade rollerna för verksamhetschefer 

ska ge respektive verksamhetschef möjlighet att stödja, följa upp och arbeta närmare 

verksamheten. 

Beslut avseende gymnasiets och vuxenutbildningens organisation uppges behandlas vid 

ett senare tillfälle. 

2.1. Kunskapsresultat 
Nedan framgår statistik erhållen från Skolverket avseende kunskapsresultat för de fyra 

grundskolor i kommunen som medverkat i granskningen. Statistiken visar kunskapsresul-

taten för årskurs sex respektive nio. Statistiken visas på skolenhetsnivå i relation till samt-

liga kommunala grundskolor och riket för läsåret 2017/2018. 

Statistiken visar på skillnader skolenheterna emellan, samt att Marks kommun ligger un-

der riksgenomsnittet gällande kunskapsresultat i årskurs 6 och i årskurs 9. 

Tabell 1 Kunskapsresultat åk 6 

Skolenhet Antal elever på skolen-

heten 

Andel (%) som uppnått 

kunskapskraven i alla 

ämnen 

Fritslaskolan 361 74,4 

Tingvallaskolan 309 56,7 

   

Samtliga skolenheter2 3892 76,6 

Riket - 77,1 

                                                             
1 Ärendet diskuteras vid nämndsammanträde 2019-04-11 § 38 
2 Samtliga skolenheter i kommunen, oavsett typ av huvudman 
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Tabell 2 Slutbetyg i årskurs 9 

Skolenhet Antal elever på skolen-

heten 

Andel (%) som uppnått 

kunskapskraven i alla 

ämnen 

Fritslaskolan 361 61,5 

Lyckeskolan 229 76,8 

Ängskolan 441 70,8 

   

Samtliga skolenheter3 3892 70,3 

Riket - 75,6 

 

                                                             
3 Samtliga skolenheter i kommunen, oavsett typ av huvudman 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Nämndens resursfördelning till skolenheterna 

Kontrollmål 1: Barn- och utbildningsnämnden fördelar resurser till skolenheterna efter ele-
vernas olika förutsättningar och behov 

3.1.1. Iakttagelser 

Nuvarande resursfördelningsmodell i barn- och utbildningsnämnden är daterad till 2015-

06-164. I den specificeras att grundskolans resurstilldelning består av en rörlig del och en 

basdel, samt ett tilläggsbelopp. Resurserna fördelas till skolenheterna och rektor förfogar 

sedan över fördelningen av resurser mellan enhetens verksamheter. Gemensamma kost-

nader såsom till exempel elevhälsa, SYV och studiehandledning ingår inte i rektors budget 

utan budgeteras centralt i förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden beslutar vilken 

resursram som tilldelas grundskolorna. Av ramen reserveras basdelen utifrån planerade 

kostnader. Resterande del av ramen fördelas varje månad utifrån det faktiska antalet ele-

ver. 

Den rörliga delen baseras på elevantal och delas ut månatligen efter att förvaltningen 

gör en uppföljning av antalet elever i mitten av varje månad. Enhetens budget ökar alltså 

om elevantalet ökar, och sänks om elevantalet sjunker. Risken för volymförändringar tas 

centralt i förvaltningen. 90 procent av den rörliga delen fördelas ut med nyckeltalsfaktorer 

enligt nedanstående tabell. Antal elever multipliceras med faktorn och ger de resurser 

som grundskolan har i budget. Faktorn är detsamma som elevernas undervisningstimmar 

per dag. Grundersättningen per timme beslutas av nämnd vid fastställande av budget. 

Beräkning av rörlig del, grundskola 

Årskurs Faktor Ersättning per elev 

Förskoleklass 3,22 3,22*X kr 

Åk 1-3 3,58 3,58*X kr 

Åk 4-6 4,59 4,59*X kr 

Åk 7-9 4,78 4,78*X kr 

Grundersättning per elev 

(år 2019) 

  

X = 11 401 kr 

Tio procent av den rörliga delen fördelas efter socioekonomiska faktorer. Alla grundsko-

lors summor av de socioekonomiska faktorn räknas samman. Tio procent av den rörliga 

delen slås ut på den sammanräknande summan och fördelas per enhet enligt nedanstå-

ende faktorer. Alla skolenheter från enligt intervju ta del av dessa resurser. Resurs för 

svenska som andraspråk ingår i den del av resursfördelning som enheterna tilldelas uti-

från den socioekonomiska faktorn. Faktorn för den socioekonomiska delen av resursför-

delningen beräknas utifrån följande sex parametrar:5 

 Högst förgymnasial utbildning 

 Högst gymnasial utbildning 

                                                             
4 Uppdaterad 2015-12-01, samt 2019-03-06. 
5 För ytterligare uppgifter om uträkningar vid resursfördelning, se dokumentet Resursfördelnings-
modell BUN 
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 Uppgift om utbildning saknas i utbildningsregistret 

 Utländsk bakgrund 

 Invandrat senaste fem åren 

 Invandrat senaste sju åren 

 

Basdelen innefattar resurser för hyra, städ och skolbibliotek och fördelas utifrån plane-

rat/verkligt utfall.  

 

Tilläggsbeloppet gäller barn i behov av särskilt stöd och motsvarar fem procent av den 

totala resursfördelningen. Tillägget delas ut terminsvis och finns i en särskilt avsatt bud-

get centralt på barn- och utbildningsförvaltningen. Tidigare fanns ett ansökningsförfa-

rande för dessa resurser, men 2016 ändrades det då ansökningsprocessen bedömts inef-

fektiv då mycket fokus lades på själva skrivandet av ansökningar. Sedan 2016 fördelas 

dessa resurser istället ut terminsvis per skolområde, i linje med ordinarie resursfördel-

ningsmodell. Rektorer inom varje skolområde ska sedan tillsammans diskutera och be-

sluta hur mycket resurser respektive enhet tilldelas. I intervjuer framkommer att systemet 

med att fördela resurserna inom skolområdena bör förbättras, då det är svårt att bedöma 

vems behov som ska prioriteras. Detta uppges leda till att resurserna inom skolområdena i 

praktiken fördelas utifrån elevantal snarare än behov. Enligt 2019 års budget för vårter-

minen har ett av fyra rektorsområden valt att fördela tilläggsbeloppet utifrån volym, men i 

intervjuer anges att fördelningen i praktiken sker utifrån volym på flera rektorsområden. 

Ett tydligare stöd från förvaltningen efterfrågas av flera av de intervjuade, och även en 

mer systematiserad kunskapsresultatuppföljning som underlag för behovsanalyser.  

I intervjuer uppges att förvaltningen fått i uppdrag att utvärdera resursfördelningsmodell-

en. Uppdraget står att läsa i den tjänsteskrivelse från år 2015 som föregår beslut om infö-

randet av nuvarande resursfördelningsmodell. Enkät gällande modellen har skickats ut till 

rektorer och förskolechefer och utvärderingen ska presenteras på nämndsammanträdet i 

juni 2019. 

3.1.1.1. Systematiskt kvalitetsarbete 

Resursfördelningen är ett medel för att nå målet att alla elever ska få tillgång till en lik-

värdig utbildning av god kvalitet. Det betyder att resursfördelningen ska vara anpassad till 

elevers olika behov och förutsättningar. Systematiskt kvalitetsarbete handlar om att se vad 

som behöver göras för att alla skolor ska erbjuda en likvärdig utbildning där alla barn och 

elever får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Huvudmännen måste säkerställa 

att varje skola är rustad att möta sina barn och elever utifrån deras förutsättningar och 

behov, och se till att skolan har de resurser som krävs. 6 

I styrdokumentet Systematiskt kvalitetsarbetet 2018 – Barn- och utbildningsförvalt-

ningen fastslås nivåerna för styrkedjan inom barn- och utbildningsförvaltningen i Marks 

kommun, se illustration nedan.  

 

                                                             
6 Information från Skolverket.se 
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I dokumentet uppges att all verksamhet utgår från de nationella mål som anges i skollag 

och läroplaner. I nämndplanen finns de kommunpolitiska mål som styr förvaltningens 

arbete. Förvaltningen har utifrån nationella samt kommunpolitiska mål fastställt en vis-

ion, som konkretiseras i åtta långsiktiga strategier. I samklang med strategierna ska en-

heterna sedan ta fram prioriterade mål som fastställs i verksamhetsplanen på respektive 

enhet. De intervjuade uppger att ingen återkoppling ges från förvaltningen gällande en-

heternas verksamhetsplaner. 

Förvaltningsledningen rapporterar utvecklingen i delårsrapport och årsrapport. I styrdo-

kument om systematiskt kvalitetsarbete uppges att förvaltningsledningen gör en övergri-

pande analys av resultat gällande betygsstatistik och brukarenkäter vid dessa rapporte-

ringar. Dokumentgenomgång av delårsrapport samt årsrapport 2018 visar att analysen är 

mycket översiktlig, och att ingen årskurs-/ämnesspecifik redogörelse för eller djupare 

analys av kunskapsresultat eller trygghet och studiero görs i delårsrapport, medan en 

översiktlig redogörelse och analys av detta återfinns i årsrapporten. Händelser under året 

presenteras, bland annat genomförda insatser som till exempel införande av två- och 

flerlärarsystem och genomförande av läslyftet.  

I del- och helårsrapport 2018 framkommer även att förvaltningen 2018-02-08 fick i upp-

drag från nämnden att djupare analysera resultaten i årskurserna 3 och 6 samt korrelat-

ionen mellan meritvärden och nationella prov i årskurserna 3, 6 och 9. Uppdraget innefat-

tade även att ta fram en handlingsplan för ökad måluppfyllelse. Uppdraget presenterades 

som ett eget ärende för nämnd vid sammanträde 2018-09-13, och kortfattat i årsrapport 

2018. En slutsats som dras är att ”skolorna behöver fortsätta följa sina egna resultat sett i 

jämförelse med andras när det gäller överensstämmelsen mellan provbetyg och betyg” för 

att kunna analysera orsaker till eventuella skillnader. I tjänsteskrivelsen7 står även att läsa 

att förvaltningen ska fortsätta att diskutera resultatutvecklingen tillsammans rektorer i 

resultatdialoger. Handlingsplan för ökad måluppfyllelse har inte tagits fram. 

I styrdokumentet för det systematiska kvalitetsarbetet uppges vidare att enheternas resul-

tatrapporter som tas fram i samband med årsslut fungerar som underlag till de förvalt-

ningsövergripande rapporterna. Samtidigt framkommer i intervjuer att inskickade en-

hetsrapporter för föregående år (2017) ännu inte godkänts i Stratsys, vilket gör att de in-

                                                             
7 2018-09-01, beteckning BUN 2018-252 042-1 

Nationella mål

Nämndplan med kommunpolitiska mål och 
prioriteringar

Förvaltningens vision: En lärmiljö för alla - en modern 
skola på vetenskaplig grund

Förvaltningens långsiktiga strategier

Enhetens prioriterade mål
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tervjuade ställer sig frågande till på vilket sätt enheternas analyser fungerar som underlag 

för den övergripande analysen. Liknande funderingar framkommer i flertalet intervjuer: 

hur huvudmannen tillgodogör sig de analyser som görs på enhetsnivå, och huruvida be-

slut fattas utifrån identifierade behov. De intervjuade uppger att ingen återkoppling ges 

från förvaltningen gällande enheternas resultatrapporter. Vidare kan i genomgång av 

granskade skolenheters resultatrapporter för 2018 ses att mängden information och ana-

lys som delges förvaltningen genom enheternas rapporter skiljer sig åt, och att omfånget 

av rapporterna sträcker sig från två sidor på en skolenhet, till 41 sidor på en annan sko-

lenhet. 

Merparten av de intervjuade upplever att det systematiska kvalitetsarbetet inte fungerar 

riktigt fullt ut, och att kopplingen mellan enhetsnivå och huvudmannanivå inte är tydlig. 

Vidare framhålls att kvalitetsarbetet på enheterna i stort fungerar bra och att mycket ana-

lyser görs, men att analyserna inte leder till handling och åtgärd på huvudmannanivå, och 

att utbildningen således inte förmås anpassas i tillräckligt stor utsträckning. 

3.1.2. Bedömning 

Vi konstaterar att kommunens resursfördelningsmodell för grundskola baseras på en rör-

lig del, en basdel och ett tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd. 90 procent av den 

rörliga delen utgår från elevantal och undervisningstimmar, och delas ut månatligen efter 

löpande uppföljning av antal elever. Resterande 10 procent av den rörliga delen fördelas 

utifrån socioekonomiska parametrar. Tilläggsbeloppet utgör fem procent av den totala 

resursfördelningen.  

Tilläggsbeloppet fördelas ut terminsvis per skolområde, i linje med ordinarie resursför-

delningsmodell. Granskningen visar att förfarandet med tilläggsbeloppet, där tanken är 

att rektorer inom skolområdet själva ska omfördela resurserna utifrån behov på respek-

tive skolenhet, gör att resurserna i praktiken i vissa fall fördelas utifrån volym snarare än 

behov. 

Vi konstaterar vidare att de analyser som görs inom ramen för det systematiska kvalitets-

arbetet på huvudmannanivå gällande barns och elevers behov, inte används i större ut-

sträckning vid resursfördelningen på huvudmannanivå. Till exempel fördelas tilläggsbe-

loppet för barn i behov av särskilt stöd till skolområden utifrån ordinarie resursfördel-

ningsmodell snarare än utifrån identifierade behov. Resursfördelningen inom skolområ-

dena till varje skolenhet handhas sedan av respektive områdes rektorer, inte av huvud-

mannen.  

Vi konstaterar även att det inte finns någon gemensam struktur eller dokumenterat stöd 

för utformningen av de rapporter och analyser som enligt mallen för det systematiska kva-

litetsarbetet ska inkomma till huvudmannen från enheterna, och som ska utgöra grunden 

för huvudmannens analys. Detta riskerar bidra till att behoven på de olika skolenheterna 

inte behandlas på ett likvärdigt sätt, utan bedöms utifrån den information som respektive 

rektor väljer att rapportera. 

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. 
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3.2. Rektorers resursfördelning inom skolenheterna 

Kontrollmål 2: Rektorerna fördelar resurser inom skolenheterna efter elevernas olika förut-
sättningar och behov 

3.2.1. Iakttagelser 

Enskild rektor förfogar över hela enhetens budget, och ska fördela samtliga resurser uti-

från elevers behov och förutsättningar. Intervjuade uppger att det förutom det systema-

tiska kvalitetsarbetet med enhetsspecifika verksamhetsplaner och resultatrapporter inte 

finns något kommunövergripande gemensamt arbetssätt kring strukturen för resursför-

delning på enhetsnivå, eller någon systematiserad uppföljning från förvaltningen gällande 

resursernas användning. Rektorerna uppger sig få ett bra stöd av förvaltningens ekono-

mer vid förfrågan. Intervjuade rektorer uppger även att elevhälsan utgör ett mycket viktigt 

stöd i arbetet med att fördela resurser utifrån elevers förutsättningar och behov. Vidare 

uttrycks förhoppning om ytterligare stöd från samt ökat samarbete med förvaltningen i 

och med den tidigare nämnda organisationsförändring som ska träda i kraft inom förvalt-

ningen hösten 2019. 

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet tar varje skolenhet fram en resultatrap-

port som analyserar läsårets resultat. Resultatrapporterna innehåller rubrikerna Kunskap 

och lärande; Fördjupad uppföljning samverkan och övergångar; Analys av mål och aktivi-

teter; samt Beskrivning av internationellt arbete. Hur ingående analysen under respektive 

rubrik presenteras varierar mellan enheterna. Som nämndes ovan visar genomgång av 

granskade skolenheters resultatrapporter för 2018 att mängden information och analys 

som delges förvaltningen genom enheternas rapporter skiljer sig åt, och att omfånget av 

rapporterna sträcker sig från två sidor på en skolenhet, till 41 sidor på en annan skolenhet. 

Resultatrapporten och dess analyser ska utgöra underlag till den verksamhetsplan som 

varje skolenhet tar fram inför det nya läsåret, i vilken enheten ska presentera prioriterade 

mål8. Utifrån genomgång av granskade skolenheters verksamhetsplaner för läsåret 

2018/2019 kan ses att utformningen av planerna skiljer sig åt. Beskrivning av enhetens 

mål är ett exempel där beskrivningens utförlighet och tydlighet skiljer sig åt mellan pla-

nerna: Målen i två av fyra granskade planer presenteras med en kortfattad beskrivning, 

medan det i en plan inte specificeras några enhetsspecifika mål, endast barn- och utbild-

ningsförvaltningens vision och långsiktiga strategier (dessa omnämns i samtliga enheters 

verksamhetsplaner). I den fjärde granskade planen specificeras de enhetsspecifika målen 

med strategier samt mätmetoder för att mäta måluppfyllelsen. De intervjuade uppger att 

ingen återkoppling ges från förvaltningen gällande verksamhetsplaner eller resultatrap-

porter. 

På granskade skolenheter uppges vidare att det finns ett löpande arbete med att följa upp 

kunskapsresultat samt trygghet och studiero för att vid behov kunna omfördela resurser. I 

början av läsåret utgår enheterna alltså från tidigare läsårs resultat och analyser, och uti-

från det fördelas resurser för att möta de behov som identifierats. Intervjuade rektorer 

uppger att det finns en flexibilitet under läsåret för att kunna omfördela resurserna uti-

från förändrade behov, men att det samtidigt är svårt i och med att omfördelningar i de 

                                                             
8 Detta fastställs i dokumentet Resursfördelningsmodell BUN 
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flesta fall kräver prioriteringar och att ett tidigare tillsatt stöd då behöver om- och eventu-

ellt nedprioriteras. 

Uppföljning uppges göras löpande bland annat genom lärarnas ämneslag och/eller arbets-

lag samt studieråd där elever medverkar och får diskutera olika ämnen. Studieråden pro-

tokollförs och överlämnas till rektor. Studieråden förekommer inte på samtliga granskade 

skolenheter, men studie-/eller elevråd hålls på samtliga skolor. På en skolenhet uppges att 

klasskonferenser hålls i mitten samt i slutet av varje termin, där rektor tillsammans med 

lärare analyserar kunskapsresultaten för att se om det finns behov av att omfördela resur-

ser. Månatliga möten om kollegialt lärande hålls tillsammans med elevhälsan där bland 

annat elevers behov diskuteras. Enheten har även ett årshjul för elevhälsoarbetet som 

specificeras i enhetens elevhälsoplan, där bland annat de månatliga konsultationsmötena 

fastslås. Dokumenterad utvärdering av elevhälsoarbetet finns också. 

På en annan skolenhet finns ett årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet. I årshjulet 

specificeras bland annat de bedömningskonferenser som enheter har varje år i oktober 

och mars, där rektor tillsammans med elevhälsan går igenom alla elevers kunskapsut-

veckling, och analyserar utifrån individ-, grupp och ämnesnivå. Systemet för bedöm-

ningskonferenserna är uppbyggt på färgkodning, vilket gör att kunskapsprogressionen är 

enkel att följa. Färgkodningen ger en tydlig bild av var det finns behov av mer resurser, 

och rektor har möjlighet att omallokera resurser om så behövs. Åtgärder och ansvarig spe-

cificeras. Vidare uppges i intervju att samtliga elever i behov av särskilt stöd diskuteras på 

elevhälsoteamsmöten varannan vecka, och att elevhälsan är ute i samtliga arbetslag för 

uppföljning varannan vecka. Enheten har även dokumenterad ärendegång för extra an-

passningar, särskilt stöd samt insatser från elevhälsan. 

Ytterligare sätt att inhämta information kring var det finns behov av resurser är med hjälp 

av de elevenkäter som genomförs årligen på kommunens grundskolor, samt de elevhälso-

samtal som genomförs i förskoleklass, samt årskurs 2, 4, 6 och 8. Skolinspektionens enkä-

ter genomförs vartannat år. Från och med 2019 ska en gemensam skolenkät som tagits 

fram av elevhälsan genomföras i kommunens grundskolor. 

Exempel på enhetsspecifika sätt att fördela resurser 

På en skolenhet finns en så kallad flexgrupp: personal som inte är schemalagda i klasser, 

utan har ett mer flexibelt schema och på så sätt snabbt kan anpassas efter elevernas iden-

tifierade behov. Personalen i flexgruppen går antingen in i klasser där det finns behov av 

extra stöd, eller så får elever möjlighet att gå till någon i flexgruppen under olika tider. 

Intervjuade uppger att systemet behöver utvecklas mer, men att det i grunden fungerar 

mycket bra och är ett verksamt sätt att använda resurserna effektivt. På en annan skolen-

het uppges att lärare för varje årskurs utgör ett arbetslag, och att det i arbetslagen finns en 

relativt stor frihet att omfördela personella resurser till de klasser eller specifika tillfällen 

där det behövs extra stöd.  

Systemet med tvålärarsystemet framhålls också av de intervjuade som ett givande sätt att 

använda resurser, och på en skolenhet uppges att systemet har bidragit till ökad målupp-

fyllelse. På en skolenhet fanns tidigare elva elevassistenter medan det nu finns en. Resur-

serna har istället använts till att anställa fler pedagoger, och i de fall det finns behov av 

extra stöd så tillämpas tvålärarsystemet. 
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De intervjuade uppger att det överlag är svårt att rekrytera behörig personal, vilket också 

påverkar möjligheten att resursfördela utifrån elevers behov och förutsättningar. Vidare 

påtalas att skolpengen inom kommunen är lägre än riksgenomsnitt, och att detta speglas i 

verksamheten. Intervjuade framhåller att detta tar sig uttryck bland annat i små budgetar 

för läromedel. 

3.2.2. Bedömning 

Vi konstaterar att det på skolenhetsnivå görs ett löpande arbete med att följa upp och ut-

värdera elevers kunskapsresultat, samt analysera elevernas behov och förutsättningar 

bland annat genom de analyser som görs i ämnes- och arbetslag, klass- och bedömnings-

konferenser samt genom det täta samarbete som finns med barn- och elevhälsan. Inom 

kommunen finns exempel på skolenheter som lyckats fördela resurser på ett sätt så att 

kunskapsresultatet synbart har förbättrats. 

Vi konstaterar vidare att förekomsten samt utformningen av enhetsspecifika prioriterade 

mål som ska utgå från identifierade utvecklingsområden, samt klargöra var det finns be-

hov av insatser inom enheten kommande läsår, varierar mellan de granskade skolenhet-

erna. Även dokumentationen av de analyser som görs löpande, samt i och med årsslut, 

varierar mellan skolenheterna. 

Vi anser att den löpande analys som görs på skolenheterna skapar förutsättningar för rek-

torerna att fördela resurserna utifrån elevernas behov och förutsättningar, samtidigt som 

vi anser att systematiken i arbetet på vissa skolenheter kan förtydligas och dokumenteras 

för att säkerställa ett metodiskt arbete med tydlig koppling till genomförda kartläggning-

ar, analyser och identifierade behov.  

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

3.3. Uppföljning och utvärdering 

Kontrollmål 3: Det sker en uppföljning och utvärdering av resursfördelningen på både skol-
nivå och nämndnivå 

3.3.1. Iakttagelser 

Skolnivå 

Som nämnts under föregående kontrollmål sker en löpande uppföljning och utvärdering 

av resursfördelningen på skolnivå genom de analyser som görs genom till exempel klass- 

och bedömningskonferenser, ämnes- och arbetslag, samt elevhälsoteamsmöten. I inter-

vjuer uppges att dessa analyser möjliggör en löpande utvärdering av resursfördelningen 

inom skolenheten, då rektor ges en aktuell bild av var det fordras mer resurser, om till-

satta insatser ger resultat, och om resurser behöver omfördelas. De löpande analyserna 

uppges även möjliggöra en snabb omfördelning av befintliga resurser om identifierade 

behov visar att så behövs. 

Systematiken för den löpande uppföljningen och utvärdering varierar mellan granskade 

skolenheter, likaså hur dokumenterad den är.  
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Nämndnivå 

Ekonomerna som arbetar mot barn- och utbildningsförvaltningen följer upp antal elever i 

grundskolan runt den femtonde varje månad. Rektor på respektive skolenhet ansvarar för 

att föra in antalet elever i ett digitalt system. Om antalet elever har minskat eller ökat just-

eras den del av resursfördelningen som baseras på elevantal. Intervjuade uppger att det i 

praktiken inte innebär några större resursförändringar, då elevprognosen i grundskolan 

oftast är väl överensstämmande med det faktiska utfallet. 

Rapportering till nämnd gällande verksamheterna inom barn och utbildning sker huvud-

sakligen i samband med delårs- och helårsrapportering. I samband med dessa tillfällen 

rapporteras de delårs- och årsrapporter som tas fram på förvaltningsnivå. I rapportering-

arna redogörs för enhetsspecifika insatser såsom tvålärarsystem och temabaserat arbets-

sätt, samt vilka effekter enheterna bedömer att dessa insatser har. Vid delårsrapportering 

presenteras även den resultatrapport som tas fram läsårsvis för centrala elevhälsan för 

nämnden.  

Dokument- samt protokollgenomgång visar ingen explicit uppföljning eller utvärdering av 

kommunens resursfördelning. Som tidigare nämnts framhåller de intervjuade att det inte 

sker någon systematiserad uppföljning från förvaltningen och/eller nämnden gällande 

resursanvändning på enhetsnivå.  

Under våren 2019 har förvaltningen genomfört en utvärdering av resursfördelningsmo-

dellen. Enligt uppgift har inget formellt uppdrag inkommit från nämnden under våren, 

men uppdraget står att läsa i den tjänsteskrivelse från år 2015 som föregår beslut om infö-

randet av nuvarande resursfördelningsmodell. En enkät har under våren skickats ut till 

förskolechefer och rektorer, och utvärderingen ska presenteras för nämnden i juni 2019. 

Utöver denna utvärdering framkommer inga uppgifter om att resursfördelningsmodellen 

eller dess effekter har utvärderats vid tidigare tillfälle, inte heller i protokollgenomgång. 

Enligt uppgift i intervju diskuteras skolan ofta på nämndens sammanträden. Utifrån pro-

tokollgenomgång kan bland annat ses att rapporter från kontaktpolitiker som varit på 

besök i verksamheterna ges löpande på nämndens sammanträden. Hur väl systemet med 

kontaktpolitiker för att delge politiker information om verksamheterna uppges i intervju 

variera. Vissa av de intervjuade framhåller att kontaktpolitiker varit ute i skolorna och 

visat ett stort intresse för verksamheten, medan andra uppger att berörd politiker vid kon-

takt inte varit medveten om sin roll som kontaktpolitiker. 

Flera av de intervjuade upplever att nämnden inte visar något större intresse för verk-

samheterna och framhåller att ingen löpande uppföljning görs i samråd med verksamhet-

erna. Upplevelsen uppges grunda sig dels i att rektorer inte kallas upp till nämnd för att 

berätta om sin verksamhet, dels i att ingen återkoppling gällande till exempel enhetsspeci-

fika resultatrapporter ges, varken från förvaltningsledning eller nämnd. Som tidigare 

nämnts finns en osäkerhet kring om förvaltningsledning och/eller nämnd tar del av de 

rapporter som förs in i Stratsys. Inget dokumenterat stödmaterial för utformandet av en-

heternas verksamhetsplaner och resultatrapporter finns vilket leder till att planer och 

rapporter utformas på olika sätt och olika ingående. 
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3.3.2. Bedömning 

Vi konstaterar att det på skolnivå sker en löpande uppföljning och utvärdering av resurs-

fördelningen genom de analyser som bland annat görs på klass- och bedömningskonfe-

renser och regelbundna möten med elevhälsan. Systematiken samt dokumentationen av 

analyserna varierar mellan kommunens skolenheter. 

Vi konstaterar att barn- och utbildningsförvaltningen månatligen följer upp antalet elever 

i grundskolan för att säkerställa att fördelningen utifrån volym är korrekt. Vid förändring i 

antalet elever justeras den del av resurserna som fördelas utifrån elevantal. 

I de förvaltningsövergripande resultatrapporter som presenteras för nämnd vid delårs- 

och helårsrapportering görs ingen explicit analys av resursfördelningen eller dess effekter. 

De resultatdialoger som omnämns i vissa styrdokument uppges i intervjuer sakna syste-

matik eller helt utebli. Vi konstaterar även att det råder en osäkerhet kring huruvida 

nämnden tillgodogör sig den analys som presenteras av enheterna. Vidare finns inget do-

kumenterat stödmaterial kring hur enheternas verksamhetsplaner och resultatrapporter 

ska utformas, vilket leder till att en likvärdig uppföljning av de olika enheternas verksam-

heter försvåras.  

Vi konstaterar vidare att det under våren 2019 görs en utvärdering av resursfördelnings-

modellen genom en enkätundersökning till förskolechefer samt rektorer. Utvärderingen 

ska presenteras för nämnd i juni 2019. 

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 
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4. Revisionell bedömning 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun genomfört en 

granskning av resursfördelningen i grundskolan med fokus på barn i behov av särskilt 

stöd. Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: Säkerställer barn- och 

utbildningsnämnden att det finns en ändamålsenlig resursfördelning som tar hänsyn till 

elevernas olika förutsättningar och behov? Granskningen är avgränsad till barn- och ut-

bildningsnämnden. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att barn- och utbildnings-

nämnden delvis säkerställer att det finns en ändamålsenlig resursfördelning som tar hän-

syn till elevernas olika förutsättningar och behov. 

Nedan ses bedömningen för varje kontrollmål. För fullständiga bedömningar se respek-

tive kontrollmål i rapporten. 

Kontrollmål Bedömning 

Barn- och utbildningsnämnden fördelar resurser till skolenheterna 
efter elevernas olika förutsättningar och behov 

Ej uppfyllt 

Rektorerna fördelar resurser inom skolenheterna efter elevernas 
olika förutsättningar och behov 

Delvis uppfyllt 

Det sker en uppföljning och utvärdering av resursfördelningen på 
både skolnivå och nämndnivå 

Delvis uppfyllt 

  

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

 Säkerställa att hänsyn tas till elevers förutsättningar och behov vid huvudmannens 

fördelning av resurser till kommunens skolenheter, samt att förfarandet med  

tilläggsbelopp utgår från identifierade behov. 

 Säkerställa att det skapas förutsättningar för en likvärdig rapportering till huvud-

mannen, vilken utgör grunden för huvudmannens analys och således även grun-

den för resursfördelningen. 

 Säkerställa att det finns en gemensam struktur och ett dokumenterat stöd för ut-

formningen av de rapporter som tas fram på enhetsnivå, samt att rapporterna an-

vänds som underlag för huvudmannens analys. 

 Säkerställa att systematiken i den uppföljning och utvärdering som görs på en-

hetsnivå tydliggörs och att arbetet dokumenteras. 

 Säkerställa uppföljning och återkoppling av enheternas arbete med resursfördel-

ning. 

 Säkerställa att huvudmannen följer upp och utvärderar resursfördelningens effek-

ter, samt använder analysen som underlag vid beslut kring resursfördelningen. 
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