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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Marks kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en 

granskning av förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap. Syftet med 

granskningen har varit att bedöma om barn- och utbildningsnämnden säkerställer en 

ändamålsenlig styrning av den kommunala grundskolan som ger rektorerna, mot 

bakgrund av deras samlade ansvar, rimliga förutsättningar för att utöva sitt pedagogiska 

ledarskap.  

Vår samlade revisionella bedömning är att barn- och utbildningsnämnden inte helt har 

säkerställt en ändamålsenlig styrning av den kommunala grundskolan som ger 

rektorerna, mot bakgrund av deras samlade ansvar, rimliga förutsättningar för att utöva 

sitt pedagogiska ledarskap.  

Bedömningen baseras på en sammanvägning av bedömningarna för revisionsfrågorna i 

granskningen, vilka framgår nedan. Bedömningen görs på en tregradig skala (uppfyllt, 

delvis uppfyllt, eller ej uppfyllt). 

1. Har barn- och utbildningsnämnden säkerställt att rektor har mandat och 

möjligheter att organisera sin verksamhet så att erforderliga stödresurser finns?  

Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. Vi konstaterar att det finns en 

delegationsordning som tydliggör rektors mandat samt att rektorerna till stor del 

upplever att de ges mandat och förtroende att styra sin egen organisation. Vi 

konstaterar vidare att resursfördelningens mekanismer kan tydliggöras för att öka 

rektors förståelse för tilldelningen samt att själva modellen liksom den årliga 

budgetprocessen kan behöva ses över för att bättre stämma överens med 

verksamhetens behov. 

2. Har barn- och utbildningsnämnden säkerställt att rektorerna har tillgång till 

erforderliga stödresurser för att hantera till exempel administration, personal, 

ekonomi och lokalfrågor? 

Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. Vi konstaterar att rektorerna är 

nöjda med stödet från barn- och utbildningsförvaltningen inom bland annat 

klagomålshantering och från de ekonomer som arbetar riktat mot rektorerna. Däremot 

uppfattas inte ekonomisystemet som ändamålsenligt. Vi konstaterar att rektorerna är i 

behov av tydligare och mer samordnade stödresurser från andra förvaltningar. Vi ser 

positivt på att det tagits initiativ till att HR-stödet ska förstärkas från och med 1 januari 

2021.   

3. Sker uppföljning och utvärdering av rektorernas arbete som pedagogiska 

ledare och deras arbetssituation?  

Vår bedömning är att revisionsfrågan är ej uppfylld. Vi konstaterar att uppföljning sker i 

enheternas resultatrapporter och i resultatdialoger mellan rektorer och 

förvaltningsledning. Vi kan vidare konstatera att uppföljning utifrån olika teman och i 

olika gruppkonstellationer sker inom ramen för rektorsmötena varje vecka, men att 

rektorerna önskar forum för att diskutera det pedagogiska ledarskapet. Vi konstaterar att 

uppföljningen till nämnden i form av lägesbedömning, årsrapport och delårsrapport 
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innehåller övergripande resultat för grundskolan samt generella resonemang om rektors 

förutsättningar i kommunen. Vi konstaterar att den skriftliga uppföljningen till nämnden 

inte ger nämnden en bild av de enheternas olika resultat och förutsättningar, varför inte 

heller skillnader i förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap framgår. 

 

4. Vidtar barn- och utbildningsnämnden eller förvaltningen vid behov initiativ för 

att utveckla rektors pedagogiska ledarskap? 

Vår bedömning är att revisionsfrågan är uppfylld. Vi konstaterar att nämndplanen 2020 

innehåller prioriteringar för att skapa stödstrukturer vilket gynnar förutsättningar för 

rektors pedagogiska ledarskap. Vi konstaterar vidare att en omorganisation, på initiativ 

av förvaltningen, genomförts i syfte att stärka rektorernas förutsättningar samt att 

årsplanering och kalendarium tagits fram, bland annat för att öka förutsägbarheten i 

uppföljningen. Vi ser positivt på att omorganisationen genomförts med det uttalade 

målet att öka stödet till rektor och skapa mer likvärdiga förutsättningar, även om det är 

för tidigt att uttala sig om omorganisationen haft avsedd effekt.   

5. Har rektorerna relevant kompetens för att utföra sitt uppdrag? 

Vår bedömning är att revisionsfrågan är uppfylld. Vi konstaterar att samtliga 

grundskolerektorer har gått, har påbörjat eller ska påbörja den statliga 

rektorsutbildningen, vilket är i enlighet med skollagens bestämmelser. Förvaltningen har 

en god överblick över rektorernas formella kompetenser. Vi noterar att 

kompetensutvecklingsinsatserna för de mer erfarna rektorerna behöver utvecklas.  

Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och 

utbildningsnämnden:  

● Se över resursfördelningsmodellen för att den bättre ska stämma överens med 

verksamhetens behov. Det är av vikt att resurstilldelningen är förutsägbar för att 

rektor ska kunna planera sin organisation. Nämnden bör verka för att 

resursfördelningens mekanismer tydliggöras för att öka rektors förståelse för 

tilldelningen.  

● Arbeta för att de stödfunktioner som står under andra nämnder och förvaltningar 

utvecklas till att vara ett så funktionellt stöd som möjligt för rektorerna. 

● Säkerställ att uppföljningen som delges nämnden innehåller redovisning av 

enheternas olika förutsättningar och resultat för att nämnden vid behov ska kunna 

vidta åtgärder.  

● Säkerställ att samtliga rektorer från kompetensutveckling utifrån sin aktuella nivå.  
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Inledning 
Bakgrund 
Skollagen och läroplanen reglerar rektorernas ansvarsområde i fråga om 

kärnverksamheten, det vill säga undervisning och lärande. Rektor ska vara pedagogisk 

ledare vilket innebär att rektor ska leda och samordna det pedagogiska arbetet samt 

ansvara för att de nationella målen är styrande för verksamheten. Utöver sitt 

pedagogiska uppdrag har rektor även ofta ansvar för arbetsmiljön på skolan, ekonomin, 

personalfrågor med mera. För att rektor ska kunna fungera som en god pedagogisk 

ledare är det därför viktigt att det finns stödstrukturer i verksamheten, till exempel för 

fastighetsfrågor, administration och ekonomi. Utöver stödstrukturer är frågan om rektors 

kompetens för att utöva ett pedagogiskt ledarskap relevant. 

Huvudmannen har det övergripande ansvaret för att utbildningen genomförs i enlighet 

med bestämmelserna i skolförfattningarna. Huvudmannen har också ansvar för att, i ett 

systematiskt kvalitetsarbete, följa upp och utveckla utbildningen. Huvudmannen har 

vidare ett ansvar som rektors arbetsgivare. 

Med tanke på rektors omfattande uppdrag och samtidigt stora betydelse för 

verksamheten har revisorerna utifrån en bedömning av väsentlighet och risk funnit det 

angeläget att genomföra en granskning av förutsättningar för rektors pedagogiska 

ledarskap. 

Syfte och revisionsfrågor 
Granskningens syfte är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden säkerställer en 

ändamålsenlig styrning av den kommunala grundskolan som ger rektorerna, mot 

bakgrund av deras samlade ansvar, rimliga förutsättningar för att utöva sitt pedagogiska 

ledarskap1? 

Följande revisionsfrågor används för att svara mot syftet:  

● Har barn- och utbildningsnämnden säkerställt att rektor har mandat och möjligheter 

att organisera sin verksamhet så att erforderliga stödresurser finns? 

● Har barn- och utbildningsnämnden säkerställt att rektorerna har tillgång till 

erforderliga stödresurser för att hantera till exempel administration, personal, 

ekonomi och lokalfrågor? 

● Sker uppföljning och utvärdering av rektorernas arbete som pedagogiska ledare och 

deras arbetssituation? 

● Vidtar barn- och utbildningsnämnden eller förvaltningen vid behov initiativ för att 

utveckla rektors pedagogiska ledarskap? 

● Har rektorerna relevant kompetens för att utföra sitt uppdrag? 

Revisionskriterier 
● Kommunallagen 6:6 

 
1 Enligt Skolinspektionen är definitionen av rektors pedagogiska ledarskap allt som handlar om att tolka målen samt 

beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat 
så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det betyder att rektor måste ha kunskap om 
och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse 
hos medarbetarna för samband mellan insats och resultat. 



 
 

5 

● 2 kap. 9-10 §§ skollagen (rev.fr 1) 
● 2 kap. 8 § skollagen (rev.fr 2 och 3) 
● 4 kap. 3, 5-7 §§ skollagen (rev.fr 4) 
● 2 kap. 11-12 §§ skollagen (rev.fr 5) 
● Förordning (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med 

motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer 
och förskolechefer 

● kommunens regler och riktlinjer (rev.fr 5)  

Avgränsning 
Granskningen avser grundskolan. Rektorer från 6 enheter som representerar skolor 

med olika förutsättningar har intervjuats. 

Metod 
Inledningsvis genomfördes en analys av för granskning relevanta beslut och dokument, 

bland annat delegationsordning, kompetenskartläggning, uppdragsbeskrivningar och 

enkätresultat. Digital enkät har distribuerats till samtliga rektorer. Enkäten skickades ut 

till 19 rektorer och sju biträdande rektorer. Totalt 19 svarade, vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 73 %.  

Intervjuer har genomförts med: 

● Ordförande/presidium  

● Förvaltningschef och verksamhetschefer 

● Rektorer (Två gruppintervjuer, varav en gruppintervju med rektorer ansvariga för åk 

F-6 och en gruppintervju med rektorer ansvariga för åk 7-9)  

Totalt genomfördes fyra intervjuer. Rapporten har sakgranskats av de intervjuade.  
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Grundskolan i Marks kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för barnomsorgen och all kommunal 

verksamhet inom förskolan upp till gymnasienivå, inklusive vuxenutbildningen. 

Nämnden har det politiska ansvaret för verksamheten och är således huvudman bland 

annat för grundskolan. I kommunen finns 18 grundskolor och två grundsärskolor. 

Grundsärskolan omfattas inte av granskningen.  

Marks grundskolor Antal elever (2020-11-25) Antal rektorer samt biträdande 
rektorer 

Fritslaskolan F-9 411 1 rektor 
1 biträdande rektor 

Ängskolan 7-9 387 1 rektor 
1 biträdande rektor 

Örbyskolan F-6 354 1 rektor 
1 biträdande rektor 

Örbyskolan 7-9 180 1 biträdande rektor 

Strömskolan F-6 353 1 rektor 
1 biträdande rektor 

Stommenskolan F-6 310 1 rektor 
1 biträdande rektor 

Tingvallaskolan 3-6 308 1 rektor 

Lyckeskolan 7-9 305 1 rektor 
1 biträdande rektor 

Sätilaskolan F-6 265 1 rektor 

Sätilaskolan 7-9 235 1 rektor 

Parkskolan F-2 191 1 rektor 

Hyssnaskolan F-6 161 1 rektor 

Sjöbyskolan F-6 156 1 rektor 

Björketorpskolan F-6  103 1 rektor 

Torestorpskolan F-6 101 1 rektor 

Fotskälskolan F-6 100 1 rektor 

Öxabäckskolan F-6 64 Samma rektor som 
Torestorpskolan 

Ubbhultskolan F-3 62 1 rektor 

Grundsär. Stommenskolan  1 rektor 

Grundsär. Lyckeskolan  1 rektor 

 

Chef för rektorerna är verksamhetschef förskola och grundskola åk F-6 och 

verksamhetschef grundskola åk 7-9, gymnasiet och vuxenutbildningen.  
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Iakttagelser och bedömningar 
 
Rektors mandat och möjligheter att organisera verksamheten 
Enligt 2 kap. 9 § skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet 

ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen 

utvecklas. I 2 kap. 10 § skollagen framgår bland annat att rektorn beslutar om sin enhets 

inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och 

elevernas olika förutsättningar och behov.  

Iakttagelser 
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning är beslutad av nämnden den 13 

mars 2020 § 26 och senast reviderad 2020-05-15 § 75. Delegationsordningen redogör 

inledningsvis för de grundläggande bestämmelserna avseende delegation. Vidare 

framgår att rektor har delegation på bland annat upprättande av riktlinjer och rutiner för 

att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier samt plan mot kränkande 

behandling, beslut om utbud av elevens val, beslut om skolplacering, anmäla till 

miljöenheten när en ny avdelning/enhet öppnas samt avslag på begäran om att få ta del 

av allmän handling om den enskilde begär ett skriftligt beslut avseende förskola eller 

skola.  

Av dokumentation och intervjuer framgår att Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 

resurser från kommunfullmäktige för hela nämndens verksamhet i en samlad ram. 

Resurserna påverkas av demografiska förändringar utifrån antal barn i åldern 6–15 år. 

Nämnden beslutar hur stor budgetram respektive huvudverksamhet ska tilldelas. 

Förskola, grundskola och fritidshem har resursfördelningsmodell till varje enhet. 

Grundskolans tilldelning baseras på antalet elever grupperat per stadie, f-klass, åk 1–3, 

åk 4–6, och åk 7–9, per enhet. En viktning finns där timplanen är faktorn som i grunden 

genererar resurs. Fördelningen påverkas också utifrån socioekonomiska faktorer 

baserat på klassplacerade elever per enhet. Den socioekonomiska tilldelningen är tio 

procent för grundskolan. Det finns också en budget som är avsatt för tilläggsbelopp som 

baseras på enskilda elevers behov. Resurstilldelningen uppdateras varje månad utifrån 

aktuella elevvolymer. 

I intervjuer framkommer att rektors mandat, utifrån delegation och resurstilldelning, på 

ett tydligt sätt är att besluta om den inre organisationen. Rektorerna beskriver att de har 

autonomi att bygga upp sin organisation utifrån de resurser som finns att tillgå. Samtliga 

intervjuade uppger att det finns ett behov av att resursfördelningsmodellen och dess 

beståndsdelar förtydligas för rektor. Det skulle kunna ge rektor bättre möjligheter att följa 

upp hur resurser används samt stärka rektors känsla av förståelse för den egna 

skolenheten i relation till övriga enheter. Intervjuade rektorer efterfrågar en utvärdering 

och genomlysning av den nuvarande resursfördelningsmodellen, bland annat för att se 

om den socioekonomiska tilldelningen ger ett rättvist utfall. Det framförs även att 

resursfördelningen till skolor med årskurs F-6 inte är ändamålsenlig och att det finns 

behov av att utreda vidare vad detta beror på. Vidare beskrivs i intervjuer att 

budgetprocessen försvårar rektors möjligheter till planering av den inre organisationen 

då personalbudgeten görs innan den totala resurstilldelningen är klar.  
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Vid genomförandet av enkäten fick rektorerna möjlighet att svara på påståenden 

rörande sina mandat som rektor. Sammanfattningsvis har en majoritet av rektorerna 

svarat instämmer inte eller instämmer till viss del på frågorna. 

   

Samtliga intervjuade framför att rektors uppdrag i de nationella styrdokumenten är stort 

och komplext och att Marks kommun har en utmaning i att skapa en organisation som 

ger förutsättningar för rektor att leva upp till sina statliga och kommunala uppdrag. Det 

beskrivs att det pedagogiska ledarskapet kräver mycket av rektor och innefattar allt från 

frågor kring hur verksamheten ska vara organiserad i konkret schemaläggning till att 

skapa en trygg miljö för både personal och elever. I intervjuer framgår att personalfrågor 

är en stor del av rektorernas inre organisation och ansvar som tar mycket tid, där 

behovet av stöd från förvaltningen är särskilt påtagligt.  

Bedömning 
Revisionsfråga 1: Har barn- och utbildningsnämnden säkerställt att rektor har mandat 

och möjligheter att organisera sin verksamhet så att erforderliga stödresurser finns?  

Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. Vi konstaterar att det finns en 

delegationsordning som tydliggör rektors mandat samt att rektorerna till stor del 

upplever att de ges mandat och förtroende att styra sin egen organisation. Vi 

konstaterar vidare att resursfördelningens mekanismer kan tydliggöras för att öka 

rektors förståelse för tilldelningen samt att själva modellen liksom den årliga 

budgetprocessen kan behöva ses över för att bättre stämma överens med 

verksamhetens behov.  

Tillgång till stödresurser 
Enligt 2 kap. 8 § skollagen har huvudmannen det övergripande ansvaret för att 

utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skolförfattningarna. Det 

innebär bland annat att huvudmannen måste säkerställa att varje rektor har tillräckliga 

förutsättningar för att kunna ta sitt ansvar som rektor. 

Iakttagelser 
Resultatet av enkätfrågan “Vilka stödresurser har du tillgång till från förvaltningen?” visar 

att flertalet rektorer anser sig ha tillgång till stöd från förvaltningen avseende IT, ekonomi 

samt elevhälsa. Resultatet visar att det finns en uppfattning att stödresurser inom HR-

stöd, fastighets- och lokalkompetens samt juridiska frågor erbjuds i lägre utsträckning 
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från förvaltningen. Enkätresultatet visar även på att det finns en uppfattning av att 

stödresurser erbjuds i lägre utsträckning från kommuncentral nivå än vad det gör från 

förvaltningen. 

 

 

I enkäten fick rektorerna ta ställning till hur nöjda de var med stödet som erbjuds från 

förvaltningen. 

 

Enkätsvaren visar att det en hög grad av nöjdhet med utbudet av stöd från 

förvaltningen. Vidare är det varierande uppfattningar om kvaliteten på stödet. 

Vid intervjuer beskriver rektorerna att stödet från barn- och utbildningsförvaltningen 

fungerar väl och att det är enkelt att ringa för att få tag på den som kan svara på frågor, 

alternativ blir hänvisad vidare. Kommunikationsvägarna inom förvaltningen uppges på 

så sätt vara korta. De rektorer som har en biträdande rektor uppger att de får stort 

administrativt och annat stöd av denna funktion. Antalet biträdande rektorer är styrt 

centralt inom förvaltningen, och det framkommer att ytterligare någon skola kommer att 

delas upp i två mindre skolenheter och därigenom att tidigare rektor och biträdande 

rektor blir ansvariga rektorer för var sin enhet. Det framkommer att det administrativa 

stödet skulle kunna utvecklas för de rektorer som inte har en biträdande rektor vid sin 

skolenhet. Det redogörs för att vissa enheter har skoladministratörer anställda som 

fungerar som ett administrativt stöd för rektorer.  
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Vidare beskrivs att barn- och utbildningsförvaltningens två ekonomer (organisatoriskt 

tillhörande kommunledningskontoret men fysiskt placerade inom barn- och 

utbildningsförvaltningen) är ett mycket uppskattat stöd i den löpande ekonomiska 

uppföljningen och planeringen. Ekonomisystemet beskrivs som komplext och 

svårhanterligt, varför ekonomernas stöd blir extra betydelsefullt enligt rektorerna.  

Den resurs på förvaltningen som arbetar med klagomålshantering beskrivs vara ett 

uppskattat stöd för rektorerna. Enligt de intervjuade saknas stödfunktion inom barn- och 

utbildningsförvaltningen som kan stötta rektorerna i juridiska frågor.  

Vad gäller elevhälsans personal, som är organiserad i en central elevhälsa, framgår vid 

intervjuer att vissa rektorer gärna ser att de skulle vara ansvarig chef också för dessa 

professioner för att kunna nyttja resurserna på bästa sätt.   

I intervjuerna framkommer att rektorernas stöd i personalfrågor finns inom den 

kommuncentrala HR-avdelningen. HR-ansvarig ska finns tillgänglig som ett bollplank 

genom framtagande av annons, kravprofil och vid intervjuer med sökanden. Det 

beskrivs ha varit en stor personalomsättning på HR-avdelningen samt att den aktuella 

kontaktpersonen på HR-avdelningen arbetat 50 % riktat mot barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter. I intervjuer framgår att stödet från HR-avdelningen 

kring rekryteringar inte har fungerat i den utsträckningen som efterfrågats från 

rektorerna. I intervju med förvaltningsledning och nämndsrepresentant framkommer att 

det finns en medvetenhet om behovet av utökat HR-stöd och att det för att det pågår ett 

utvecklingsarbete vilket bland annat utmynnat i att en kontaktperson från och med 1 

januari 2021 kommer att arbeta 100 % riktat mot barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet.  

I intervjuer framgår att stödet vad gäller lokaler och fastigheter erhålls från centrala 

förvaltningar. Det framkommer i intervjuer att frågor rörande exempelvis trafik och miljö 

inte upplevs samordnas mellan förvaltningarna utan landar på rektor att organisera och 

besvara. I intervjuer med förvaltningsledning och nämndsrepresentant beskrivs att det 

finns en medvetenhet kring detta och att diskussion pågår mellan berörda förvaltningar 

för att utveckla arbetsprocesserna.  

Skolinspektionen konstaterade i sin tillsyn våren 2020 att det fanns brister i 

huvudmannens arbete med att se till så att det vid grundskoleenheterna erbjuds 

studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det. Skolinspektionen 

avstod från ingripande eftersom förvaltningen redan initierat att åtgärda bristen.  Under 

våren beslutade förvaltningen att en central organisation skulle skapas för ett 

gemensamt stöd för rektorer att säkerställa studiehandledning på modersmål. I 

intervjuer uppges att en enhetschef för modersmål har anställts från och med 1 oktober 

men att det centrala stödet kring organisering av studiehandledning på modersmål ännu 

inte kommit igång.  

I intervjuer uppges att rektorerna, i och med covid-19, fått stöd från 

förvaltningsledningen med att ta fram en gemensam riskbedömning tillsammans med 

huvudskyddsombudet.   



 
 

11 

Bedömning 
Revisionsfråga 2: Har barn- och utbildningsnämnden säkerställt att rektorerna har 

tillgång till erforderliga stödresurser för att hantera till exempel administration, personal, 

ekonomi och lokalfrågor? 

Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. Vi konstaterar att rektorerna är 

nöjda med stödet från barn- och utbildningsförvaltningen inom bland annat 

klagomålshantering och från de ekonomer som arbetar riktat mot rektorerna. Däremot 

uppfattas inte ekonomisystemet som ändamålsenligt. Vi konstaterar att rektorerna är i 

behov av tydligare och mer samordnade stödresurser från andra förvaltningar. Vi ser 

positivt på att det tagits initiativ till att HR-stödet ska förstärkas från och med 1 januari 

2021.   

Uppföljning och utvärdering 
Huvudmannen ska enligt 4 kap 3, 5-7 §§ skollagen systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen på det systematiska 

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

föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet ska 

dokumenteras. 

Iakttagelser 
I enkäten fick rektorerna svara på frågan om det sker en uppföljning och utvärdering av 

rektorernas arbete som pedagogiska ledare. 

 

Resultaten av den genomförda enkäten visar att en knapp majoritet av de svarande 

rektorerna anser att uppföljning och utvärdering av rektorernas arbete som pedagogiska 

ledare sker.  

I övrigt är det 21 % som inte vet om det genomförs uppföljning och utvärdering av 

rektorernas arbete som pedagogiska ledare. För påståendet om den uppföljning som 

görs är relevant, konstruktiv och givande svarar 5 % att de instämmer helt, 21 % 

instämmer till stor del, 47 % instämmer till viss del samt 26 % instämmer inte. 

I enkäten fick även rektorerna möjligheten svara på “Jag upplever att jag har goda 

förutsättningar att vara en god pedagogisk ledare” där 63 % av svarande instämmer till 

stor del eller helt medan 37 % av svarande instämmer till viss del eller inte. De fick även 

svara på “Jag upplever att jag har tid för att vara en god pedagogisk ledare” där 42 % av 

svarande instämmer inte, 26 % instämmer till viss del och 32 % instämmer till stor del 

eller helt. Utifrån intervjuer framgår att rektorerna inte är förvånade att flera av dem 

känner att de inte har tid att vara en god pedagogisk ledare. Som nämns ovan beskrivs 

att det pedagogiska ledarskapet kräver mycket av rektor och i intervjuer lyfts att frågor 

såsom schemaläggning, personalfrågor och brandskydd tar mycket av rektors tid.  
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I dokument och intervjuer framgår att förvaltningen inför läsåret 2020/21 tagit fram ett 

nytt årshjul/en årsplanering utifrån det systematiska kvalitetsarbetet, den kommunala 

styrningen och systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet uppges vara att skapa struktur för 

att förvaltningens arbete ska kunna vara systematiskt och ha en god framförhållning.  

Årsplaneringen listar uppföljningsmoment inom grundskola/grundsärskola såsom 

uppföljning av frånvaro i januari och oktober, strategidagar i april och september samt 

resultatdialog och verksamhetsplan i september. I årsplaneringen redogörs även för 

uppföljning av budget/ekonomi, arbetsmiljö samt HR/personal.  

Utifrån årsplaneringen har ett kalendarium för rektorsmöten skapats för höstterminen 

2020 samt vårterminen 2021. Rektorsmöten hålls på onsdagar, som hel- eller halvdag, 

och har olika förutbestämda teman i olika konstellationer. Bland annat framgår att 

arbetsplatsmöten (APT) återkommer regelbundet. Det finns även tillfällen för teammöten 

där rektorerna är uppdelade geografiskt från förskolan upp till högstadiet, gemensamma 

möten för alla verksamhetsformer samt även uppdelade möten utifrån förskola, 

grundskola, gymnasium samt vuxenutbildning.  

I intervjuer med rektorer framkommer att formen för rektorsmötena inte helt satt sig, och 

att de tenderar att bli informationstillfällen snarare än tillfällen för erfarenhetsutbyte och 

dialog. Det uppges att många av de senaste rektorsmötena har behövt handla om 

situationen av covid-19. Flertalet av de intervjuade rektorerna säger sig sakna tillfällen 

för fördjupade diskussioner avseende rektors pedagogiska ledarskap, även om 

chefsutbildningen varit ett uppskattat sådant forum (se vidare revisionsfråga 5). Det 

framkommer också att rektorerna upplever att det vid behov går att ringa rektorskollegor 

för att bolla frågor.  

I intervjuer med förvaltningsledningen beskrivs att fyra strategidagar per år är tänkta att 

vara forum för fördjupad diskussion och gemensam fortbildning i aktuella frågor. De 

planerade strategidagarna 2020 har blivit inställda på grund av covid-19.  

I intervjuer framkommer att strukturen för dokumentationen av det systematiska 

kvalitetsarbetet är i en brytpunkt. Från och med höstterminen 2020 ska uppföljningen på 

enhetsnivå genomföras löpande under året utifrån årsplaneringens moment. Den 

löpande uppföljningen ska sedan resultera i en samlad resultatrapport per enhet som 

sammanställs i augusti. Uppföljningen har fram till hösten 2020 genomförts vid slutet av 

läsåret och sammanställts i en resultatrapport i juni.  
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Enligt både den gamla och nya strukturen för systematiskt kvalitetsarbete genomförs 

resultatdialoger i augusti/september mellan rektor och förvaltningsledningen utifrån vad 

som framkommit i resultatrapporten. Resultatdialogerna uppges vara uppskattade av 

rektorerna då de innebär en dialog kring enhetens styrkor och utmaningar som 

kompletterar den skriftliga rapporteringen. Resultatrapporterna och utfallet av 

resultatdialogerna presenteras inte för nämnden.  

Skolorna använder resultatrapporterna och samtalet i resultatdialogerna för att ta fram 

nästkommande läsårs verksamhetsplan för enheten. Intervjuade rektorer efterfrågar en 

tydligare återkoppling från nämnden, exempelvis i form av mer synliga kontaktpolitiker 

eller att rektorer fick komma till nämnden och berätta om sin verksamhet.  

I genomgång av nämndens protokoll 2020-01-23 till och med 2020-11-12 framkommer 

att barn- och utbildningsnämnden tar del av ekonomirapporter, årsredovisning, 

lägesbedömning samt delårsrapporter. Ytterligare information som ges till nämnden är 

klagomål (kränkningsärenden), information om Skolinspektionens tillsyn samt om 

situationen med covid-19 i verksamheterna.  

Årsrapport barn- och utbildningsnämnden 2019, beslutad av nämnden 2020-02-06 § 13, 

innehåller uppföljning av nämndens mål som innebär redovisning av resultat på en 

övergripande nivå. I årsrapporten beskrivs att flera rektorer önskar en gemensam 

struktur och organisation av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Det framkommer även en redogörelse av att det under 2019 gjordes en ny förändring av 

ledningsorganisationen som syftar till leda till en ökad stabilitet. Utöver att 

rektorstjänsterna blivit fler och antalet biträdande rektorer minskar, uppges också 

satsningar har gjorts för att öka stödet från förvaltningen till rektorer och verksamhet. 

Årsrapporten beskriver att det under hösten 2019 har skett ett arbete med att utveckla 

en teamorganisation för både skolor och förskolor. I teamorganisationen samarbetar 

rektorerna och även andra funktioner på skolorna. Målsättningen är att ge rektorerna 

bättre förutsättningar och förhoppningsvis också bidra till att rektorerna stannar kvar på 

sina enheter.  

Vi har i granskningen tagit del av Lägesbedömning 2018-2019, beslutad av nämnden 

2020-05-12 § 69, som syftar till att ge en samlad och övergripande bild av kvalitet och 

måluppfyllelse i bland annat grundskola och grundsärskola. Den beskriver även till viss 

del verksamheternas strukturella förutsättningar. Resultat och förutsättningar redovisas 

inte på enhetsnivå. Lägesbedömningen uppges utgöra ett underlag för dialog och 

skapade av samsyn i styrkedjan samt lyfter fram vetenskap och beprövad erfarenhet.  

I lägesbedömningen 2018-2019 framgår en målsättning om att renodla rektorsrollen för 

att rektor ska kunna fokusera på att utveckla, stödja och engagera sina medarbetare. 

Det beskrivs att det i samband med att ny förvaltningschef tillträdde höstterminen 2018 

fanns ett önskemål från rektorer och övriga i organisationen att förbättra förutsättningar 

för rektors ledarskap. Framförallt önskades ett ökat stöd från huvudmannen och 

förvaltningen.  

I intervju uppges att en lägesbedömning 2018-2019 togs fram då det fanns ett behov av 

en större genomlysning av verksamheternas resultat och utmaningar. Det framkommer i 
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intervjuer att en lägesbedömning även för 2019-2020 håller på att tas fram, vilken 

kommer att vara klar någon gång i början av 2021.  

I barn- och ungdomsnämndens delårsrapport per augusti 2020, beslutad av nämnden 

2020-09-17 § 102, framgår att organisationsförändringar har fortsatt implementeras 

under vårterminen 2020. Bland annat har nya rektorstjänster skapats och rekryterats till. 

I januari tillträdde flertalet nya rektorer. I delårsrapporten beskrivs att finns behov av 

kompetensutveckling hos bland annat skolans rektorer för att öka kunskapsresultaten 

och nå måluppfyllelse. Delårsrapporten beskriver att det i dagsläget inte finns tillräckliga 

resurser för att kompetensutveckla personal i den omfattning som det identifierats ett 

behov av. Arbete med att ta fram en plan för kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling har startat, men insatserna kräver resurser förvaltningen uppges 

sakna i nuläget.  

Bedömning 
Revisionsfråga 3: Sker uppföljning och utvärdering av rektorernas arbete som 

pedagogiska ledare och deras arbetssituation?  

Vår bedömning är att revisionsfrågan är ej uppfylld. Vi konstaterar att uppföljning sker i 

enheternas resultatrapporter och i resultatdialoger mellan rektorer och 

förvaltningsledning. Vi kan vidare konstatera att uppföljning utifrån olika teman och i 

olika gruppkonstellationer sker inom ramen för rektorsmötena varje vecka, men att 

rektorerna önskar forum för att diskutera det pedagogiska ledarskapet. Vi konstaterar att 

uppföljningen till nämnden i form av lägesbedömning, årsrapport och delårsrapport 

innehåller övergripande resultat för grundskolan samt generella resonemang om rektors 

förutsättningar i kommunen. Vi konstaterar att den skriftliga uppföljningen till nämnden 

inte ger nämnden en bild av de enheternas olika resultat och förutsättningar, varför inte 

heller skillnader i förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap framgår.    

Åtgärder för att utveckla rektors pedagogiska ledarskap 
Huvudmannen ska enligt 4 kap 3, 5-7 §§ skollagen systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen på det systematiska 

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

föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet ska 

dokumenteras.  

Iakttagelser 
I Nämndplan 2020-2021 Barn- och utbildningsnämnden, beslutad 2019-12-06, framgår 

nämndens prioriteringar för 2020–2021. Följande punkter har bäring på grundskolan:  

● Behovsprognos, planering och projektering av befintliga och nya lokaler. Detta för att 

säkerställa en god arbetsmiljö för barn, elever och medarbetare samt uppfylla 

skollagens krav gällande närhetsprincipen till förskolor och skolor. 

● Strategi för kompetensförsörjning som stödjer och leder organisationen. 

● Strategi för digital utveckling som stödjer och leder organisationen. 

I intervjuer och dokument redogörs för den omorganisation som initierats under 2019 

och implementerats vårterminen 2020. Rektorsorganisationen har förändrats genom att 
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varje skola leds av en rektor. I jämförelse med den tidigare organisationen har många 

tjänster omvandlats från biträdande rektorer till tjänster som rektorer. Det har också 

medfört att en del skolor har delats i två enheter. Omorganisationen har vidare inneburit 

en utökad ledningsresurs (verksamhetschef) med inriktning på kvalitet och utveckling. 

Resurserna för ledning har samlats centralt på barn- och utbildningsförvaltningen.  

Syftet med den nya organisationen uppges i intervjuer och i Lägesbedömning 2018-

2019 vara att stärka rektor genom tydligare avlastning och stöttning i verksamheten. 

Omfördelning av skolenheter har också syftat till att skapat likvärdiga uppdrag för 

rektorerna. I intervjuer uppges att omorganisationen genomförts på initiativ av 

förvaltningen och att nämnden hållits informerad.  

Som framkommer ovan har förvaltningsledningen även inrättat en årsplanering och ett 

kalendarium för rektorsmötena för att strukturera upp den nya organisationen och skapa 

en större förutsägbarhet i uppföljning och planering. Intervjuade rektorer säger att 

formerna för uppföljning och rektorsmöten ännu inte fallit på plats, delvis till följd av 

covid-19.  

Vid intervjuer framgår att rektorerna har efterfrågat insatser för kompetensutveckling 

inom lokal samverkan på skolenheten. Förvaltningsledningen har tagit hjälp av den 

centrala HR-avdelningen som tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

ska genomföra en webbaserad utbildning inom detta. Utbildningen har blivit framflyttad 

på grund av covid-19 och ska nu genomföras i början av 2021.  

I den genomförda enkäten fick rektorerna ta ställning till påståendet om nämnden eller 

förvaltningen har tagit initiativ till att utveckla rektors pedagogiska ledarskap.  

 

I fritextsvaren framgår en avsaknad av forum och tillfällen att prata om det pedagogiska 

ledarskapet. Fritextsvaren och intervjuerna med rektorerna ger också en bild av att 

rektorsorganisationen är mitt i ett utvecklingsarbete och att det behövs tid för att 

organisationen ska sätta sig.  

Bedömning 
Revisionsfråga 4: Vidtar barn- och utbildningsnämnden eller förvaltningen vid behov 

initiativ för att utveckla rektors pedagogiska ledarskap? 

Vår bedömning är att revisionsfrågan är uppfylld. Vi konstaterar att nämndplanen 2020 

innehåller prioriteringar för att skapa stödstrukturer vilket gynnar förutsättningar för 

rektors pedagogiska ledarskap. Vi konstaterar vidare att en omorganisation, på initiativ 

av förvaltningen, genomförts i syfte att stärka rektorernas förutsättningar samt att 
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årsplanering och kalendarium tagits fram, bland annat för att öka förutsägbarheten i 

uppföljningen. Vi ser positivt på att omorganisationen genomförts med det uttalade 

målet att öka stödet till rektor och skapa mer likvärdiga förutsättningar, även om det är 

för tidigt att uttala sig om omorganisationen haft avsedd effekt.   

Rektorernas kompetens  
Av 2 kap. 11-12 §§ skollagen framkommer att som rektor får bara den anställas som 

genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Huvudmannen ansvarar för att 

rektor har en utbildning som krävs enligt lagen.  

Iakttagelser 
Den nyligen genomförda omorganisationen innebär att nya rektorstjänster tillkommit i 

kommunen samt att flera av dessa bemannats med tidigare biträdande rektorer.  

Av de intervjuade rektorerna som är helt nya i kommunen beskrivs introduktionen som 

uppskattad med skriftlig och muntlig information från förvaltningsledning samt 

utbildningstillfällen för verksamhetens olika system. Intervjuade som tidigare jobbat i 

kommunen, men nu fått en rektorstjänst, uppger att det inte funnits en strukturerad 

introduktion för dem.  

Vi har i granskningen tagit del av en excel-fil med samtliga rektorers dokumenterade 

kompetens. Dokumentet upprättades i samband med Skolinspektionens granskning 

2020 och innehåller rektorernas samtliga utbildningar och arbetserfarenhet. I kontakt 

med förvaltningen framgår att av 16 grundskolerektorer har tio genomfört den statliga 

rektorsutbildningen, fem påbörjat och en har inte gått utbildningen men påbörjar 

utbildningen vårterminen 2021 (för grundsärskolan har en rektor genomfört den statliga 

rektorsutbildningen och en har påbörjat utbildningen). Det framkommer att en rektor 

deltar i ledarskapsutbildning vid ett universitet.  

Tre påståenden ställdes i enkäten kring kompetens och kompetensutveckling. 

 

Majoriteten av rektorerna svarade instämmer helt eller till stor del i att förvaltningen har 

en god bild av rektorns kompetens och att det finns möjligheter till erfarenhetsutbyte för 

rektor. Majoriteten av rektorerna svarade vidare att de instämmer till viss del eller inte i 

påståendet om att det finns en fortsatt plan för den egna kompetensutvecklingen.    

I intervjuer framgår att rektorerna uppfattar att det saknas en plan för fortsatt 

kompetensutveckling efter att den statliga rektorsutbildningen är genomförd. Det uppges 

att kommunen har en tydlig ambition med att samtliga rektorer ska gå den statliga 
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rektorsutbildningen. Den minoritet av rektorerna som redan genomfört 

rektorsutbildningen upplever inte att deras kompetensutveckling framåt tydliggörs.  

I intervjuer med förvaltningsledning och nämndsprepresentant framgår att 

rektorsutbildningen är det tydligaste exemplet på kompetensutveckling av rektorerna. 

Det beskrivs vidare att medarbetarsamtal och kommande strategidagar ska fungera 

kompetensutvecklande för alla rektorer, oavsett tidigare erfarenhet av rektorsuppdraget. 

Förvaltningsledningen uppger sig ha en god överblick av rektorernas formella 

kompetenser, men att omorganisationen och det stora antalet nya rektorer innebär att 

inte allas individuella kvaliteter och kompetensutvecklingsbehov kartlagts.  

Vid intervjuer framgår att samtliga chefer inom kommunen går en ledarskapsutbildning 

anordnad av HR-avdelningen. Utbildningen är uppdelade utifrån respektive förvaltning, 

varför rektorerna deltar i ledarskaps tillsammans. Intervjuade rektorer är nöjda med 

ledarskapsutbildningen då den bland annat ger utrymme att diskutera det pedagogiska 

ledarskapet. Utbildningen startade vintern 2020 och vid granskningens genomförande 

hade fyra av fem tillfällen genomförts.  

Bedömning 
Revisionsfråga 5: Har rektorerna relevant kompetens för att utföra sitt uppdrag?  

Vår bedömning är att revisionsfrågan är uppfylld. Vi konstaterar att samtliga 

grundskolerektorer har gått, har påbörjat eller ska påbörja den statliga 

rektorsutbildningen, vilket är i enlighet med skollagens bestämmelser. Förvaltningen har 

en god överblick över rektorernas formella kompetenser. Vi noterar att 

kompetensutvecklingsinsatserna för de mer erfarna rektorerna behöver utvecklas.  
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Revisionell bedömning 
Granskningen har syftat till att bedöma om barn- och utbildningsnämnden säkerställer 

en ändamålsenlig styrning av den kommunala grundskolan som ger rektorerna, mot 

bakgrund av deras samlade ansvar, rimliga förutsättningar för att utöva sitt pedagogiska 

ledarskap.  

Vår samlade revisionella bedömning är att barn- och utbildningsnämnden inte helt har 

säkerställt en ändamålsenlig styrning av den kommunala grundskolan som ger 

rektorerna, mot bakgrund av deras samlade ansvar, rimliga förutsättningar för att utöva 

sitt pedagogiska ledarskap 

Bedömningen baseras på den sammanvägda bedömningen av revisionsfrågorna som 

framkommer i rapporten, vilka sammanfattas nedan. 

Revisionsfråga Kommentar  

Har barn- och 
utbildningsnämnde
n säkerställt att 
rektor har mandat 
och möjligheter att 
organisera sin 
verksamhet så att 
erforderliga 
stödresurser finns? 

Delvis uppfylld 
Vi konstaterar att det finns en 
delegationsordning som tydliggör rektors 
mandat samt att rektorerna till stor del 
upplever att de ges mandat och förtroende att 
styra sin egen organisation. Vi konstaterar 
vidare att resursfördelningens mekanismer kan 
tydliggöras för att öka rektors förståelse för 
tilldelningen samt att själva modellen liksom 
den årliga budgetprocessen kan behöva ses 
över för att bättre stämma överens med 
verksamhetens behov.  
 

 

Har barn- och 
utbildningsnämnde
n säkerställt att 
rektorerna har 
tillgång till 
erforderliga 
stödresurser för att 
hantera till exempel 
administration, 
personal, ekonomi 
och lokalfrågor? 

Delvis uppfylld 
Vi konstaterar att rektorerna är nöjda med 
stödet från barn- och utbildningsförvaltningen 
inom bland annat klagomålshantering och från 
de ekonomer som arbetar riktat mot 
rektorerna. Däremot uppfattas inte 
ekonomisystemet som ändamålsenligt. Vi 
konstaterar att rektorerna är i behov av 
tydligare och mer samordnade stödresurser 
från andra förvaltningar. Vi ser positivt på att 
det tagits initiativ till att HR-stödet ska 
förstärkas från och med 1 januari 2021. 
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Sker uppföljning 
och utvärdering av 
rektorerna arbete 
som pedagogiska 
ledare och deras 
arbetssituation? 

Ej uppfylld 
Vi konstaterar att uppföljning sker i enheternas 
resultatrapporter och i resultatdialoger mellan 
rektorer och förvaltningsledning. Vi kan vidare 
konstatera att uppföljning utifrån olika teman 
och i olika gruppkonstellationer sker inom 
ramen för rektorsmötena varje vecka, men att 
rektorerna önskar forum för att diskutera det 
pedagogiska ledarskapet. Vi konstaterar att 
uppföljningen till nämnden i form av 
lägesbedömning, årsrapport och delårsrapport 
innehåller övergripande resultat för 
grundskolan samt generella resonemang om 
rektors förutsättningar i kommunen. Vi 
konstaterar att den skriftliga uppföljningen till 
nämnden inte ger nämnden en bild av de 
enheternas olika resultat och förutsättningar, 
varför inte heller skillnader i förutsättningar för 
rektors pedagogiska ledarskap framgår.  
 

 

Vidtar barn- och 
utbildningsnämnde
n eller förvaltningen 
vid behov initiativ 
för att utveckla 
rektors 
pedagogiska 
ledarskap? 

Uppfylld 
Vi konstaterar att nämndplanen 2020 
innehåller prioriteringar för att skapa 
stödstrukturer vilket gynnar förutsättningar för 
rektors pedagogiska ledarskap. Vi konstaterar 
vidare att en omorganisation, på initiativ av 
förvaltningen, genomförts i syfte att stärka 
rektorernas förutsättningar samt att 
årsplanering och kalendarium tagits fram, 
bland annat för att öka förutsägbarheten i 
uppföljningen. Vi ser positivt på att 
omorganisationen genomförts med det 
uttalade målet att öka stödet till rektor och 
skapa mer likvärdiga förutsättningar, även om 
det är för tidigt att uttala sig om 
omorganisationen haft avsedd effekt. 

 

Har rektorerna 
relevant kompetens 
för att utföra sitt 
uppdrag?  

Uppfylld 
Vi konstaterar att samtliga grundskolerektorer 
har gått, har påbörjat eller ska påbörja den 
statliga rektorsutbildningen, vilket är i enlighet 
med skollagens bestämmelser. Förvaltningen 
har en god överblick över rektorernas formella 
kompetenser. Vi noterar att 
kompetensutvecklingsinsatserna för de mer 
erfarna rektorerna behöver utvecklas.  
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Rekommendationer 
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och 

utbildningsnämnden:  

● Se över resursfördelningsmodellen för att den bättre ska stämma överens med 

verksamhetens behov. Det är av vikt att resurstilldelningen är förutsägbar för att 

rektor ska kunna planera sin organisation. Nämnden bör verka för att 

resursfördelningens mekanismer tydliggöras för att öka rektors förståelse för 

tilldelningen.  

● Arbeta för att de stödfunktioner som står under andra nämnder och förvaltningar 

utvecklas till att vara ett så funktionellt stöd som möjligt för rektorerna. 

● Säkerställ att uppföljningen som delges nämnden innehåller redovisning av 

enheternas olika förutsättningar och resultat för att nämnden vid behov ska kunna 

vidta åtgärder.  

● Säkerställ att samtliga rektorer från kompetensutveckling utifrån sin aktuella nivå.  
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Bilaga 
Följande dokumentation har beaktats inom ramen för granskningen:  

● Årsrapport barn- och utbildningsnämnden 2019 

● Lägesbedömning läsåret 2018/2019 barn- och utbildningsförvaltningen 

● Resursfördelningsmodell i barn- och utbildningsnämnden  

● Information från Skolinspektionens informationsinhämtning, 2020-02-07 

● Skolinspektionens Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Marks 

kommun, 2020-05-27 

● Nämndplan 2020-2021 barn- och utbildningsnämnden 

● Delårsrapport augusti barn- och utbildningsnämnden 2020 

● Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden  

● Förteckning över rektorernas utbildning 

● Årsplanering och rektorsmöten 2020-2021 
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Marks kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan från den 2020-08-14. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och 
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  

 


