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Till 
Nämnden för livslångt lärande 
 
För kännedom 
Fullmäktiges presidium  

 
Revisionsgranskning avseende granskning av grundskolans måluppfyllelse  

Kumla kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att genomföra en granskning om nämndens 
styrning är tillfredsställande för att eleverna i grundskolan ska nå målen för utbildningen. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Vi bedömer att nämnden för livslångt lärandes styrning inte är fullt tillfredsställande för att eleverna 
i grundskolan ska nå målen för utbildningen. Vi har i en tidigare granskning bedömt att nämnden 
särskilt borde följa upp att elever med stora stödbehov får det särskilda stöd som de behöver för att 
nå målen. Uppföljning har till viss del gjorts genom intern kontroll, men vår granskning visar att 
det fortfarande finns brister. 

Vi bedömde också att resursfördelningssystemet behövde följas upp, vilket inte har gjorts av 
nämnden. I granskningen har inte framkommit att resursfördelningsmodellen är direkt bristfällig, 
men vi bedömer att det finns en risk för att måluppfyllelsen påverkas av bristande resurser, hur 
resurserna används, hur resurserna fördelas eller en kombination av dessa faktorer. Nämnden har 
identifierat frågan om ekonomiskt bärkraftiga skolor och vi bedömer att nämnden bör fördjupa 
analysen och vid behov vidta åtgärder. 

Det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats och vi bedömer att det bedrivs i enlighet med lag. 
Analys och åtgärder att vidta har lyfts fram i förhållande till redovisning av resultat. Vi påpekar 
vikten av att nämnden tar aktiv del i kvalitetsarbetet och ser positivt på att nämnden begärt 
återkoppling av ”hur förvaltningen och skolorna arbetar med att stärka elevernas resultat”. 
Pandemin kan få konsekvenser på måluppfyllelsen flera läsår framåt och uppföljning ur detta 
perspektiv är därför särskilt viktig. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi nämnden för livslångt lärande 

• att säkerställa att det vid varje skolenhet finns förutsättningar för rektor att besluta om adekvat 
särskilt stöd och i de fall förutsättningar inte föreligger vidta åtgärder. (3 kap. 2 § och 7 § 3 st. 
SkolL) Här vill vi, förutom vad gäller särskilt stöd till elever med stora stödbehov, peka på 
insatser som behöver vidtas som en konsekvens av pandemins påverkan på utbildningen. 

• att säkerställa att resurstilldelning och resursfördelning ger skolenheterna förutsättningar att 
bedriva en verksamhet där elevers olika förutsättningar och behov beaktas och där elever kan 
utvecklas så långt som möjligt och får det stöd som de har rätt till. (1 kap. 4 § 2 st. SkolL). 
Även analysarbetet vad gäller hur resurserna används behöver fortsätta till exempel utifrån 
pågående arbete med ekonomiskt bärkraftiga skolenheter. 
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Revisorerna önskar att nämnden för livslångt lärande inkommer med synpunkter på granskningen 
samt denna skrivelse, senast den 17 mars 2022. Yttrandet sänds till sakkunnigt biträde David 
Bäcker: david.backer@kpmg.se . 

För revisorerna i Kumla kommun 

 

 
Ola Daréus    
Ordförande revisionen   
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