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Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun genomfört en gransk-

ning av arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Granskningen syftar till att besvara följande re-

visionsfråga: Säkerställer barn- och utbildningsnämnden att grundskolans stöd till elever i behov av 

stöd är ändamålsenligt? Granskningen är avgränsad till barn- och utbildningsnämnden och grund-

skolan. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att barn- och utbildningsnämnden inte 

helt säkerställer att grundskolan stöd till elever i behov av stöd är ändamålsenligt. Vår revisionella 

bedömning grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive kontrollmål, vilka fram-

kommer av rapporten. En sammanfattning av bedömningen för respektive kontrollmål ges nedan. 

Kontrollmål 1: Rutiner, riktlinjer och ansvarsfördelning 

Det finns ändamålsenliga riktlinjer/rutiner/ansvarsfördelning för att tidigt uppmärksamma, utreda, 

dokumentera och tillgodose samt följa upp behov av särskilt stöd för elever som har svårigheter i 

skolarbetet. 

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 

Kontrollmål 2: Uppföljning av fördelade resurser 

Nämnden följer upp att skolenheterna har tillräckliga resurser för att leva upp till skollagens be-

stämmelser om särskilt stöd. 

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. 

Kontrollmål 3: Rutin för säkerställande av arbetet 

Nämnden har rutin för att undersöka att det särskilda stödet till elever fungerar. 

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. 

Kontrollmål 4: Åtgärder vid identifierade brister 

Om det uppdagas avvikelser eller brister i hur stödet till eleverna fungerar vidtar nämnden åtgär-

der. 

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

Kontrollmål 5: Åtgärder till följd av förändrad lagstiftning 

Nämnden har säkerställt att verksamheten i grundskolan har vidtagit åtgärder till följd av den för-

ändrade lagstiftningen som träder i kraft 1 juli 2019. 

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 
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Rekommendationer 

 Vi rekommenderar att nämndens uppföljning, analys och planering inom ramen för det sys-

tematiska kvalitetsarbetet i större utsträckning tar hänsyn till verksamhetens arbete med 

barn och elever i behov av stöd. Genom befintliga rutiner och arbetssätt på enhetsnivå an-

ser vi att det finns information och material som kan användas för att göra adekvat uppfölj-

ning och analyser. Detta kan i sin tur vara ytterligare underlag till nämnden för att definiera 

mål, utveckla samt styra och leda verksamheten. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. En del elever är i behov av stöd för att utvecklas i riktning mot 

kunskapsmålen i läroplanen eller mot att de kunskapskrav som minst ska uppnås. Genom tidiga 

stödinsatser ges barn och elever förutsättningar att utvecklas i riktningen mot utbildningens mål. 

Skollagen och Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassning, särskilt stöd och åt-

gärdsprogram anger ramverket samt stöd för att uppnå det som lagen kräver. Stöd har definierats i 

två delar: Extra anpassning samt Särskilt stöd. 

Bedömningen av stödbehoven ska göras utifrån kunskapsmålen och kunskapskraven samt det 

förutsätter en kontinuerlig uppföljning och bedömning av elevernas progression och kunskapsnivå.  

Som inom flera andra delar av utbildningsområdet är ansvaret för stöd och åtgärder fördelat inom 

hela organisationen. I de allmänna råden för arbete med åtgärdsprogram anges att nämnden re-

gelbundet ska förvissa sig om att rektorn för en skolenhet har tillräckliga resurser för att leva upp till 

skollagens bestämmelser om särskilt stöd. Vidare ska nämnden skapa rutiner för att undersöka att 

det särskilda stödet till elever fungerar på skolenheterna, samt i förekommande fall vidta nödvän-

diga åtgärder.  

Den 1 juli 2019 förändras delar av skollagen. Det innebär att förskoleklass och lågstadiet ska göra 

en särskild bedömning av en elevs kunskapsutveckling om det utifrån ett nationellt bedömnings-

stöd eller nationellt prov framgår att eleven inte kommer att nå de avsedda kunskapskraven. 

Revisorerna har utifrån en risk- och väsentlighetsanalys som grund beslutat att granska barn- och 

utbildningsnämnden och stödet till barn i behov av särskilt stöd. 

1.2. Syfte och revisionsfråga 

Syftet är att granska om barn- och utbildningsnämnden säkerställer att grundskolans stöd till elever 

i behov av stöd är ändamålsenligt. 

Säkerställer barn- och utbildningsnämnden att grundskolans stöd till elever i behov av stöd är 

ändamålsenligt? 

1.3. Revisionskriterier 

 Skollagen (2010:800) 

 Skolverkets allmänna råd om arbetet med extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdspro-

gram 
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1.4. Kontrollmål 

 Det finns ändamålsenliga riktlinjer/rutiner/ansvarsfördelning för att tidigt uppmärksamma, 

utreda, dokumentera och tillgodose samt följa upp behov av särskilt stöd för elever som 

har svårigheter i skolarbetet. 

 Nämnden följer upp att skolenheterna har tillräckliga resurser för att leva upp till skollagens 

bestämmelser om särskilt stöd. 

 Nämnden har rutin för att undersöka att det särskilda stödet till elever fungerar, 

 Om det uppdagas avvikelser eller brister i hur stödet till eleverna fungerar vidtar nämnden 

åtgärder. 

 Nämnden har säkerställt att verksamheten i grundskolan har vidtagit åtgärder till följd av 

den förändrade lagstiftningen som träder i kraft 1 juli 2019. 

1.5. Avgränsning 

Barn- och utbildningsnämnden samt grundskolan. 

1.6. Metod 

Dokumentstudier av rutiner och riktlinjer för arbete med extra anpassning och stöd, samt av 

uppföljning och rapportering till nämnd. Protokollgenomgång från barn- och utbildningsnämndens 

sammanträden från och med maj 2018 till och med maj 2019. Intervjuer med rektorer, 

förvaltningsledningen, tjänstemän samt nämndens presdium. Sammanlagt har 15 personer 

intervjuats inom ramen för granskningen. 

Rapporten har sakgranskats av de intervjuade. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Riktlinjer, rutiner och ansvarsfördelning 

Kontrollmål 1: Det finns ändamålsenliga riktlinjer/rutiner/ansvarsfördelning för att tidigt uppmärk-

samma, utreda, dokumentera och tillgodose samt följa upp behov av särskilt stöd för elever som 

har svårigheter i skolarbetet. 

2.1.1. Iakttagelser 

Elevens klasslärare är oftast den som först uppmärksammar en elevs särskilda behov. Som en 

första insats görs extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Intervjuade 

uppger att detta sker utifrån Skolverkets process. Vid fortsatta eller utökade behov tar läraren kon-

takt med elevhälsoteamet. I de lokala elevhälsoteamen finns skolsköterska, kurator samt special-

pedagogisk kompetens. Personal ur elevhälsoteamet samtalar med eleven, och använder sina 

olika professioner för att se eleven ur olika perspektiv. Skolpsykolog, skolläkare och talpedagog 

finns centralt på förvaltningen. Rektor ansöker om sådant stöd efter dialog med det lokala elevhäl-

soteamet.  

Intervjuade uppger att det på högstadiet sedan en tid tillbaka finns heltidsanställda mentorer vilket 

innebär att undervisande lärare inte är mentorer. Detta för att främja mer horisontella relationer 

mellan elev och mentor samt för att undvika att betygssättande lärare även är elevens mentor. På 

en av de granskade skolorna har varje heltidsanställd mentor cirka 100 mentorselever. Antalet 

elever som mentorerna arbetar extra mycket med uppges vara mellan 10-20 stycken. 

För att dokumentera extra anpassningar, kunskapsresultat, frånvaro med mera finns det digitala 

stödsystemet Vklass. Systemet används i hela grundskolan. Intervjuade uppger att det är tydligt 

uttalat att samtliga pedagoger ska använda sig av systemet och att det i stort fungerar bra. Viss 

variation uppges finnas rörande hur utförligt dokumentationen görs. Tydlig dokumenterad lathund 

kring användandet av Vklass finns framtagen, daterad 2019-02-04. 

Utredningar och åtgärdsprogram dokumenteras i elevhälsans journalsystem PMO. Intervjuade 

uppger att ansvarsfördelning gällande utredningar är tydlig. I åtgärdsprogrammet finns specificerat 

vem som ansvarar för vad. Intervjuade uppger att eleven oftast har haft extra anpassningar under 

en tid och när pedagoger ser att det inte räcker, diskuteras situationen vidare i elevhälsan. Rektor 

fattar beslut om utredning, men kan delegera beslutet ett steg såvida det inte rör särskild undervis-

ningsgrupp. Specialpedagog eller kurator är oftast de som genomför utredningen. 

Dokumenterad mall för åtgärdsprogram finns i kommunen och den utgår från Skolverkets mall. En 

digital processkarta för processen om särskilt stöd finns nyligen framtagen. Samtliga dokument 

rörande särskilt stöd ska kopplas till processkartan. Momenten i kartan ska vara klickbara så att 

medarbetaren hänvisas till respektive moment. Samtliga dokument används redan i verksamheter-

na och finns tillgängliga i Vklass, men med en klickbar processkarta är tanken att de ska vara en-

klare att hitta. På kommunens högstadieskolor finns ett öppet studiecentrum, Fokus, där elever i 

behov av extra hjälp kan komma och gå på raster, håltimmar och efter skolan för hjälp med läxläs-

ning. Pedagoger kan också ansöka om att eleven behöver stöd i något specifikt ämne. Som en 

extra anpassning kan eleven gå till Fokus under lektionstid: eleven börjar lektionen i sin ordinarie 

undervisningsgrupp, men går iväg till Fokus för att få hjälp med ämnet under lektionstid. Satsning-

en på öppet studiecentrum är enligt intervjuade uttalad från förvaltningen. Ett annat sätt i kommu-
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nen att öka förutsättningarna för att kunna tillgodose barn med behov av särskilt stöd är fortbildning 

av exempelvis specialpedagoger, och stöd till lärare som läser till speciallärare. 

Intervjuade uppger att det görs löpande uppföljningar för att säkerställa att information kring elever 

med behov av extra anpassningar och särskilt stöd når berörd personal. På vårterminen inför varje 

nytt läsår hålls även så kallade överlämningskonferenser. Vilka funktioner som medverkar på kon-

ferenserna varierar något mellan de granskade skolenheterna. Rektor och specialpedagoger med-

verkar, och på en skolenhet även de heltidsanställda mentorerna. På andra granskade skolenhet-

erna medverkar mentorerna sedan på möten i början av höstterminen. Rektor och specialpedago-

ger träffar även samtliga undervisande pedagoger för att informera om olika elevers studiesituat-

ion. Sådana genomgångar görs för samtliga klasser inför varje terminsstart. Löpande uppföljning 

av enskilda elever görs även på lokala elevhälsoteamsmöten. 

Intervjuade framhåller att dokumentation och tydlighet har förbättrats avsevärt sedan införandet av 

Vklass. Systemet ger rektor tillgång till samtlig dokumentation och uppges underlätta övergångar 

mellan de olika stadierna, samt möjliggöra en uppföljning på aggregerad nivå. Samtidigt poängte-

ras att det inte görs någon systematisk kartläggning eller uppföljning av hur många barn som be-

höver extra anpassningar och särskilt stöd. Uppföljning av antal åtgärdsprogram görs. 

2.1.2. Bedömning 

Vi konstaterar att det finns dokumenterade riktlinjer och rutiner för att uppmärksamma, utreda och 

dokumentera behov av särskilt stöd för elever som har svårigheter i skolarbetet. Grundskolan an-

vänder sig av ett digitalt stödsystem i vilket extra anpassningar och särskilt stöd dokumenteras. 

Processer för utredning om särskilt stöd och mall för åtgärdsprogram finns dokumenterade. 

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 

2.2. Uppföljning av fördelade resurser 

Kontrollmål 2: Nämnden följer upp att skolenheterna har tillräckliga resurser för att leva upp till 

skollagens bestämmelser om särskilt stöd. 

2.2.1. Iakttagelser 

I intervjuer framgår att diskussioner förs inför varje nytt budgetår om det finns behov av att förändra 

resursfördelningen. Nämnden gör regelbundet små förändringar i resursfördelningen till skolorna. 

Till exempel påtalas att de olika parametrar som bestämmer den socioekonomiska faktorn1 i för-

delningen diskuteras och viktas utifrån kommunens förutsättningar. Intervjuade framhåller till ex-

empel att parametern gällande invandrade inom fyra år har valt att tonas ner de senaste åren, då 

kommunen kan täcka en del av dessa kostnader med hjälp av erhållna schablonersättningar för 

mottagande av nyanlända. Nu har flera av de nyanlända varit i kommunen i mer än fyra år och 

schablonersättningarna minskat, vilket gör att parametrarna troligtvis viktas om igen menar de 

intervjuade. Liknande diskussioner om just resurser för extra anpassningar och särskilt stöd förs 

inte på samma sätt. 

På förvaltningen finns två så kallade teamchefer som ansvarar för årskurs F-6 respektive 7-9. 

Teamcheferna har möten med sina rektorsteam i princip varje vecka, där bland annat resursfördel-

ningen och arbetet kring extra anpassningar och särskilt stöd diskuteras. I intervjuer uppges att om 

det uppkommer svårhanterade situationer rörande enheternas resurser så signalerar rektor först 

detta till teamchef som sedan lyfter frågan med förvaltningens ledningsgrupp. Om situationen inte 

går att lösa inom befintlig organisation tas frågan vidare till skolchef, tillika förvaltningschef i Gisla-

veds kommun. Som exempel påtalas den situation om trånga lokaler som i nuläget finns i vissa F-

6-skolor. Lokalbristen har hanterats med hjälp av paviljonger, och i sådana situationer krävs 

                                                      
1 Kommunen utgår från de parametrar för att beräkna socioekonomisk faktor som SCB tillhandahåller 
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nämndbeslut. Intervjuade påtalar också att flera statsbidrag, till exempel inom elevhälsan, kräver 

att kommunen själv finansierar halva satsningen, vilket också kräver involvering av politiken. Även 

satsningen på heltidsmentorer är ett riktat statsbidrag som politiken varit delaktig i. De intervjuade 

påtalar vidare vikten av att rektor har marginal i sin budget för oväntade förändringar och ökade 

behov. Ett eventuellt över- eller underskott överförs inte till kommande verksamhetsår. 

De intervjuade uppger att det överlag är god tillgång till de funktioner inom elevhälsan som finns 

centralt på förvaltningen (skolpsykolog, skolläkare och talpedagog). För de lokala funktionerna, 

kurator och skolsköterska (samt studie- och yrkesvägledare), får enheten specifik tilldelning från 

förvaltningen. De är anställda centralt, men placerade ute på skolenheterna. I övrigt äger rektor 

tjänstefördelningen på sin skolenhet och prioriterar utifrån identifierade behov. Enligt intervjuade 

fanns det tidigare även en logoped centralt. När den funktionen avslutades valde två rektorsområ-

den att prioritera att anställa varsin logoped lokalt. 

Tidigare fanns ett ansökningsförfarande gällande en central resurs för barn i behov av särskilt stöd. 

Varje skolenhet fick ansöka om den centrala resursen, och ansökningarna administrerades av ett 

centralt specialpedagogiskt resurscentrum. Förfarandet avvecklades för ett antal år sedan då slut-

satser dragits om att det blev för svårt att bedöma lokala behov från en central nivå. I dagsläget 

distribueras resursen utifrån elevantal, och utgör nu bara en del i grundresursen. Intervjuade upp-

ger att detta blir problematiskt då resursen inte längre är kopplat till eleven utan till verksamheten. 

Vid övergångar eller om eleven byter skolenhet så följer alltså inte resursen med eleven, utan blir 

kvar i den verksamhet som fått tilldelningen. 

Tilläggsbelopp lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och är ersättning 

för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana 

som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter. För tilläggsbelopp finns resurser 

motsvarande tio tjänster för elevassistenter. Dessa resurser tilldelas teamnivå och teamcheferna 

ansvarar för de extra anpassningar och särskilt stöd som skolans elever har behov av. 

2.2.2. Bedömning 

Vi konstaterar att det förs dialog kring resurser och ekonomi samt att nämnden regelbundet uppda-

terar det övergripande resursfördelningssystemet. Vi kan samtidigt konstatera att det inte finns 

någon systematiserad uppföljning från nämnd för att följa upp att skolenheterna har tillräckliga 

resurser för att leva upp till skollagens bestämmelser om särskilt stöd. Det framgår inte med tydlig-

het att den delen av verksamheten påverkar nämndens uppdateringar av resursfördelningen. Re-

surser i relation till särskilt stöd hanteras i stor utsträckning av tjänstemännen.  

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. 

2.3. Rutin för säkerställande av arbetet 

Kontrollmål 3: Nämnden har rutin för att undersöka att det särskilda stödet till elever fungerar. 

2.3.1. Iakttagelser 

Det systematiska kvalitetsarbetet sammanställs fyra gånger per år på enhetsnivå. Rektor sam-

manställer rapport för sin enhet, som sedan hanteras av förvaltningens två teamchefer med ansvar 

för årskurserna F-6 respektive 7-9. Teamcheferna sammanställer sina enheters rapporter i rappor-

ter till förvaltningsledningen. En gemensam rapport sammanställs på förvaltningsnivå. Analyserna 

från det systematiska kvalitetsarbetet presenteras för nämnd på en aggregerad nivå. Intervjuade 

uppger att det främst i dessa rapporter som möjlighet finns att lyfta arbetet med och behovet av 

särskilt stöd. Vidare uppges att det i nuläget inte efterfrågas information eller underlag om särskilt 

stöd i de mallar eller system som finns för det systematiska kvalitetsarbetet eller för sammanställ-

ning av analysen. Vad som ska följas upp i det systematiska kvalitetsarbetet diskuteras bland an-

nat av teamchefer och förvaltningschef. De intervjuade påtalar att det än så länge inte formulerats 
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att skolorna ska följa upp extra anpassningar och särskilt stöd. Som tidigare nämnts görs ingen 

aggregerad sammanställning av de behov av extra anpassningar som finns i grundskolan.  

Som tidigare nämnts träffar teamcheferna sina rektorsteam nästan varje vecka. På träffarna disku-

teras bland annat hur arbetet kring extra anpassningar och särskilt stöd kan optimeras på bästa 

sätt.  

Varje år i oktober avsätts två heldagar för nämnden att träffa varje rektorsområde. Under dessa 

dagar presenterar rektorerna aktuella händelser och utveckling i verksamheten. Enligt uppgift i 

intervju varierar det hur agendan för dessa dagar sätts: ibland efterfrågar nämnden redogörelse av 

specifika ämnen, ibland avgör rektorerna vad de vill berätta. Arbetet med extra anpassningar och 

särskilt stöd har enligt de intervjuade inte varit i fokus under dessa dagar. Vidare finns tillfällen 

under året då kontaktpolitiker är ute och besöker verksamheterna. Intervjuade uppger att vad som 

diskuteras under dessa tillfällen är mycket upp till respektive kontaktpolitiker samt rektor. 

I nämndens rapport för det systematiska kvalitetsarbetet 2017/2018 framgår att fortsatta utveckl-

ings- och kompetensinsatser bland annat kommer att inriktas på extra anpassningar och särskilt 

stöd. I rapporten finns inget underlag eller analys som påvisar hur nämnden kommit fram till beho-

vet av sådan insats. Vid sakgranskning av aktuell revisionsrapport inkommer uppgift om att en 

fördjupad analys av den kritiska kvalitetsfaktorn Lärande och resultat kommer att göras i samband 

med uppföljning 3 per 31 oktober 2019, i vilken skolområdenas arbete med extra anpassningar och 

särskilt kommer att ingå. Inför rektorernas analysarbete skickar förvaltningen direktiv och stöd-

material. 

Intervjuade uppger att extra anpassningar och särskilt stöd upplevs ha ökat de senaste åren, men 

att det inte finns någon sammanställd dokumentation som möjliggör uppföljning och utvärdering. 

Specifik uppföljning eller kartläggning av extra anpassningar och särskilt stöd görs i nuläget inte 

enligt de intervjuade. 

I de rapporteringar som görs inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet efterfrågas inte in-

formation kring extra anpassningar och särskilt stöd, eller resurser kopplade till arbetet. 

2.3.2. Bedömning 

Vi konstaterar att nämnden inte har någon rutin för att undersöka att det särskilda stödet fungerar. 

Någon specifik uppföljning eller kartläggning av extra anpassningar och särskilt stöd görs i nuläget 

inte. I rapporteringar av det systematiska kvalitetsarbetet efterfrågas inte hur enheterna arbetar 

med extra anpassningar eller särskilt stöd, eller huruvida tillgängliga resurser möjliggör ett ända-

målsenligt arbete med dessa frågor. 

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. 

2.4. Åtgärder vid identifierade brister 

Kontrollmål 4: Om det uppdagas avvikelser eller brister i hur stödet till eleverna fungerar vidtar 

nämnden åtgärder. 

2.4.1. Iakttagelser 

Vid redovisningar av rapport för systematiskt kvalitetsarbete för läsåren 2016/2017 och 2017/2018 

kan i sammanträdesprotokoll ses att nämnden beslutar om en åtgärd till följd av rapporteringen:  

- Vid rapportering av arbetet läsåret 2017/20182 beslutas att fokusera på att vända frånvaro 

till närvaro.  

- I kvalitetsrapporten för läsåret 2017/2018 står att läsa att fortsatta utvecklings- och kompe-

tensinsatser bland annat kommer att inriktas på extra anpassningar och särskilt stöd.  

                                                      
2 Protokoll för BUN 2018-10-15 § 88 
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- Vid rapporteringen av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2016/2017 fattas enligt 

sammanträdesprotokoll3 inga beslut om åtgärder.  

Förvaltningen arbetar tillsammans med Skolverket med olika riktade insatser. I intervjuer uppges 

att dessa insatser är något som politiken varit involverad i, då nämndens ordförande, kommunsty-

relsens ordförande samt förvaltningschef behöver godkänna insatserna. Utifrån protokollgenom-

gång från maj 2018 till och med maj 2019 kan ses att flertalet riktade insatser och statsbidrag lö-

pande redovisas, till exempel integrations- och/eller folkhälsobidrag avseende fritidsledare och 

SVA-utbildning; likvärdig skola; och insatser för att stärka nyanlända barns och elevers lärande4. 

Protokollgenomgång visar också uppföljning av åtgärder kopplade till uppdraget som tilldelades 

förvaltningen 2014-12-17 (§151) gällande hur elever ska bli godkända i samtliga ämnen under 

skoltiden. Vid uppföljningen redovisas en rad olika satsningar som gjorts under läsåret 2017/2018, 

däribland språkutvecklande arbetssätt, läxhjälp och lovskola5. I protokoll redovisas även deltagan-

det i forsknings- och utvecklingsprojektet Inkluderande lärmiljöer 26. Som tidigare nämnts efterfrå-

gas inte information kring extra anpassningar och särskilt stöd i de rapporteringar som görs inom 

ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. 

I protokoll 2019-03-26 redogörs för Skolinspektionens beslut efter regelbunden tillsyn på Gullvive-

skolan om föreläggande gällande extra anpassningar och särskild stöd. Åtgärder för att avhjälpa 

påtalade brister ska vidtas senast 15 maj 2019. Redovisning görs av Gullviveskolans rektor på 

nämndsammanträde 2019-05-28. Åtgärder kan inte utläsas ur protokoll.  

2.4.2. Bedömning 

Vi konstaterar att flertalet insatser och åtgärder genomförs som påverkar arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd. Samtidigt finns brister i uppföljningen av särskilt stöd, vilket gör att insatserna inte 

är direkt riktade till identifierade utvecklingsområden gällande särskilt stöd. 

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

2.5. Åtgärder till följd av förändrad lagstiftning 

Kontrollmål 5: Nämnden har säkerställt att verksamheten i grundskolan har vidtagit åtgärder till 

följd av den förändrade lagstiftningen som träder i kraft 1 juli 2019. 

2.5.1. Iakttagelser 

Den 1 juli 2019 träder den förändrade lagstiftningen gällande särskild bedömning av en elevs kun-

skapsutveckling i förskoleklass och lågstadiet i kraft. Den statliga satsningen kallas Läsa-skriva-

räkna garantin. Inför förändringen har det hållits nätverksträffar för förskoleklassgruppen med rek-

torer och lärare. Gruppen har bland annat det nya kartläggningsmaterialet från Skolverket diskute-

rats. Kartläggningsmaterialet ska stödja läraren i att tidigt identifiera elever som är i behov av extra 

anpassningar, särskilt stöd eller extra utmaningar. Förutom nätverk för förskoleklassgruppen finns 

även ett nätverk för kommunens specialpedagoger där diskussioner om förändringarna uppges ha 

förts i olika konstellationer. En av kommunens biträdande rektorer, tillika specialpedagog, är sam-

mankallande. 

Intervjuade framhåller att diskussioner och förberedelser påbörjades redan i och med att förskole-

klassen blev obligatorisk från och med höstterminen 2018. Kartläggningsmaterialet från Skolverket 

börjar användas i slutet av vårterminen 2019. Verksamheterna uppges ha arbetat mycket med hur 

dokumentationen ska hanteras rent praktiskt då det i nuläget är svårt att lägga in materialet i det 

digitala dokumentationssystemet Vklass. Vidare förs diskussioner bland annat med speciallärare 

kring hur materialet på ett tydligt sätt ska kopplas till åtgärder. Förvaltningsövergripande material 

                                                      
3 Protokoll för BUN 2017-10-23 § 116 
4 Protokoll för BUN 2018-05-21 § 43; 2018-09-11 § 77; BUN 2019-02-12 § 22 
5 Protokoll för BUN 2018-09-11 § 77 
6 Protokoll för BUN 2019-02-12 § 21 
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och processbeskrivning gällande Läsa-skriva-räkna garantin finns framtaget utifrån Skolverkets 

material. 

I intervjuer framhålls att insatser för att främja barns språkutveckling och för att möta olika behov 

har implementerats i förskolan, bland annat genom satsningen Polyglutt som är en flerspråkig digi-

tal bilderbokstjänst.  

Uppföljning av barns och elevers språkutveckling görs i Stratsys genom att dokumentera andelen 

barn och elever i förskoleklass och årskurs 1 som ”knäckt läskoden”7. Om uppföljningen visar att 

resultatet inte är i önskvärd nivå uppger de intervjuade att ansvaret främst åligger rektor och skol-

område att vidta åtgärder. 

Förändringarna som rör lågstadiet uppges av de intervjuade redan vara väl inarbetade. Bland an-

nat arbetar lärarna i lågstadiet med Skolverkets bedömningsstöd Nya språket lyfter för att bedöma 

elevers språkutveckling och för att tidigt kunna identifiera elever som riskerar att få eller redan har 

svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen. 

2.5.2. Bedömning 

Vi konstaterar att verksamheterna har förberett sig för den förändrade lagstiftningen som träder i 

kraft 1 juli 2019, bland annat genom nätverksträffar för förskolegruppen samt för kommunens spe-

cialpedagoger under vilka det nya kartläggningsmaterialet har diskuterats. Skolverkets bedöm-

ningsstöd för lågstadiet används i kommunen sedan tidigare. 

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt.  

                                                      
7 Begreppet att knäcka läskoden handlar om att sätta samman bokstavsljud till ord. I den tidiga läsfasen betyder det att barn 
knäcker läskoden när de förstår sammanhanget mellan de skrivna bokstäverna och deras ljud - och klarar av att sätta ihop 
ljuden till ord. 
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 Revisionell bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun genomfört en gransk-

ning av arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Granskningen syftar till att besvara följande re-

visionsfråga: Säkerställer barn- och utbildningsnämnden att grundskolans stöd till elever i behov av 

stöd är ändamålsenligt? Granskningen är avgränsad till barn- och utbildningsnämnden och grund-

skolan. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att barn- och utbildningsnämnden inte 

helt säkerställer att grundskolan stöd till elever i behov av stöd är ändamålsenligt. Vår revisionella 

bedömning grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive kontrollmål, vilka fram-

kommer av rapporten. Bedömning för respektive kontrollmål återfinns även på nästkommande 

sida. 

3.1. Rekommendationer 

 Vi rekommenderar att nämndens uppföljning, analys och planering inom ramen för det sys-

tematiska kvalitetsarbetet i större utsträckning tar hänsyn till verksamhetens arbete med 

barn och elever i behov av stöd. Genom befintliga rutiner och arbetssätt på enhetsnivå an-

ser vi att det finns information och material som kan användas för att göra adekvat uppfölj-

ning och analyser. Detta kan i sin tur vara ytterligare underlag till nämnden för att definiera 

mål, utveckla samt styra och leda verksamheten. 
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 Bedömningar utifrån 
kontrollmål 

 

Kontrollmål Bedömning  

Kontrollmål 1 

Det finns ändamålsenliga riktlin-

jer/rutiner/ansvarsfördelning för 

att tidigt uppmärksamma, utreda, 

dokumentera och tillgodose samt 

följa upp behov av särskilt stöd 

för elever som har svårigheter i 

skolarbetet. 

Uppfyllt 

Vi konstaterar att det finns dokumente-

rade riktlinjer och rutiner för att uppmärk-

samma, utreda och dokumentera behov 

av särskilt stöd för elever som har svå-

righeter i skolarbetet. Grundskolan an-

vänder sig av ett digitalt stödsystem i vil-

ket extra anpassningar och särskilt stöd 

dokumenteras. Processer för utredning 

om särskilt stöd och mall för åtgärdspro-

gram finns dokumenterade. 

 

Kontrollmål 2 

Nämnden följer upp att skolen-

heterna har tillräckliga resurser 

för att leva upp till skollagens 

bestämmelser om särskilt stöd. 

Ej uppfyllt 

Vi konstaterar att det förs dialog kring 

resurser och ekonomi samt att nämnden 

regelbundet uppdaterar det övergripande 

resursfördelningssystemet. Vi kan samti-

digt konstatera att det inte finns någon 

systematiserad uppföljning från nämnd 

för att följa upp att skolenheterna har till-

räckliga resurser för att leva upp till skol-

lagens bestämmelser om särskilt stöd. 

Det framgår inte med tydlighet att den 

delen av verksamheten påverkar nämn-

dens uppdateringar av resursfördelning-

en. Resurser i relation till särskilt stöd 

hanteras i stor utsträckning av tjänste-

männen. 

 

Kontrollmål 3 

Nämnden har rutin för att under-

söka att det särskilda stödet till 

elever fungerar. 

Ej uppfyllt 

Vi konstaterar att nämnden inte har nå-

gon rutin för att undersöka att det sär-

skilda stödet fungerar. Någon specifik 

uppföljning eller kartläggning av extra 

anpassningar och särskilt stöd görs i nu-

läget inte. I rapporteringar av det syste-

matiska kvalitetsarbetet efterfrågas inte 

hur enheterna arbetar med extra an-

passningar eller särskilt stöd, eller 

huruvida tillgängliga resurser möjliggör 

ett ändamålsenligt arbete med dessa frå-

gor. 
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Kontrollmål 4 

Om det uppdagas avvikelser 

eller brister i hur stödet till ele-

verna fungerar vidtar nämnden 

åtgärder. 

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att flertalet insatser och 

åtgärder genomförs som påverkar 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Samtidigt finns brister i uppföljningen av 

särskilt stöd, vilket gör att insatserna inte 

är direkt riktade till identifierade 

utvecklingsområden gällande särskilt 

stöd. 

 

Kontrollmål 5 

Nämnden har säkerställt att 

verksamheten i grundskolan har 

vidtagit åtgärder till följd av den 

förändrade lagstiftningen som 

träder i kraft 1 juli 2019. 

Uppfyllt 

Vi konstaterar att verksamheterna har 

förberett sig för den förändrade lagstift-

ningen som träder i kraft 1 juli 2019, 

bland annat genom nätverksträffar för 

förskolegruppen samt för kommunens 

specialpedagoger under vilka det nya 

kartläggningsmaterialet har diskuterats. 

Skolverkets bedömningsstöd för lågsta-

diet används i kommunen sedan tidigare. 
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Gislaveds kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår 

av projektplan från mars 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar 

del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 


