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Granskning av grundskolans måluppfyllelse 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har KPMG granskat 
måluppfyllelsen i grundskolan. Syftet med granskningen har varit att bedöma om barn- och ut 
bildningsnämndens styrning är tillfredsställande för att eleverna i grundskolan ska nå målen för 
utbildningen. 

Mot bakgrund av granskningen bedömer vi att barn- och utbildningsnämndens styrning, för att 
eleverna i grundskolan ska nå målen för utbildningen, inte är helt tillfredsställande. 

Vår slutsats bygger vi på att andelen behöriga och legitimerade lärare vid skolenheterna skiljer 
sig kraftig åt, vilket bedöms vara en risk för likvärdig utbildning och hög måluppfyllelse. Vidare 
bedömer vi att elever i behov av särskilt stöd i en del fall inte får det stöd de har behov av. Vi ser 
också en risk för att det särskilda stödet som erbjuds en elev blir beroende av enhetens tillgång 
till ändamålsenliga lokaler och kompetent personal. Huvudmannen bör noggrant följa upp och 
säkerställa att varje enhet har möjlighet att möta elevernas behov på organisations-, grupp- och 
individnivå. 

Vi konstaterar dock att nämnden fördelar resurser efter elevers olika förutsättningar och behov, 
att nämnden kontinuerligt följer upp fördelningsmodellen, att det finns tillgång till elevhälsans 
olika insatser och att elevhälsans organisation är sådan att en likvärdig tillgång stöds. 
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Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att: 

• vidta åtgärder för likvärdig tillgång till legitimerade och behöriga lärare. 

• särskilt följa upp förutsättningar för att elever i behov av särskilt stöd får det särskilda stöd som 
de behöver. Det kan särskilt gälla nyanlända och flerspråkiga elever samt elever med autism 
spektrumtillstånd. 

• att i det systematiska kvalitetsarbetet även följa upp måttet "uppnått kunskapskraven i alla äm 
nen". 

Rapporten överlämnas för kännedom och beaktande i enlighet med de av kommunfullmäktige antagna 
rutinerna för rapportering. 

Vi önskar svar från barn- och utbildningsnämnden senast 2022-03-22. 

För kommunens revisorer 

Thomas Boström 
Ordförande 


