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Genomförd granskning av det systematiska kvalitetsarbetet inom 
skolverksamheten 
 
De förtroendevalda revisorerna i Ystad kommun har gett EY i uppdrag att granska det 

systematiska kvalitetsarbetet inom grundskolan i Ystads kommun. Syftet var att bedöma om 

barn- och utbildningsnämnden säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete 

inom grundskolan. 

Den sammanfattande bedömningen är att barn- och utbildningsnämnden har en i huvudsak 

ändamålsenlig ledning och styrning av arbetet med mål och uppföljning. Det systematiska 

kvalitetsarbetet uppvisar inga stora avvikelser men det finns dock delar som bör utvecklas.  

Vi bedömer att en god uppföljning av de mål som nämnden beslutar om försvåras av att målen 

inte är konkreta och mätbara. Vidare bedömer vi att det saknas en tillräcklig analys kring vad 

som har positiv respektive negativ påverkan på måluppfyllelse och likvärdighet, både inom och 

mellan skolor. Vi bedömer att det systematiska kvalitetsarbetet i större utsträckning behöver 

leda till åtgärder som på kort och lång sikt ska stärka måluppfyllelsen och öka likvärdigheten. 

I detta arbete behöver varje skolenhets dokumentation utvecklas och elevhälsans arbete 

inkluderas i större omfattning. 

Vi bedömer också att det saknas en tillräcklig dokumentation och analys av arbetet med 

garantin om tidiga stödinsatser, vilket innebär att det inte går att fullt ut avgöra om nuvarande 

arbete är ändamålsenligt och tillräckligt. Arbetet behöver tydligare följas upp av såväl rektor 

som på huvudmannanivå och handlingsplanerna utvärderas. 

I granskningsrapporten rekommenderas barn- och utbildningsnämnden att:  

 I de fall nämndmål anses önskvärda utveckla arbetet i syfte att förtydliga målen genom 
att exempelvis ta fram indikatorer och utveckla uppföljningen. 

 Förtydliga hur mål och utvecklingsområden på olika nivåer förhåller sig till varandra: 
nämndmål, nationella mål, och fokusområden med åtgärder.  

 Utöka analysen av måluppfyllelse inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet för 
att få en bättre förståelse för hur skolorna kan arbeta, vad som ger resultat och hur 
elevhälsan bidrar.  

 Utveckla enheternas dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet. 

 Utveckla arbetet med garantin om tidiga stödinsatser genom uppföljning och 
utvärdering så att utvecklingsområden kan identifieras och åtgärder vid behov vidtas.  
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      Revisionen 

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som 
framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var och en av 
rekommendationerna ovan ska svar lämnas om ni håller med eller inte, vilka åtgärder som 
kommer att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas senast 2021-09-30. 
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