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Bilaga 1: Nyckeltal

1 Bedömning
1.1 Intern kontroll
Sammantaget bedöms nämndens interna kontroll som tillräcklig.
Bedömningen grundar sig på att nämnden har en tillräcklig process för att
hantera risker samt ett välstrukturerat internkontrollarbete.

1.2 Verksamhet
Sammantaget bedöms nämnden ha bedrivit verksamheten på ett inte helt
ändamålsenligt sätt.
Bedömningen grundar sig på följande:
•

•

•

•

Nämnden har inte uppnått något av sina elva uppsatta mål. Tio mål
bedöms som delvis uppnådda och ett av målen har inte uppnåtts. En
anledning är hur nämndmålen är formulerade, då de utgår från
målsättningar i nationella styrdokument för skolan.
Matematik och svenska som andraspråk är liksom tidigare år de ämnen
där måluppfyllelsen är lägre än i andra ämnen. Av de elever som har fått
F eller streck i matematik i årskurs 6, fick 60 procent samma betyg när de
nu gick ut årskurs nio.
I kvalitetsrapporten framkommer att systematiken i vilka data som
årligen följs upp brister och att det därför är svårt att få en bild av nuläget
men också att kunna se om insatser ger önskad effekt. Detta gäller bland
annat frågan om låga resultat i matematik där uppföljningen kring orsaker
uppges vara otillräcklig.
Stadsrevisionens granskningar av utbildning för nyanlända elever och
likvärdighet i fritidshem visade på flera brister i verksamhet och i
nämndens uppföljning inom dessa områden.

1.3 Ekonomi
Nämnden bedöms ha bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt
i huvudsak tillfredsställande sätt. Av årsanalysen framkommer dock att
nämndens investeringsram har överskridits med 8,4 Mkr. Detta är inte
förenligt med Malmö stads budget 2019 där det anges att nämnderna inte får
överskrida investeringsramen. Grundskoleförvaltningen har angett att
ansvaret gällande investeringsuppföljning förtydligats inför 2020. Vidare har
grundskoleförvaltningen i sin åtagandeplan för 2020 ett uppdrag att se över
uppföljningen av investeringsutgifter. Stadsrevisionen förutsätter att
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planerade åtgärder vidtas snarast och att grundskolenämnden säkerställer en
god kontroll avseende investeringsramen.

1.4 Räkenskaper
Nämndens balans- och resultaträkning har granskats och bedömts.
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.

2 Årlig granskning
Revisorernas uppdrag är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna
är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är
tillräcklig1.
Den årliga granskningen består av tre delar:
• grundläggande granskning av samtliga nämnder och styrelser
• fördjupade granskningar
• granskning av Malmö stads delårsrapport och årsredovisning.
Granskningen utgår från en riskanalys och genomförs med den inriktning
och omfattning som god sed2 kräver för att ge en rimlig grund för
revisorernas bedömning.

2.1 Årsrapport för nämnden
I årsrapporten sammanfattas årets granskning av nämnden. Den grundläggande granskningen är inriktad på att bedöma måluppfyllelsen samt om
nämnden har en tillräcklig styrning och kontroll för att leva upp till mål,
beslut och lagstiftning.
Under året har fyra fördjupade granskningar genomförts inom följande
områden: Utbildning för nyanlända elever, likvärdighet i fritidshem,
verifikationer samt utlandsresor.
Vidare granskas om nämndens räkenskaper är rättvisande och upprättade
i enlighet med kommunal bokförings- och redovisningslag och god
redovisningssed.

1
2

Kommunallagen, 12 kap. 1 §
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
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De förtroendevalda revisorerna i styrgrupp skola träffar nämndens presidium
och förvaltningsledning i samband med delårsrapport och årsbokslut 2019.
Årsrapporten har faktakontrollerats av förvaltningen. Årsrapporten är ett
utkast och inte en offentlig handling fram till dess att revisorskollegiet
beslutar om revisionsberättelsen för 2019.
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3 Grundläggande granskning
Den grundläggande granskningen är inriktad på att bedöma måluppfyllelsen
samt om nämnden har en tillräcklig styrning och kontroll för att leva upp till
mål, beslut och lagstiftning. Under det här avsnittet redovisas iakttagelser
som gjorts i den grundläggande granskningen.
Bedömningar hittar du på sidorna 4.

3.1 Intern kontroll
Att den interna kontrollen är tillräcklig innebär att:
•
•

den interna kontrollen förebygger, upptäcker och åtgärdar
arbetet med den interna kontrollen är strukturerat samt integrerat i
organisation, system och det löpande arbetet.

Nämnden ska i enlighet med reglementet för intern kontroll genomföra
kontroller för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv,
att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig samt att lagar,
förordningar och styrdokument följs.
Granskningen av den interna kontrollen innefattar verksamhetens
riskhantering, kontroller och uppföljning. Utöver uppföljningsarbetet som
sker enligt reglementet för intern kontroll, arbetar grundskolenämnden med
det systematiska kvalitetsarbetet som sker enligt skollagen. Nämndens arbete
med systematiskt kvalitetsarbete redovisas under avsnitt 3.2.2,
Verksamhetsuppföljning.

3.1.1 Riskhantering
En del i nämndens interna kontroll är att identifiera och löpande analysera
organisationens risker. Riskhanteringen syftar till att upptäcka och bedöma
risker samt förebygga fel. Nämnden ska i enlighet med reglementet för intern
kontroll ha ett systematiskt arbetssätt och en organisation som säkerställer en
god intern kontroll.
Granskningen visar att reglementet för intern kontroll följs avseende
riskhantering. Grundskolenämnden har upprättat en riskanalys som utgör
beslutsunderlag i nämndens beslut om intern kontrollplan. Riskanalysen
omfattar olika delar av hela verksamheten och bygger bland annat på det
systematiska kvalitetsarbetet, arbetet med utvecklingsprojektet varje elevs
bästa skola samt olika utredningar som gjorts av förvaltningen. I riskanalysen
anges ansvarig chef för respektive angiven risk.

7

3.1.2 Kontroller och uppföljning
Nämnden ska i enlighet med reglementet för intern kontroll årligen besluta
om en intern kontrollplan och rapportera en uppföljning av nämndens arbete
med intern kontroll till kommunstyrelsen.
Granskningen visar att reglementet för intern kontroll följs avseende arbetet
med intern kontrollplanen. Nämnden har beslutat om en intern kontrollplan
och det sker löpande en rapportering av genomförda granskningar. I februari
2020 har en samlad uppföljning av intern kontroll 2019 beslutats av
nämnden. Grundskoleförvaltningen har därutöver genomfört en uppföljning
av förbättringsåtgärder som framkommit under 2018. Uppföljningen har
beslutats av nämnden.
Externa granskningar som genomförts, exempelvis Skolinspektionens
kvalitetsgranskningar, rapporteras löpande till nämnden. Exempelvis
återrapporterades Skolinspektionens beslut efter tematisk tillsyn av rätten till
modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i grundskolans
årskurser 7–9 i Malmö kommun på sammanträdet i augusti. Beslut från
tillsynsmyndigheter i individärenden återrapporteras till arbetsutskottet.

3.2 Verksamhet
Att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt innebär att:
•
•

nämnden har en styrning och uppföljning mot mål och resultat
verksamheten lever upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer
samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter som gäller för
verksamheten.

3.2.1 Mål och uppdrag
Målstyrning

Av Malmö stads budget 2019 framgår att nämnder utifrån
kommunfullmäktigemålen ska formulera nämndsmål med tillhörande
indikatorer. Särskild vikt ska läggas vid att beskriva hur samverkan med andra
nämnder, bolag eller externa aktörer ska bedrivas för att uppnå målen.
Granskningen visar att grundskolenämnden har formulerat ett eller flera
nämndsmål för respektive kommunfullmäktigemål. Till varje nämndsmål
finns målindikatorer kopplade. Liksom tidigare år har grundskolenämnden
inte angivit några målvärden för målindikatorerna. Grundskolenämnden
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hänvisar till Skolinspektionens bedömning att målvärden inte är förenligt
med skollagen. Vidare skriver nämnden att intentionen är att åstadkomma
bättre resultat och högre måluppfyllelse för varje läsår. Till de resultat som
redovisas i delårsrapporten finns en kommentar som analyserar och beskriver
förflyttning som har gjorts under perioden. Ett förbättringsområde kan vara
att ange målvärden för de målindikatorer som inte direkt kan hänföras till
elevernas kunskapsresultat.

Måluppfyllelse

Av Malmö stads budget 2019 framgår att nämnder ska följa upp
verksamheten och analysera vad som åstadkommits i förhållande till målen.
Nämnder ska göra en bedömning av måluppfyllelsen samt redovisa ett tydligt
resonemang som visar vad bedömningen grundar sig på. Vid årets slut ska
måluppfyllelsen även analyseras utifrån vad det innebär för uppfyllelsen av
kommunfullmäktigemålen.
Granskningen visar att riktlinjerna i kommunfullmäktiges budget följs, med
undantaget att grundskolenämnden inte har satt några målvärden.
Av årsrapporten framgår att 10 av nämndens 11 beslutade mål delvis har
uppnåtts under året. Ett av målen, Likvärdighet - Alla elever ska ha samma
möjligheter att nå utbildningens mål, har inte uppnåtts. Som nämns ovan har
grundskolenämnden inte satt några målvärden. Till varje resultat redovisas
dock ett tydligt resonemang som analyserar vad bedömningen av
måluppfyllelsen grundar sig på.
I årsanalysen görs bedömningen att nämndsmålet ”Alla elever som avslutar
grundskolan ska vara behöriga för gymnasiestudier och vara väl förberedda
för den framtida arbetsmarknaden” delvis har uppnåtts. Den totala andelen
gymnasiebehöriga elever i årskurs 9 ökade efter sommarskola med 4
procentenheter till 79,8 procent. Det framkommer dock att andelen
gymnasiebehöriga elever, exklusive nyanlända och elever med okänd
bakgrund, är lägre än föregående år (2019: 81,3 procent jmf 2018: 84,1
procent). I årsanalysen förklaras detta framförallt med att med att den
socioekonomiska sammansättningen har varit mer komplex inom
elevgruppen. Grundskoleförvaltningen ser exempelvis att andelen elever
med en vistelsetid på 5 och 6 år i svensk skola är något högre läsåret
2018/2019 jämfört med läsåret innan. En förklaring till att den totala andelen
elever som är behöriga till gymnasiet ändå har ökat är att andelen nyanlända
elever som är behöriga för gymnasiala studier har ökat. Att resultaten för
nyanlända elever har ökat förklaras huvudsakligen även här av
elevsammansättning inom gruppen. En högre andel i gruppen nyanlända
jämfört med tidigare läsår, har bott i Sverige under fyra år och bedöms också
ha bott tillsammans med sin familj under grundskoletiden, vilket har
betydelse för elevernas förutsättningar att nå målen.
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I analysen till nämndsmålet ”Alla elever ska nå utbildningens mål och
utvecklas så långt som möjligt” framkommer att svenska som andraspråk och
matematik fortsatt är de ämnen där måluppfyllelsen är lägre än i andra
ämnen. För elever som saknar godkänt i ett ämne för att nå grundläggande
gymnasiebehörighet är matematik det vanligaste ämnet de saknar godkänt i.
Av de elever som har fått F eller streck i matematik i årskurs 6, fick 60
procent samma betyg när de nu gick ut årskurs nio. Nämnden skriver att
möjliga faktorer som påverkar resultatet i båda ämnena är brist på behörig
personal, eller personal med korrekt ämneskunskap. Vidare skriver nämnden
att fortsatta analyser behövs för att bättre förstå vad som ligger bakom
resultaten och hur de kan förbättras.
Av årsanalysen framkommer vidare att ca 80 procent når målen i alla ämnen i
årskurs 3, 65 procent i årskurs 6 och 70 procent i årskurs nio. I analysen av
nämndsmålet ”Alla elever ska få det stöd de behöver för att klara
utbildningens mål” skriver nämnden att 26 procent av eleverna i årskurs 1-5
hade extra anpassningar under läsåret 2018/2019. Gällande andelen elever
med åtgärdsprogram saknas tillförlitliga data. Andelen är oförändrad från
föregående läsår. Enligt årsanalysen har förvaltningen sedan tidigare
identifierat ett utvecklingsbehov gällande uppföljning och analys av
stödinsatser. För att alla elever ska få det stöd de behöver måste
verksamhetens kvalitet följas upp utifrån hur väl det leder till ökat lärande
hos eleverna. En åtgärd som vidtas i anslutning till detta är att förvaltningen
arbetar för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Genomförande av uppdrag

Kommunfullmäktige har i budget 2019 beslutat om ett antal uppdrag riktade
till specifika nämnder och bolag. Dessa ska, om inte annat anges, genomföras
så fort som möjligt under budgetåret och redovisas i samband med
nämndernas årsanalys i enlighet med särskilda anvisningar från
kommunstyrelsen.
Granskningen visar inte på några avvikelser avseende grundskolenämndens
genomförande och redovisning av riktade uppdrag. Grundskolenämnden har
fått tre riktade uppdrag av kommunfullmäktige: Stärka arbetet med
elevhälsan och höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen;
Utveckla arbetet mot hedersproblematik i skolans verksamheter utifrån den
gjorda hederskartläggningen; Utveckla formerna för information om stadens
skolor med syfte att möjliggöra bra och informativa skolval. I årsanalysen
redovisas arbetet med uppdragen och resultatet av detta. Gällande uppdraget
att stärka arbetet med elevhälsan och höja kvaliteten på sex- och
samlevnadsundervisningen har detta även återrapporterats och beslutats i
grundskolenämnden i februari.
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3.2.2 Verksamhetsuppföljning
Systematiskt kvalitetsarbete

Enligt 4 kap. 3 – 7 §§ skollagen ska det finnas ett systematiskt kvalitetsarbete
på såväl huvudmannanivå som på enhetsnivå inom grundskolans
verksamhet. Huvudmannen har ansvar för att planera, följa upp och utveckla
utbildningen. Ett sådant arbete ska också ske på varje skolenhet.
Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare,
övrig personal och elever. Det är rektorn som ansvarar för att detta sker.
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att skollagen de
nationella målen för utbildningen uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet
ska dokumenteras. Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat
sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se
till att nödvändiga åtgärder vidtas.
Grundskoleförvaltningens årliga kvalitetsrapport är en del av
grundskolenämndens systematiska kvalitetsarbete. Syftet med rapporten är
att samla befintlig resultatutveckling inom grundskolenämndens
verksamheter samt att presentera en grundläggande analys av resultatet för
det aktuella läsåret. Syftet är också att skapa ett underlag för fortsatt
planering och utveckling av verksamheten, så att de nationella målen för
skolan ska uppnås. Kvalitetsrapporten fungerar som ett av flera underlag till
förvaltningens åtagandeplan. I åtagandeplanen prioriteras och sammanfattas
förvaltningens utvecklingsarbete och vilka åtaganden förvaltningen särskilt
ska arbeta med det kommande läsåret. Åtaganden kan vara antingen
undersökande eller utvecklande. Kvalitetsrapporten fastställs i
förvaltningsledningen i oktober och presenteras för nämnden i november.
Rapporten bygger på olika former av underlag, exempelvis respektive skolas
kvalitetsrapport och kvalitetsdialoger mellan utbildningscheferna och
rektorerna. Ytterligare en del i verksamhetsuppföljningen är rapporten
”Kunskapsresultaten i Malmös skolor”, som presenteras en gång per år.
Även denna ligger till grund för kvalitetsrapporten. Rapportens syfte är att ge
underlag för fortsatta analyser och beslut om insatser för ökad
måluppfyllelse. Utbildningscheferna och grundskoledirektören har utöver
detta utvecklingsdialog med presidiet för nämnden.
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Kvalitetsrapporten
I kvalitetsrapporten framkommer att förvaltningen behöver utveckla
systematiken gällande vilka data som årligen följs upp i det systematiska
kvalitetsarbetet. Att systematiken brister gör det, enligt kvalitetsrapporten,
svårt att få en bild av nuläget men också att kunna se om insatser skapar
önskad effekt. Bristerna i systematik består inom vissa områden av att det
saknas data, medan det inom andra finns data med att de inte jämförs och
analyseras på något genomtänkt eller systematiskt sätt. Det finns enligt
kvalitetsrapporten ett behov av att förvaltningen i större utsträckning arbetar
för en gemensam bild av den enskilda skolans förutsättningar och vilket
stödbehov skolan har. Enligt svar från förvaltningen finns strukturer för
uppföljning på plats som har vissa behov att förbättring. Ett
utvecklingsarbete är igångsatt genom varje elevs bästa skola som kommer
bidra till ett fördjupat och förbättrat styr- och ledningssystem.
Till de områden där uppföljning och analys behöver förbättras hör bland
annat måluppfyllelsen i matematik och svenska som andraspråk. Liksom
tidigare år är måluppfyllelsen låg inom dessa ämnen, samtidigt som de är
mycket viktiga för att eleverna ska nå gymnasiebehörighet. Enligt
kvalitetsrapporten finns ett antal hypoteser om orsaker till låga resultat och
vilka insatser som skulle behövas för att öka resultaten i matematik och
svenska som andraspråk. Det saknas dock tillräcklig uppföljning för att
kunna dra några slutsatser om hypoteserna. Kvalitetsrapporten lyfter de
här ämnena som områden att undersöka vidare. I förvaltningens
åtagandeplan har förvaltningsledningen tagit beslut om ett undersökande
åtagande gällande matematikresultaten som förvaltningen arbetar med under
läsåret.
Kompetensförsörjning och personalomsättning är ytterligare ett område som
lyfts. Den externa personalomsättningen har sjunkit betydligt, men samtidigt
lyfts i kvalitetsrapporten att rektorer och stödfunktioner upplever att många
lärare och skolledare fortfarande byter skola inom förvaltningen. Det framgår
dock att den interna omsättningen inte går att följa på samma sätt som den
externa. Omsättning av lärare riskerar bland annat påverka i vilken grad
elevers kunskapsluckor kartläggs och om stödinsatser sätts in. När det gäller
omsättning av rektorer uppfattas detta påverka kontinuiteten i
förvaltningsövergripande satsningar. Personalbrist och personalomsättning
kan således få konsekvenser både för elever, skolan och i vilken mån
förvaltningens satsningar får effekt ute i verksamheten.
Lokalförsörjning
Under höstterminen har fyra nya skolor/skolbyggnader tagits i bruk. Utöver
dessa finns en lokalplanering som sträcker sig till 2029 som innehåller flera
nya grundskolor. Grundskolenämnden beslutade i september om en ny
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lokalförsörjningsplan för perioden 2020–2030. Ur planen framgår att den
totala platstillgången förväntas vara god i Malmö under planeringsperioden
31 december 2019 – 31 december 2029. I vissa områden kan det trots god
platstillgång på helheten konstateras en begränsad platstillgång och hög
beläggningsgrad på områdes- och skolnivå.

Domar och beslut som gått nämnden emot

Under år 2019 har följande domar och beslut gått nämnden emot:
• 44 tillsynsärenden på individnivå där Skolinspektionen eller BEO har
beslutat om föreläggande eller anmärkning
• 11 ärenden i förvaltningsrätten gällande skolskjuts
• 1 ärende i förvaltningsrätten gällande utdömande av vite
• 1 dom i tingsrätten gällande diskriminering. Denna dom har
överklagats till hovrätten som gett prövningstillstånd.

3.3 Ekonomi
Att nämndens verksamhet bedrivs på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt innebär att:
•
•
•

nämnden bedriver verksamheten inom de beslutade ekonomiska
ramarna och vidtar korrigerande åtgärder vid behov
nämnden avlämnar tillförlitliga ekonomiska prognoser
nämnden följer upp ekonomin i enlighet med kommunstyrelsens
anvisningar.

3.3.1 Budget och utfall
Av Riktlinjer för ekonomistyrning3 framgår att nämnden utifrån
kommunfullmäktiges budget ska upprätta en budget för nämndens
verksamheter. Budgeten ska innehålla en redovisning av hur tilldelade
ekonomiska ramar ska användas.
Hittills genomförd granskning av nämnden visar att nämnden följer riktlinjer
för ekonomistyrning.
Grundskoleförvaltningen redovisar en ekonomi i balans för 2019 efter
3

Malmö stads budget 2019, s. 28
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hänsyn tagits till uteblivna riktade statsbidrag för höstterminen 2019.
Kommunfullmäktige beslutade i samband med behandlingen av den
ekonomiska prognosen i juni att grundskolenämnden tillfälligt befrias under
2019 från ansvar för ekonomiskt resultat för den del av resultatet som
uppkommit till följd av att riktade statsbidrag för utökad fritidshemssatsning
samt för utökad lågstadiesatsning inte kom att utbetalas under 2019.
Underskottet till följd av uteblivna statsbidrag under höstterminen 2019
bedömdes då till 36 Mkr. Resultatet för grundskoleförvaltningen blev ett
underskott på 30,9 Mkr jämfört med budget. Underskottet förklaras av att
förväntade riktade statsbidrag uteblev fr o m höstterminen 2019.
I tabell 1. nedan redovisas nämndens budget, utfall för 2019 samt avvikelse i
förhållande till budget.
Tabell 1: Resultaträkning, Mkr

Budget 2019

Utfall 2019

Avvikelse

Intäkter

4 694,85

4 705,07

10,22

Totala intäkter

4 694,85

4 705,07

10,22

Personalkostnader

-3 104,10

-3 048,05

56,05

Övriga kostnader

-6 109,67

-6 206,15

-96,48

-45,95

-47,23

-1,29

Totala kostnader

-9 259,72

-9 301,44

-41,71

Nettokostnad

-4 564,87

-4 596,36

-31,49

Kommunbidrag

4 569,98

4 569,98

0,00

Skatter, KB o Generella
statsbidrag

4 569,98

4 569,98

0,00

Verksamhetens resultat

5,11

-26,38

-31,49

Övriga finansiella intäkter

0,00

0,00

0,00

Övriga finansiella kostnader

-5,11

-4,50

0,61

Finansiella poster

-5,11

-4,50

0,61

0,00

-30,88

-30,88

Avskrivningar

Resultat

Investeringsbudget

Av Riktlinjer för ekonomistyrning4 framgår att nämnd ska planera och
prioritera behovet av investeringar i relation till den investeringsram som
beslutats för hela planeringsperioden. Ramen för budgetåret får inte
överstigas utan beslut i kommunfullmäktige.

4
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Av grundskolenämndens årsanalys framgår att investeringsbudgeten har
överskridits med 8,4 Mkr vilket inte är förenligt med Malmö stads budget
2019. I delårsrapport januari – augusti gjordes bedömningen att
investeringsramen skulle ge ett överskott på 16,5 Mkr. Enligt årsanalysen var
utfallet fram till och med november var 67,7 Mkr. I december överskreds
dock investeringsramen då investeringsutgifterna uppgick till 17,2 Mkr under
denna månad. Den sänkta gränsen för investeringsklassificering som infördes
från 2019 förklarar ca 2,0 Mkr av avvikelsen. Nämnden skriver i årsanalysen
att det var investeringar som ger rätt till kompensation för ökade
kapitalkostnader som blev högre än budgeterat. Grundskoleförvaltningen
anger i sitt svar till stadsrevisionen att de större konkreta orsakerna till att
investeringsramen överskreds var dels att Toftanässkolan som skulle varit
klar i augusti inte blev klar förrän i december. Denna tidsförskjutning togs
inte hänsyn till i investeringsuppföljningen framåt. Effekten blev 6,5 Mkr.
Limhamnsskolan blev klar hösten 2018 men eleverna kom först januari 2019.
Investeringsutgifterna aktiverades när skolan togs i bruk i januari 2019. Då
största delen av investeringsbeloppen införlivades först 2019 medförde detta
en kostnadsförskjutning på 4,4 Mkr till januari 2019 som det inte togs hänsyn
till i investeringsuppföljning framåt.
Grundskoleförvaltningen anger också att de har haft brister i samordningen
av investeringsuppföljningen. Ansvaret har varit fördelat på flera tjänster utan
tillräcklig samordning mellan varandra. För 2020 har ansvaret av
investeringsuppföljning förtydligats. Grundskoleförvaltningen har också i sin
åtagandeplan för 2020 ett uppdrag att se över uppföljningen av
investeringsutgifter.

Tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

84 899

76 500

-8 399

Källa: Grundskolenämndens årsanalys
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3.3.2 Prognossäkerhet
Nämnden har under året lämnat följande prognoser.
Tabell 3: Prognosjämförelse, Mkr

Prognos EP
(april)
Totala intäkter
Totala personalkostnader
Totala övriga kostnader
Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4 653,02
-3 124,89
-6 128,80
4 569,78

Prognos
delår
(augusti)
4 643,4
-3 110,6
-6 129,0
4 569,8

-5,11
-36,0

-5,1
-31,5

Utfall 2019

4 705,07
-3 048,05
-6 206,15
4 569,98

0,0
-4,50
-31

3.3.3 Uppföljning
Av Riktlinjer för ekonomistyrning5 framgår att nämnden ska rapportera till
kommunstyrelsen om ekonomin under året i enlighet med kommunstyrelsens
anvisningar. Vidare framgår att nämnden även för sin egen del regelbundet
ska följa utvecklingen för nämndens verksamheter och vidta korrigerande
åtgärder efter behov.
Granskningen av grundskolenämnden visar att riktlinjer för ekonomistyrning
följs.

4 Räkenskaper
I detta avsnitt återfinns bedömning av om nämndens räkenskaper är
rättvisande och upprättade i enlighet med kommunal bokförings- och
redovisningslag och god redovisningssed. Balans- och resultaträkning ska ge
en rättvisande bild av nämndens resultat och förmögenhetsställning.
Nämndens balans- och resultaträkning har granskats och bedömts.
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt som rättvisande. Balans- och
resultatposter kommenteras endast i de fall väsentliga avvikelser noterats i
förhållande till god redovisningssed.
5
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5 Fördjupad granskning
Fördjupade granskningar genomförs där riskanalysen visar på stora risker och
där revisionen bedömer att den grundläggande granskningen inte är
tillräcklig. Fördjupade granskningar är avgränsade och inriktade på en viss
verksamhet, process eller rutin.

5.1 Utbildning för nyanlända elever i grundskolan
Under perioden april – juni 2019 genomfördes en granskning av utbildning
för nyanlända elever i grundskolan. Granskningen beslutades av
revisorskollegiet 17 juni 2019. Den sammanfattande bedömningen är att
utbildningen för nyanlända elever bedrivs på ett inte helt ändamålsenligt och
lagenligt sätt. Vidare är bedömningen att grundskolenämnden följer upp,
analyserar och vidtar åtgärder vid behov gällande utbildningen för nyanlända
elever, men att det finns viktiga utvecklingsområden.
Granskningen visar bland annat att kartläggningarna av de nyanlända
elevernas kunskaper inte alltid används. Detta beror på
överlämningsproblematik mellan mottagningsenheten och skolorna. Det
beror också på att resultat av kartläggningar inte sprids i kollegiet på
skolorna. Granskningen visar att elever som får delar av sin undervisning i
förberedelseklass inte alltid ges undervisning i samtliga ämnen. Det finns
exempel där elever enbart får undervisning i svenska i förberedelseklassen
och praktisk estetiska ämnen med sin ordinarie klass. Det förekommer också
att nyanlända elever som får undervisning i central förberedelseklass inte
deltar i undervisning i ordinarie klass. Granskningen visar också att elever
som behöver studiehandledning får inte alltid det utifrån det utifrån de behov
som eleverna har. Vidare har det framkommit att organiseringen av
studiehandledning innebär att elever ibland går ifrån lektioner och går
därmed miste om undervisning, för att kunna delta i studiehandledning.
Bedömningen är att nämnden följer upp, analyserar och vidtar åtgärder vid
behov gällande utbildningen för nyanlända elever, men att det finns viktiga
utvecklingsområden. Utifrån de brister som framkommit i granskningen
bedömer vi att nämnden behöver säkerställa att vidtagna åtgärder får avsedd
effekt samt stärka uppföljningen av att utbildningen för nyanlända elever
bedrivs enligt lagar, rutiner och riktlinjer. Vi ser också att det finns ett
uppdateringsbehov i förvaltningens formellt beslutade rutiner och riktlinjer,
exempelvis avseende kravet på att upprätta individuella studieplaner för
nyanlända elever i högstadiet.
Följande rekommendationer lämnades till grundskolenämnden utifrån
granskningen:
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•
•
•

•

•
•

•

Säkerställa att nämndens och förvaltningens riktlinjer och rutiner blir
kända och fullt ut implementeras i verksamheten.
Säkerställa att de av nämnden och förvaltningen formellt beslutade
riktlinjerna och rutinerna uppdateras i takt med ny lagstiftning.
Säkerställa att resultat från kartläggningarna enligt steg 1 och 2 används vid placering i årskurs och vid planering av elevernas undervisning i övrigt. För nyanlända elever i högstadiet ska även en
individuell studieplan upprättas.
Säkerställa att utbildningen för elever som får undervisning i förberedelseklass uppfyller de krav som ställs i skollagen. I detta ingår
att säkerställa att eleverna får undervisning i samtliga ämnen. Det
innebär att undervisningen i förberedelseklass ska motsvara den
undervisning som de nyanlända eleverna skulle ha fått i sin ordinarie
klass, gällande ämnen och omfattning. Det ingår också att säkerställa
att eleverna deltar i undervisning i sin ordinarie klass.
Säkerställa att beslut om prioriterad timplan fattas enligt de
bestämmelser som finns i skolförordningen.
Säkerställa att de elever som behöver studiehandledning på
modersmålet får det utifrån de behov som eleverna har. I detta ingår
att se till att eleverna inte går miste om lektionstid i ordinarie
undervisning på grund av tidpunkten för studiehandledningen.
Säkerställa att vidtagna åtgärder får avsedd effekt samt stärka uppföljningen av att utbildningen för nyanlända elever bedrivs enligt
lagar, rutiner och riktlinjer.

Grundskolenämnden har i sitt yttrande som inkom 2019-10-31 angivit vilka
åtgärder som planeras vidtas och vilken effekt vidtagna åtgärder förväntas få
utifrån respektive rekommendation. Nämnden ska även i ett uppföljande
yttrande 2020-08-31 redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits och vilken
effekt dessa haft på verksamheten. Exempel på åtgärder som
grundskolenämnden har beslutat vidta är följande:
•

•

•

Vägledning och stöd kommer att intensifiera arbetet med att stötta
skolorna i upprättandet av fungerande rutiner och organisering av
mottagandet för att främja att kartläggningsunderlaget steg 1 och 2
ligger till grund för i planeringen av de nyanlända elevernas
undervisning och skolgång.
Beslut är taget om att en snabbutredning ska genomföras angående
avveckling av centrala förberedelseklasser. När det gäller lokala
förberedelseklasser ute på skolorna är det rektors ansvar att
säkerställa att lagstiftningen följs. Utbildningscheferna kommer att
följa upp med de berörda skolorna för att säkerställa att så sker.
Utbildningschefer säkerställer att rektorer fattar beslut angående
prioriterad timplan enligt de bestämmelser som finns i
skolförordningen.
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•
•

Uppföljning av nyanländas lärande sker inom ramen för det
systematiska kvalitetsarbetet. Ett förslag på frågebatteri har tagits
fram för att användas av en referensgrupp för rektorer.
Förvaltningsledningen fattade ett inriktningsbeslut att de
modersmålslärare som har heltidstjänst på en skolar avslutar sin tjänst
på Språkcentralen och får ny placering på aktuell skola och framöver
kommer att vara anställd av skolan.

5.2 Likvärdighet i fritidshem
Under perioden oktober - december 2019 genomfördes en granskning av
likvärdighet i fritidshemmen. Granskningen beslutades av revisorskollegiet
den 18 december 2019. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
utbildning i fritidshem bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, med särskilt fokus
på om den är likvärdig. Med ändamålsenligt avses i den här granskningen att
utbildningen utgår från de nationella målen och organiseras på ett sätt som
motsvarar kraven i lagstiftningen. Granskningens syfte har också varit att
bedöma om grundskolenämnden i tillräcklig utsträckning följer upp
verksamheten i fritidshemmen och vidtar åtgärder vid konstaterade brister.
Sammanfattningsvis är bedömningen att utbildning i fritidshemmen bedrivs
på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt, men att det finns flera
förbättringsområden gällande likvärdig utbildning. Vidare är bedömningen
att grundskolenämndens uppföljning av verksamheten i fritidshemmen inte
är helt tillräcklig. Granskningen visar dock att nämnden har vidtagit flera
åtgärder som haft positiv effekt på fritidshemmens verksamhet.
Granskningen visar att utbildningen vid fritidshemmen inte följs upp på ett
likvärdigt och strukturerat sätt av grundskolenämnden. Bland annat följs inte
verksamheten upp utifrån 4 kap. i läroplanen som anger syfte och centralt
innehåll för fritidshemsverksamheten. Vidare visar granskningen att
huvudmannen inte säkerställer att elevgrupperna har en lämplig storlek och
sammansättning. Det finns också stora variationer gällande antal elever per
utbildad personal samt antal elever per avdelning. Även gällande tillgång till
fritidspersonal varierar det stort mellan skolorna, där vissa avdelningar helt
saknar behörig personal.
Följande rekommendationer lämnas till grundskolenämnden:
•

Säkerställa att utbildning i fritidshemmet, på såväl huvudmannanivå
som skolnivå, följs upp utifrån de nationella målen samt att åtgärder
vidtas utifrån en analys av de resultat som framkommit i
uppföljningen. I detta ingår att följa upp och skapa likvärdiga
förutsättningar gällande tillgång till utbildade fritidspedagoger.
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•

Säkerställa att elevgrupperna har en lämplig storlek och
sammansättning samt att en barnkonsekvensanalys görs på skolorna
innan större beslut fattas, exempelvis gällande personaltäthet och
gruppstorlek.

I sitt yttrande beskriver grundskolenämnden den uppföljning och analys som
sker i nuläget inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Grundskolenämnden skriver vidare att rektor och skolornas medarbetare
behöver fortsätta arbetet kring att utveckla verksamheten utifrån
fritidshemmets uppdrag i läroplanen samt. Skolor och huvudmannen
behöver även stärka sin kapacitet vad avser ledning och styrning av
verksamhetsformen och systematisera uppföljningen av kvalitén i enlighet
med läroplanens krav. I en utredning som grundskoleförvaltningen har
genomfört under 2018/2019 identifierades bland annat att förvaltningen
behöver använda data mer konsekvent och systematiserat. Utredningen
visade att vissa elevdata saknas, bland annat relaterat till elevernas
värdegrundsresultat och elevresultat inom fritidshemmet. Den data
förvaltningen har tillgång till idag är framförallt perceptuella data i form av
enkätsvar, samt kvalitativ uppföljning där rektorer och stödfunktioner inom
förvaltningen bidragit med underlag och erfarenheter. Utvecklingsarbetet
påbörjas under läsåret 2019/2020 i form av ett delprojekt inom
förvaltningens åtagande och utvecklingsprojekt ”Varje elevs bästa skola:
fördjupa och förbättra styr- och ledningssystemet”.
Gällande elevgruppernas storlek och sammansättning skriver
grundskolenämnden att förvaltningen har tagit fram ett stödmaterial som
avser att ge stöd i arbetet med att skapa lämpliga elevgrupper. Stödmaterialet
kommer kompletteras med en anpassning med hänsyn till behovet av
barnkonsekvensanalys. Vidare uppger nämnden i sitt yttrande att
utbildningscheferna också genomför verksamhetsbesök två gånger per läsår
inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Utbildningscheferna
besöker då alla skolformer och besöker såväl grundskola, F-klass som
fritidshem. Under verksamhetsbesöken i fritidshem undersöks både
elevgruppsstorlek och att eleverna erbjuds en god miljö.

5.3 Utlandsresor
De förtroendevalda revisorerna har baserat på sin riskanalys beslutat att
under 2019 granska utlandsresor vid ett urval av nämnder (kommunstyrelsen,
miljönämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden). Syftet med granskningen är att bedöma om
nämnden/styrelsen säkerställer att anställda och förtroendevalda följer
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rättspraxis och styrdokument vid utlandsresor och om nämndens/styrelsens
interna kontroll av detta är tillräcklig.
Granskningen bygger dels på dokumentstudier och frågor via epost och
telefon, dels på stickprovskontroll av fem utlandsresor per nämnd under
perioden 190101-190831, d.v.s. totalt 20 utlandsresor.
Den sammanfattande bedömningen är att grundskolenämnden i huvudsak
säkerställer att rättspraxis och styrdokument följs vid utlandsresor, och att
den interna kontrollen av detta i huvudsak är tillräcklig. Bedömningen
baseras på att ett flertal avvikelser konstaterats i stickproven beträffande
beslutsattest till följd av felaktig intern information; den felaktiga
informationen har tagits bort. Avvikelser har även konstaterats beträffande
inlämning av reseräkning.
Grundskolenämnden rekommenderas att:
• säkerställa att utgifter för utlandsresor beslutsattesteras av rätt
personer.
• säkerställa att resenärer lämnar in reseräkning efter avslutad resa.
Av grundskolenämndens yttrande framgår att förvaltningen vid utbildningar i
ekonomi av verksamheten under hela 2020 kommer att informera om vikten
av att rätt personer beslutsattesterar samt att lämna in reseräkning.
Information kommer även att ges på Komin. Blanketter har tagits fram i
början av 2019 där beslut ska tas av grundskoledirektör när resorna är
utanför Europa och av utbildningschefer inom Europa. Förvaltningen
kommer även att fortsätta sitt arbete med kontroll av riktlinjerna i samband
med granskning av dagliga utbetalningslistor i syfte att vid avvikelser
kontakta berörda personer för åtgärder. De uppger vidare att de även
kommer att ta stickprov för att se om reseräkningar gjorts korrekt.

5.4 Verifikationsgranskning
Malmö stadsrevision har genomfört en granskning av grundskolenämndens,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens samt tekniska nämndens
hantering av inventarier och redovisning av dessa. Liknande granskningar har
genomförts 2017 och 2018.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om de granskade nämndernas
bokföring av inventarier är rättvisande och om nämndernas interna kontroll
beträffande inventarier är tillräcklig.
Granskningen bygger dels på stickprovskontroll av totalt 150
leverantörsfakturor ur nämndernas redovisning, dels på frågor om
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nämndernas interna kontroll genom intervjuer och genomgång av
styrdokument.
Bedömningen är att grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt tekniska nämnden dels säkerställer att
räkenskaperna beträffande inventarier i allt väsentligt är rättvisande, dels i
huvudsak säkerställer en tillräcklig intern kontroll avseende inventarier.
Bedömningen grundas på att huvuddelen av stickproven är korrekta.
Avvikelserna är med något undantag beloppsmässigt låga. Det är dock viktigt
att räkenskaperna i sin helhet är korrekta, så att intressenterna får korrekt
information såväl på kontonivå som på övergripande nivå.
Den interna kontrollen som rör riktlinjer och rutiner kring inventarier
bedöms vara tillräcklig, med reservation för att nämnderna har att genomföra
åtgärder rörande avtalshantering som följd av Malmö stads arbete med intern
kontroll.
Revisorskollegiet behandlade bifogad rapport vid sammanträdet 2019-10-21
och beslutade att översända rapporten till grundskolenämnden, gymnasieoch vuxenutbildnings-nämnden samt tekniska nämnden för yttrande.
Rapporten har även skickats för kännedom till kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen.
Av yttrandena framgår att de tre nämnderna i huvudsak instämmer i
rapportens slutsatser och redovisar åtgärder för synpunkterna i granskningen.
Grundskolenämnden uppger i sitt yttrande att nämnden bland annat har
reviderat dels den skriftliga rutinen för direktupphandling och dels
inköpsrutinen samt upprättat en skriftlig rutin för avtalshantering och
avtalsuppföljning.
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6 Stadsrevisionens uppdrag
Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att
granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser.
Stadsrevisionen i Malmö granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande
för att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag. Stadsrevisionen
omfattar både de förtroendevalda revisorerna i revisorskollegiet och de
sakkunniga revisorerna på revisionskontoret.
Utifrån resultatet i granskningen lämnas ofta rekommendationer till de
granskade nämnderna och bolagen. Rekommendationer lämnas när
revisorerna ser brister i verksamheten och syftar till att förbättra verksamheten. Stadsrevisionen följer upp om nämnden eller bolaget har
genomfört åtgärder för att följa revisorernas rekommendationer.
Fördjupade granskningar rapporteras i sin helhet i enskilda rapporter som
publiceras på Stadsrevisionens hemsida löpande under året. För varje nämnd
och bolag skrivs dessutom en årsrapport som sammanfattar det gångna årets
granskning och ger de förtroendevalda revisorerna underlag för sin ansvarsprövning utifrån kommunallagen.
Du hittar Stadsrevisionens rapporter på www.malmo.se/stadsrevisionen.
Kontakta Stadsrevisionen:
▪
▪
▪
▪

Telefon: 040-34 19 55
E-post: malmostadsrevision@malmo.se
Postadress: Stadsrevisionen Malmö stad, 205 80 Malmö
Besöksadress: Stadshuset, August Palms plats 1
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Bilaga 1. Nyckeltal grundskolenämnden
Tabell 1: Personalstatistik

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Antal anställda omräknade till heltid

5 520

5 754

6027,3

Kvinnor, andel i %

70,3

71,0

70,2

Personal med utländsk bakgrund,
andel i % **

32,8

33,2

34,0

Total sjukfrånvaro i %

5,1

5,1

5,2

Personalomsättning i %

14,1

13,1

11,7

Källa: stadskontoret
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Tabell 2: Betyg. Procent av eleverna som har nått målen i samtliga ämnen i
årskurs 9, kommunala skolor, VT2019

Källa: Grundskoleförvaltningen

Tabell 3: Betyg. Genomsnittligt meritvärde årskurs 9, kommunala skolor,
VT2019

Källa: Grundskoleförvaltningen
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Tabell 4: Betyg. Gymnasiebehörighet årskurs 9, kommunala skolor, VT2019

Källa: Grundskoleförvaltningen

Tabell 5
Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl.
nyinvandrade och okänd bakgrund), kommunala skolor, andel
(%)
85,0
80,0

76,0

76,8

75,6

75,0
69,3

70,0
65,0
60,0
Alla kommuner

Storstäder
2017

Skåne läns
kommuner
2018

Malmö

2019

Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd
bakgrund), kommunala skolor, andel (%) (N15561)
Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas på
dem elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade
betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). Uppgifterna avser elever i
kommunala skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. Nyinvandrade elever har
kommit till Sverige de senaste fyra åren. De har inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare.
Elever med okänd bakgrund saknar uppgift om personnummer, tex om de ännu inte blivit
folkbokförda i Sverige. Källa Skolverket (Siris).

26

Källa: Kolada, Skolverket
Tabell 6
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl.
nyinvandrade och okänd bakgrund), kommunala skolor, andel
(%)
90,0
88,0
86,0

85,5

86,0

84,9

84,0

81,6

82,0
80,0
78,0
76,0
Alla kommuner

Storstäder
2017

Skåne läns
kommuner
2018

Malmö

2019

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund),
kommunala skolor, andel (%) (N15564)
Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått
eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i
årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska
eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från
grundskolan. Uppgiften avser elever i kommunala skolor i kommunen oavsett folkbokföringsort.
Uppgiften avser läsår. Om det totala antalet elever är 40 eller fler och antalet EJ behöriga är 1-4
elever, så visas andelen behöriga som 95 procent. Nyinvandrade elever har kommit till Sverige de
senaste fyra åren. De har inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd
bakgrund saknar uppgift om personnummer, tex om de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige.

Källa: Kolada, Skolverket
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Tabell 7
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala
skolor, andel (%)
89,0
88,0
87,0
86,0
85,0
84,0
83,0
82,0
81,0
80,0

85,9

86,2

86,1

82,9

Alla kommuner

Storstäder
2017

Skåne läns
kommuner
2018

Malmö

2019

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15485)
Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade
betygssystemet. Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%). Avser
elever i kommunala skolor belägna i kommunen oavsett var de är folkbokförda. Om det totala
antalet elever är 40 eller fler och antalet EJ med lägst betyget E är 1-4 elever, så visas andelen som
95 procent.

Källa: Kolada, Skolverket
Tabell 8
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov
för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)
80
70

62

64

62
55

60
50
40
30
20
10
0
Alla kommuner

Storstäder
2017

Skåne läns
kommuner
2018

Malmö

2019

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i
matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15454)
Andel av elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i
matematik, kommunala skolor, (%). Källa: Kolada, Skolverket och SCB
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