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Svar på revisionsrapport från PWC - Likvärdig _skola

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Förskole- och grundskolenämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta

Som yttrande över revisionsrapport Likvärdig skola, till revisorerna överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande, daterat 2020-11-11.

Särskilt yttrande
Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande
PWC'S rapport om likvärdigheten är ett Viktigt dokument som bör analyseras noggrant av
både politiker och tjänsteman. .

Sammanfattningsvis kan sägas att Österåker fick icke godkänt.
Det man framför allt slår ned på är att vi politiker i Förskole- och Gmndskolenärm1den får för
lite införmation om verksamheterna.

Jag citerar ”Vi konstaterar att. strukturen för det systematiska kvalitéts arbetet under läSåret
20'19/2020 inte gett Förskole- och Grundskolenämnden och Kommunstyrelsen genom
Produktionsutskottet en samlad och uppdaterad bild av de kommunala grundskoleenhetemas
olika resultat, centrala förutsättningar och behov. _Vi anser att det delade huvudmannaskapet
mellan Förskole- och Grundskolenämnden och Kommunstyrelsen genom
Produktionsutskottet innebär en otydlighet i Vilken instans som systematiskt och kontinuerligt
ska planera, följa upp och utveckla utbildningen, Vilken innefattar en inblick på enhetsnivå”
Detta externa omdöme om Vår organisation som bygger på den gamla 90-tals modellen
beställare/utförare organisationen är ytterligare ett tecken på att denna snarast bör avvecklas
och ersättas med en traditionell facknämnd med ett helhetsansvar. Detta för att bli mer
effektiva, undvika dessa otydligheter och att saker inte faller mellan stolarna.
Michael Selander (MP)

Peter Nummert i Roslagspartiet och Mauricio Conn-ams i Vänsterpartiet biträder Michael
Selanders WIP) yrkande

Ingela Westerlund (S) lämnar ett särskilt yttrande
PWC har i sin rapport lämnat skarp kritik och viser också allvarligt på. Men det viktiga att
beakta är hur rapporten tas emot och hur förändringarna stämmer överens med kritiken. Vi
socialdemokrater har vid dagens nämnd ställt oss positiva till förvaltningens slutsatser och
bifaller svaret till rapporten. Vi kommer därmed följa utvecklingen för att se att slutsatsernas
intentioner efterlevs.

Ingela Westerlund (S)
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning avseendelikvärdig skola i Österåkers kommun. Granskningen har omfattat de kommunala skolorna iÖsteråkers kommun. Granskningsobjekten utgörs av Kommunstyrelsen, genomPmduktionsutskottet samt Förskole- och grundskolenämnden.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-1 1-1 '1.

Förslag till beslut
Hampe Klein (M) yrkar bifall till utbildxüngsförvaltmngens beslutsförslag innebärande attsom yttrande över revisionsrapport Likvärdig skola, till revisorerna överlämna förvaltningenstjänsteutlåtande, daterat 2020-11-11.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Förskole- och grundskolenämnden besluta; enligt Hampe Kleins (M)yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
-Komrnunstyrelsen
-Akten
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Utbildningsförvaltningen

Datum 20204 H I

TIII Forskole- och grundskolenamnden

Dnr FGN 2020/0326

Yttrande avseende revisionsrapport likvärdig skola, PWC 2020

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PWC genomfört en granskning avseende likvärdig

skola i Österåkers kommun. Granskningen har omfattat de kommunala skolorna i Österåkers

kommun. Granskningsobjekten utgörs av Kommunstyrelsen, genom Produktionsstyrelsen samt

Förskole- och grundskolenämnden.

Beslutsförslag

Förskole- och gtundskolenämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta

som yttrande Över revisionsrapport Likvärdig skola, till revisorerna överlämna förvaltningens

tjänsteutlåtande, daterat 2020-11-11.

Bakgrund

På uppdrag av Österåkers kommuns förtroendevalda revisorer har PWC genomfört en granskning

avseende likvärdig skola. Revisions frågorna i granskningen syftar till att belysa huruvida

Kommunstyrelsen genom Produktionsutskottet samt Förskole- och grundskolenämnden, säkerställt

en ändamålsenlig utbildning vad gäller likvärdighet i skolan. Granskningen har även syftat till att

bedöma om den interna kontrollen genom dokumenterade uppföljningar och analyser är tillräcklig.

Följande revisionsfrågor har legat till grund för granskningen

7. Säkerställ” Fb'rJ/éole- 00/7 gmndnêø/enämnden och Kommumgjlrelsen genom produktiamutszêottet

ändamålsenligafö'røztu'z'ttm'ngargenom 53/772ng 00/2 ledning av øerzêmm/Jeten?

2. Göm dokumenterade ngpjb'áhz'ngar 00/9 analyser som redovisa: till

Få'méo/e- 00/9 grundnéolenämnden 00/7 Kommumlyrelxen genom

prodøt/étz'onmts/éøtz'et?

3. Vz'dtczr Fb'mêo/e- och gmndsøéolenämnden 00/2 Kommunsgrelxm genom produktiømø/méøtiet adekvata

åtgärder vid bmtande /ikvärdz'gbeü
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Förvaltningens slutsatser

Förvaltningen noterar särskilt PwC:s rekommendationer och föreslår följande åtgärder:

0 Utbildningsförvaltningen ska i samråd med Produktionsförvaltningen, genom ett särskilt

projekt under hösten 2020, ta fram en enhetlig och långsiktig modell för Förskole- och

grundskolenämndens kvalitetsuppföljning som omfattar resultat- och kvalitetsfaktorer på

huvudmanna- och enhetsnivå. Syftet är att underlätta uppföljning och utvärdering av

verksamheterna och att ge utförare, inklusive egen regi, underlag för åtgärder och styrning

inom sina verksamheter.

0 Projektet ska också säkerställa att medborgarna har tillgång till relevant och jämförbar

information om kvalitet och resultat som underlag för val av förskola och skola.

0 Förskole- och grundskolenämndens verksamhetsplaner kommer att ses över för att göra det

tydligare för utförare vad som förväntas i form av rapportering till nämnden.

0 Inom ramen för arbetet med Sveriges kvalitetskommun har ett förvaltningsövergripande

arbete kring att tydliggöra beställar- utförarorganisationcn genomförts. Resultatet har bland

annat genererat tydligare kommunikationsprocesser samt uppdaterad systemskiss över

beställar- och utförarrollerna.

Utöver ovan nämnda förslag till åtgärder kommer förvaltningen att fortsatt, på olika sätt att aktivt

arbeta dels med det systematiska kvalitetsarbetet, dels med frågor kring fördelning av

huvudmannaansvar inom skola i Österåkers kommun och därvid föreslå åtgärder vid identifiering av

eventuella brister.

Samtliga huvudmän inom Österåkers kommun lämnar årligen en sammanställning av det

systematiska kvalitetsarbetet till Förskole- och grundskolenåmnden i enlighet med direktiv i

nämndens verksamhetsplan. Redovisningarna ligger till grund för analys och åtgärder på en

strategisk nivå, exempelvis förslag till resursfördelningsmodeller och övergripande

utvecklingsinsatser. I Förskole- och grundskolenämndens kvalitetsuppföljning ingår en årsplanering

för redovisning av strategiska resultat - och kvalitetsmått.

Bilaga

Revisionsrapport. Likvärdig skola PWC, september 2020
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Louise Furness

Utbildningsdirektör
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