




 
 

Tjänsteutlåtande 
 

Österåkers kommun  | 184 86 Åkersberga  | Tel 08-540 810 00  |  Fax 08-540 810 20  |  kommun@osteraker.se  |  www.osteraker.se 

 
Sida 1 av 2 

Utbildningsförvaltningen 

Datum 2020-11-11 
Dnr FGN 2020/0326 

 
Till Förskole- och grundskolenämnden 
 

 
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 grundskolenämnden 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. Revisionsfrågorna 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 

1. Säkerställer Förskole- och grundskolenämnden och Kommunstyrelsen genom produktionsutskottet 
ändamålsenliga förutsättningar genom styrning och ledning av verksamheten? 

 
2. Görs dokumenterade uppföljningar och analyser som redovisas till 

Förskole- och grundskolenämnden och Kommunstyrelsen genom 
produktionsutskottet? 

 
3. Vidtar Förskole- och grundskolenämnden och Kommunstyrelsen genom produktionsutskottet adekvata 

åtgärder vid bristande likvärdighet? 
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Förvaltningens slutsatser  
 
Förvaltningen noterar särskilt PwC:s rekommendationer och föreslår följande åtgärder: 
 

• 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. 

• 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.  

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

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

• Inom ramen för arbetet med Sveriges kvalitetskommun har ett förvaltningsövergripande 
arbete kring att tydliggöra beställar- utförarorganisationen 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 grundskolenämnden 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 

 

 

Louise Furness   
Utbildningsdirektör   
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