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Bildningsnämndens svar på gtanskning av "Grundskolans tesultat och
kostnader "
På uppdrag av revisorerna i Emmaboda kommun har PwC genomfört en granskning av
grundskolans resultat och kostnader. Glanskningen ligger inom den av revisorema antagna
granslcningsplanen. Bildningsnämnden hardelgivits rapporten och förvdntas komma med svar
senast 3tjanuan2}I2.
Emmaboda kommuns revisorer ha gea PwC i uppdrag att granska verlsamheten i grundskolan
utifrån följande revisionsfråga:

År organisationen inom skolenheterna öndamåIsenlig och ekonomiskt
tillfredsstöllande med avseende på kvalitet och på elevernas möjligheter att nå
målen för grundskolan?

PwC s amm anfattade bedömning:
' 

Bildningsnämndens styrning ärotilbäcklig och &irmed blirLvaliteaaöetet ofuilstindi$.
Grundskolan styrs till stora delar nationellt genom skollagen, Liroplanen och hrnplanema. Den
ansvariga nämnden ska prioriten angelägn områden för eleverna inom kommunen samt initiera
uppföljningar varr resukat ger uppdrag till den politiska stymingen.

Resursfördelningssptemet stödjertraditionell och enhetligt organisation av grundskolan. Det ger
inga incitament för anpassning till den lokala skolans förucänningar eller uppmuntrar de
ansrillda att pröva föråndringar utifrån de möjligheter till annan organisation som ges i
Linaravtalen.

De högre kostnadema på minsta skoloma kanvara tecken päan resursfördelningss;atemet inte
ger likvärdiga förutsättningar enligc de lagstadgade ränigheter, som skollagen ger eleven.

Bildningsnämndens planerade och genomftitda svat och åtgätder utiftån de ftågor som
tevisionstapporten lnat ät ftiliande:

Planeras och anvönds arbetstiden utifrån elevernas behov och lagstadgade
röttigheterT

. I n)'a skollagen 2010:800 3 l<ap S $ står det att Rekon ansvar är att "se till an elevens
behov av särskilt stöd slyndsamt utreds". Stdrka och nya gemensanrna rutiner finns för
genomförandet av sänkilt stöd.

. Under marc 2012 kommer Timplanen för grundskolan att revideras inför ndmndens
beslut. I-ftfallet följs upp varttedse är.

. Under Z}l2kommerett aröete med att se över ådande aöetstidsmodeller inledas.

Garanterar resursfördelningen Likvördiga förutsöttningar för samtliga elever i
kommunen?

. Inför budget 2013 skall befintligt resu:sföndelningssystem ses över och andra undenöka
modeller för resunfördelning för skolv'isendet och förskolevdsendet ska presenteras.

o Det ska ske en årlig uppfdljning av udallet av resunfördelningsqntemet i samband med
den årliga budgetdagen i maj.

. Samaöetet med fusolut kommer att uwärderas för att belysa för- och nackdelar med
nuvarande qttern Klart införbudget 20t3.
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Finns strategier för rekrytering av [örare och annan personar?
Pågående kanläggning avlanre och fönkolelirares lärarlegitimation som beriknas vara
klarsommaren2}I2 kommer atthggatill grund förnämnäens relayteringsstrategi.

Finns strategier för arbetet med att utveckla arbetssött och arbetsmetoder?
Font_ildning och kompetensuweclding skall stödja målen. A""ly. ska göras av vilfta
utbil-dningsbehov som finns, därefter sls en kompetensuwecldingsplanering för perioden
2012 -2014 utarSetas. Skall vara klar senasr sommaren 2012.

o En projeltgrupp som planerar för att optimera skolportalen Ed'WGe/Rexnet har tillsatts.
Deras aröete omfattarinventering avmöjligheter och hinder, teknisk uweclding och
kompetensuweckling för penonal och lednings grupp. E n urvärdering av E d\liÄe ska
presenteras for nämnden våren 2013.

Finns system och rutiner för kvalitetsarbete, inkt. mobbing?
o Inrilcningsmålen bryts ned till mätbara mål inom bildningsnämndens verksamheter för

2011-2014. E" pb" för regelbundna uppfOljningar av resultat och npkeltal upprånas som
9.,*d för uwecklingsartetet. (Se bil.1 t-tkast tillplan för sptemat;stc twatitetsått.t4.
Spteryatislc lwalitetsaö ete år tematfcir den planerade gemensarilna utbildnings dag' för
nämnd och ledning im420l2.Klan i jannÅZOtZ.
IVimnden bx fatatbe_slut oF nya rutiner och nyrutin för årlig uppföljning av
LilrabehandlingsplanarbetedPlanmot dislriminåring och l":i"Io"åe &,hatiAlng.

lnpassas organisationen kontinuerligt tiil föröndrat elevantal och nya
förutsöttningar?

. Under hösten 20!2 ses rådande aröetstidsmodeller över.

. Inför budget 2013 skall befindigt resunfd'delningssptem ses över.
o l.Pimnden planerar an utöka användandet av B-formen i de min&e skoloma.

' Tydligaggppföljning, analys av elevantal och kostnader ger bänre förutsänning ar för
framfc;rhåilning och planering (se Bilagal Utkast till plan for s)cremarisk kvaliietsaöetQ.

' Vgjligh.t f-öldialog mellan ndmnd, penonal, eleveroch medborgare finns vid en flenal
tillfällen. Bildningsnämnden deltar i de regelbundna återkommanäe kommunala
Politikercaf6erna- Bildningsnämndens faddnr taffar minst en gång per år personal i
respekive område. Föräldraråd och möten med penonal och elevär-finns åch hålls päa]Ia
områden.

Är.kostnadsökningarna rimtiga i förhållande till löneutveckling och upprökning av
Iokalkostnader?

c Bildningsnämnden håller med om an det behövs en djupare ana$n för an urreda om
lrostnadsökningama år rimliga. Yaerligare ryckeltal bör analyseras. M1rcket kan hdnvisas
till nuvarande resunfördelningssptem som kommer atr ses över vndår 20t2.

Hur använder nämnden resultatet i öppna jömförelser som grund för fortsatt
arbete?

o En plan för regelbundna uppfdmngar av resultat och ryrckelal uppråtras som grund fcir
uwecklingsaröetet. Opprr jämförelser kommer att diskuteras och6eartetas vid"minst wå
tillfdllen under åreq mars och okobe r.I är kommer dven en presentarion av övergripande
g"ryltal för nämndens verlsamhet att ske i februari, som en grund för budgetprä.rr.n.
Resultatet fran Oppry jämförelser kommer i högre gnrd attarivlindas ro-,åaåd"g föt
beslut som gdller verlsamhet och ekonomi

FöT BILDNINGSNÄMNDEN
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