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Granskning av grundskolans omorganisation 

Grundskolan i Arvidsjaur har under ett flertal år varit föremål för diskussion internt i 
kommunen och bland allmänheten. Främst finns oro över elevernas låga måluppfyllelse. 

I början av år 2017 presenterades en större genomlysning av grundskolan. Genomlysningen 
hade utförts av extern konsult och som en följd av denna genomfördes bla en 
omorganisation för att förbättra verksamheten. 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat 
kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens omorganisation av grundskolan i 
syfte att bedöma om denna genomförts på ett ändamålsenligt sätt samt om den interna 
kontrollen varit tillräcklig. 

Efter slutförd granskning vill vi betona att våra bedömningar av granskningsresultatet utgår 
från att syftet med omorganisationen har varit att "skapa förutsättningar för en väl fungerande 
skolverksamhet där målet är att alla elever går ut grundskolan med minst godkända betyg". 
Detta eftersom det var det syfte som angavs i den genomlysning som ursprungligen 
beställdes av fullmäktiges presidium med anledning av den oro som fanns för resultaten i 
grundskolan. Detta uttalade syfte är också det enda som är möjligt för en utomstående och 
oberoende part att revidera. 

Vår sammanfattande bedömning är att omorganisationen av grundskolan inte genomförs på 
ett ändamålsenligt sätt. Vidare bedömer vi att den interna kontrollen inte är tillräcklig. 

Vi konstaterar att två genomlysningar/översyner av grundskolan har genomförts av 
utomstående konsult och dessa har resulterat i ungefär ett 40-50 tal rekommendationer om 
åtgärder som bör vidtas. Av dessa kan vi endast styrka att ett aktivt arbete har genomförts 
(och fortfarande pågår) med en av dessa rekommendationer - den som handlar om vilka och 
hur många rektorer som grundskolan ska ledas av. 

På uppdrag av kommunens revisorer 

Rikard Lundström 
Revisionens vice ordförande 
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1. Sammanfattning 

Grundskolan i Arvidsjaur har under ett flertal år varit föremål för diskussion internt i 
kommunen och bland allmänheten. Främst finns oro över elevernas låga måluppfyllelse. 

1 början av år 2017 presenterades en större genomlysning av grundskolan. Genomlysningen 
hade utförts av extern konsult och som en följd av denna genomfördes bla en 
omorganisation för att förbättra verksamheten. 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat 
kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens omorganisation av grundskolan i 
syfte att bedöma om denna genomförts på ett ändamålsenligt sätt samt om den interna 
kontrollen varit tillräcklig. 

Efter slutförd granskning vill vi betona att våra bedömningar av granskningsresultatet utgår 
från att syftet med omorganisationen har varit att "skapa förutsättningar för en väl fungerande 
skolverksamhet där målet är att alla elever går ut grundskolan med minst godkända betyg". 
Detta eftersom det var det syfte som angavs i den genomlysning som ursprungligen 
beställdes av fullmäktiges presidium med anledning av den oro som fanns för resultaten i 
grundskolan. Detta uttalade syfte är också det enda som är möjligt för en utomstående och 
oberoende part att revidera. 

Vår sammanfattande bedömning är att omorganisationen av grundskolan inte genomförs på 
ett ändamålsenligt sätt. Vidare bedömer vi att den interna kontrollen inte är tillräcklig. 

Vi konstaterar att två genomlysningar/översyner av grundskolan har genomförts av 
utomstående konsult och dessa har resulterat i ungefär ett 40-50 tal rekommendationer om 
åtgärder som bör vidtas. Av dessa kan vi endast styrka att ett aktivt arbete har genomförts 
(och fortfarande pågår) med en av dessa rekommendationer - den som handlar om vilka och 
hur många rektorer som grundskolan ska ledas av. 

För analys och motivering till vår sammanfattande bedömning samt våra rekommendationer 
se avsnitt 5; Sammanfattande bedömning. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Kommunens revisorer arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och granskar bla att 
fullmäktiges beslut följs. 

Grundskolan i Arvidsjaur har under ett flertal år varit föremål för diskussion internt i 
kommunen och bland allmänheten, främst finns oro över elevernas låga måluppfyllelsa 

I början av år 2017 presenterades en större genomlysning av grundskolan. Genomlysningen 
hade utförts av extern konsult och som en följd av denna genomfördes bla en 
omorganisation för att förbättra verksamheten. 

En väl fungerande organisation är väsentlig för att en verksamhet ska kunna fungera på ett 
bra sätt och med bra resultat. En generell risk med omorganisationer är dock oklara uppdrag 
och ansvarsförhållanden vilket kan leda till att syftet med omorganisationen uteblir. 

Revisorerna har mot bakgrund av ovanstående bedömning av väsentlighet- och risk beslutat 
att granska hur omorganisationen av grundskolan har genomförts. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om omorganisationen av 
grundskolan genomförs på ett ändamålsenligt sätt samt om den interna kontrollen är 
tillräcklig. 

Inom ramen för ovanstående syfte ska följande revisionsfrågor besvaras: 

• Har tillräckliga och tydliga beslut fattats av ansvarig nämnd? 
• Har beslutade förändringar genomförts på avsett vis? 
• Har ansvar och befogenheter tydliggjorts i organisationen? 
• Har det fattats tillräckliga beslut om uppföljning, analys och återrapportering av 

arbetets resultat? 
• Sker det en tillräcklig uppföljning, kontroll och återrapportering av genomförda 

förändringar och dess resultat? 

Granskningen avser kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden, vilka är de 
nämnder som är ansvariga för att verkställa de uppdrag som kommunfullmäktige tilldelat 
dem. Granskningen avgränsas till grundskolan. 

2.3. Genomförande 

Granskningen har introducerats med kommunchef, då diskuterades granskningens syfte, 
revisionsfrågor och genomförande. Inhämtandet av revisonsbevis har skett under perioden 
augusti-september. Revisionsbevisen har utgjorts av dokument (tex protokoll och 
genomförda genomlysningar) samt intervjuer. För förteckning över granskade dokument och 
intervjuade personer se bilaga 1; Källförteckning. 
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3. Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller 
interna regelverk, policyer beslutade av fullmäktige. Kriterier kan också ha sin grund i jämför-
bar praxis eller erkänd teoribildning. Nedan redogörs för de revisionskriterier som använts i 
denna granskning. 

Kommunallagen 5 kap. inklusive dess förarbeten 
o 26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha beretts antingen av 

en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en 
fullmäktigeberedning. 

o 27 § Om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning, ska en 
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör alltid ges tillfälle att yttra sig. 

o 28 § Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts 
av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning. 

o Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon annan 
nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det. 

Kommunallagen 6 kap. 
o 1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 
o 2 § Fullmäktige ska bestämma nämndernas verksamhetsområden och 

inbördes förhållanden. 
o 3 § Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de 

enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i 
frågor som fullmäktige har delegerat till dem. 

o 12 § Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i 
kommunen eller landstinget begära in de yttranden och upplysningar som 
behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Barn- och utbildningsnämndens reglemente (Kommunfullmäktige 2016-04-12) 
o 1, 3§ Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet 

för barn, ungdom och vuxna. Här avses bla grundskolan. Nämnden ansvarar 
för att verksamheten utförs inom ramen för gällande lagstiftning och 
fullmäktiges målsättningar för verksamheten. 

o 3§ Nämnden äger rätt att själv omfördela sina medel som fullmäktige anslagit 
till nämnden, inom den budgeterade verksamhetsvolymen och utifrån av 
fullmäktige angivna beloppsramar. 

o 5§ Nämnden har ansvaret för förvaltningens organisation. 

Kommunstyrelsens delegationsordning (Kommunstyrelsen 2017-06-20) 
o Skolchef beslutar om tillsvidareanställning. 
o Skolchef beslutar om uppsägning. 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-06 med anledning av rapporten; "Genomlysning 
av grundskoleverksamheten i Arvidsjaurs kommun", daterad 2017-03-29 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-16 samt 2017-12-04 med anledning 
av rapporten; "Översyn av organisationsstrukturen inom grundskoleverksamheten 
2017". 
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4. Granskningsresultat 

Nedan redogörs för de genomlysningar/översyner som har genomförts med anledning av 
oron kring de låga resultaten i grundskolan samt hur resultatet av dessa har hanterats på 
politisk nivå och på tjänstemannanivå. 

4.1. Genomlysning nr 1 

Barn- och utbildningsnämndens utskott beslutade 2016-06-13 att en genomlysning skulle 
göras av extern utredare av grundskolans verksamheter, från förskoleklass till årskurs 9. 

Enligt intervjuer beslutade fullmäktiges presidium därefter att ärendet var av sådan vikt, att 
ansvaret för utredningen skulle överföras från barn- och utbildningsnämnden till fullmäktiges 
presidium. Fullmäktiges presidium har också utgjort styrgrupp under utredningens gång 
medan utredningskostnaden har belastat barn- och utbildningsnämnden. 

Syftet med genomlysningen av grundskolans verksamhet var, enligt det förfrågningsunderlag 
som upprättades vid köp av konsulttjänst, att "skapa förutsättningar för en väl fungerande 
skolverksamhet där målet är att alla elever går ut grundskolan med minst godkända betyg". 

1 slutrapporten av genomlysningen, daterad 2017-03-29, lämnas ett fyrtiotal allmänt hållna 
förslag till aktiviteter som kommunen uppmanades att arbeta vidare med för att åstadkomma 
en väl fungerande skolverksamhet. Rekommendationerna samlades under tolv områden och 
tre rubriker; Struktur, Kultur och Ledarskap. 

Kultur: 
• Gör en kulturförflyttning 
• Skapa trygghet och tillit 
• Tydliggör och stärk roller, ansvar och relationer 
• Höj förväntningarna 
• Återta stoltheten för grundskolan 

Struktur 
• Stärk det systematiska kvalitetsarbetet 
• Kommunicera, kommunicera, kommunicera 
• Sätt in tidiga insatser och stärk elevhälsans roll 
• Säkra resursfördelningen 

Ledarskap: 
Tydliggör och professionalisera ledarskapet 
Skapa förändringsledning och ständigt förbättringsarbete 
Lyft fram kompetenta lärare 

Vidare rekommenderades för det fortsatta arbetet att en långsiktig skolutvecklingsplan, ett 
"Skolutvecklingsprogram 2017-2021" för Arvidsjaurs kommun upprättas där det tydliggörs 
och prioriteras vad kommunen ska arbeta med framöver. Syftet med detta 
skolutvecklingsprogram var också, enligt rapporten, att omsätta rekommendationerna i 
praktiken. 
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4.1.1. Politiska direktiv med anledning av genomlysning nr 1 

Slutrapporten av genomlysningen presenterades för fullmäktige 2017-04-06. Ärendet hade 
då inte föregåtts av någon beredning, varken av barn- och utbildningsnämnden eller 
kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutade med anledning av den genomförda genomlysningen att: 

Kommunstyrelsen ska: 

Upprätta ett skolutvecklingsprogram och en organisationsstruktur för grundskolan 
som ska innehålla såväl omedelbara åtgärder som långsiktigt varaktiga åtgärder. Till 
förslagna åtgärder ska det finnas ansvarig, hur och när och på vilket sätt uppföljning 
ska ske. 
Programmet ska föreläggas fullmäktige för beslut den 20 juni 2017. 
Föreslagna åtgärder ska avrapporteras till fullmäktiges ordinarie sammanträden. 

Barn- och utbildningsnämnden ska: 

Med omedelbar verkan vidta de åtgärder som nämns i rapporten och har bäring på 
Kultur, Struktur och Ledarskap. 
Till kommunstyrelsens närmaste sammanträde rapportera hur man ämnar arbeta 
med ovanstående. 
Till fullmäktige den 20 juni lämna delrapport om hur man arbetat med ovanstående 
under den del av vårterminen som återstår. 

Kommunstyrelsen beslutade samma datum, direkt efter fullmäktiges sammanträde, med 
anledning av fullmäktiges uppdrag att ge kommunchef i uppdrag att omedelbart starta 
arbetet. Styrelsen beslutade också att programmet och organisationsstrukturen ska 
färdigställas och överlämnas till kommunstyrelsens junisammanträde. 

Barn och utbildningsnämnden informerades vid sitt sammanträde 2017-05-11 om 
fullmäktiges uppdrag till nämnden. Nämnden beslutade att ge ordförande i uppdrag att 
upprätta och lämna rapportering till kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige i 
enlighet med fullmäktiges beslut. 

4.1.2. Hantering av de politiska direktiven efter genomlysning nr 1 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-06-14 att ge kommunchefen i uppdrag att 
föra samtal med skolchefen angående omplacering av denne och en överenskommelse 
träffades senare om anställningens upphörande från och med 2017-07-31. Enligt intervjuer 
var detta ett resultat av den genomlysning som hade genomförts. Det saknas dock 
dokumentation av denna rekommendation i genomlysningens slutrapport. 

Fullmäktige behandlade vid sitt möte 2017-06-20 en återrapportering från kommunchefen 
avseende det uppdrag som lämnats till kommunstyrelsen 2017-04-06. Enligt protokoll 
hänvisar kommunchefen i sin uppföljning till en återrapport som konsulten ska ha lämnat 
2017-06-12 och som bla visar att "organisation och styrkedja inom barn- och ungdom fortsatt 
inte mår bra". I uppföljningen lämnas inget förslag till skolutvecklingsprogram eller någon 
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organisationsstruktur för grundskolan. Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen 
med beaktande till handlingarna. 

Fullmäktige har vid samma möte behandlat en återrapportering från barn- och 
utbildningsnämndens ordförande med anledning av det uppdrag som fullmäktige lämnade till 
nämnden 2017-04-06. 1 skrivelsen uppger ordförande vilka aktiviteter som ska genomföras i 
verksamheten under de tre ledorden; Kultur, Struktur och Ledarskap. Sammanlagt anges 14 
allmänt hållna aktiviteter. Fullmäktige beslutar med anledning av återrapporteringen att lägga 
informationen med beaktande till handlingarna. 

Ca två år senare (2019-05-07) beslutar Kommunstyrelsen, med anledning av fullmäktiges 
direktiv 2017-04-06, att begära en skriftlig redovisning från barn- och utbildningsnämnden av 
hur nämnden verkställt fullmäktiges beslut gällande omstrukturering av 
grundskoleverksamheten. Redovisningen ska lämnas till kommunstyrelsens sammanträde 4 
juni, 2019. 

Barn- och utbildningsnämnden har 2019-05-20 behandlat kommunstyrelsens uppdrag och 
nämnden beslutade att ge nämndens presidium i uppdrag att upprätta svar till 
kommunstyrelsen inom utsatt tid. 

Svar från nämndens ordförande har lämnats till Kommunstyrelsen 2019-06-04. 
Kommunstyrelsen beslutade att överlämna informationen till fullmäktige. 

Fullmäktige delgavs ovanstående information 2019-06-17. Fullmäktige beslutar att lägga 
delgivningen med beaktande till handlingarna. 

4.2. Översyn nr 2 

Av intervjuer framgår att samma konsulter som genomfört genomlysningen av grundskolan, i 
början av år 2017, även genomförde ett ytterligare översynsarbete under perioden maj-
september 2017.1 slutrapporten "Översyn av organisationsstrukturen inom 
grundskoleverksamheten 2017", daterad 2017-09-14, uppges att översynen genomförts på 
uppdrag av fullmäktiges presidium, via kommunstyrelsen och kommunchefen. 

1 slutrapporten av översyn nr 2 rekommenderades att följande 10 åtgärder ska genomföras i 
syfte att förbättra skolorganisationen och i förlängningen elevernas resultat. 

1. KF/Presidiet: tydliggör BUN:s och ordförandens uppdrag. 

2. Kommunchef/BUN: tydliggör skolchefens roll och uppdrag. 

3. Kommunchef: följ upp och utvärdera skolchefens insatser. 

4. Skolchef/BUN: minska rektors administrativa arbete. 

5. Skolchef: tydliggör rektorns uppdrag. 

6. Rektor tydliggör biträdande rektorns uppdrag. 

7. Skolchef: genomför tidmätningar för skolledarna. 

8. Skolchet organisera grundskolorna och ledningsstrukturerna. 

9. Kommunchef: genomför ledarutvärderingar (360-graders-utvärderingar). 

10. Skolchet skapa ett Skolutvecklingsprogram — genom hela röda tråden (förskola-vux). 
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4.2.1. Politiska direktiv med anledning av genomförd översyn nr 2 

Barn- och utbildningsnämnden behandlade 2017-10-16 slutrapporten av översyn nr 2. 
Rapporten har inte behandlats av kommunstyrelsen eller fullmäktige. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade med anledning av rapporten att: 
Skolchefen får mandat att genomföra en omorganisation av grundskolans 
ledningsstruktur med stöd av rapporten "Översyn av organisationsstrukturen inom 
grundskoleverksamheten". 
Organisationen ska vara genomförd och börja gälla höstterminen 2018. 
Återrapport om hur arbetet med omorganisationen fortlöper ska ske till varje 
nämndsmöte. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade senare, 2017-12-04, att inrätta en tjänst som rektor 
med övergripande pedagogiskt ansvar för grundskolan åk 1-9. 

Av intervjuer framgår att dessa två ovanstående beslut var ett direkt resultat av 
rekommendation nr 8 i översyn nr 2 där detta organisationsalternativ (en huvudrektor för 
grundskolan) förordades. 

4.2.2. Hantering av de politiska direktiven efter översyn nr 2 

Vår granskning visar att barn- och utbildningsnämnden, efter de beslut som vi nämnt under 
avsnitt 3.2.1, vid ett flertal tillfällen behandlat och fattat beslut som syftar till att förändra 
tjänstemannaorganisationen för grundskolan, dvs rekommendation nr 8 i översyn nr 2. Ett 
flertal beslut om anställningar samt avslut av anställningar har också fattats av skolchef. 
Nedan beskrivs arbetet med omorganisationen under åren 2018-2019. 

Nämnden mottar 2018-01-24 information från tf skolchef angående tre alternativ för det 
fortsatta arbetet med omorganisationen. Av protokoll framgår ej alternativens innebörd och 
beslutsunderlag saknas. Nämnden beslutade att ge t.f. skolchef uppdrag och mandat att gå 
vidare med det som i nämndens protokoll benämndes alternativ C. Nämnden beslutar senare 
vid samma sammanträde att meddela fullmäktige att nämnden befarar ett underskott med 
anledning av omstruktureringen av grundskolan. 

Nämnden beslutar 2018-04-16 att begära 1 mkr i tilläggsbudget för 2018 avseende 
förstärkning av administrativ personal på skolkontoret. Fullmäktige beslutar 2018-06-18 att 
omfördela 600 000 kronor från kommunstyrelsens budget 2018 till barn- och 
utbildningsnämnden för administrativ förstärkning på skolkontoret. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att från och med 2018-06-19 anställa en ny 
skolchef. 

Hösten 2018 avslutades ett antal tjänster som rektor/biträdande rektorer: 
Rektor på Parkskolan överenskommelse om återgång till lärartjänst 2018-08-15. 
Biträdande rektor på Fridhemsskolan flyttades av skolchef till Ringelskolan 2018-08- 
26. 
Rektor på Fridhemsskolan överenskommelse om avslut av anställning 2018-08-31. 

Följande personer anställdes av skolchef hösten 2018: 
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• Ny biträdande rektor för Fridhemsskolan 2018-08-06 
• Huvudrektor för grundskolan 2018-08-27. 
• Ny biträdande rektor (50%) på Fridhemsskolan 2018-08-27. 
• Ny rektor/biträdande rektor (100%) på Ringelskolan 2018-08-27. 
• Ny biträdande rektor (100%) på Ringelskolan 2018-09-03. 

Av intervjuer framgår att ovanstående avslut och nyanställningar var ett led i att sjösätta den 
nya organisationen med en huvudrektor för grundskolan. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2018-10-04 att fastställa arbetsbeskrivning/direktiv till 
skolchef. Av intervjuer framgår att detta var ett resultat av rekommendation nr 2 i översyn nr 
2 där detta rekommenderades. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar senare, 2018-12-10, att ge skolchefen i uppdrag att 
förändra ledningsstrukturen för grundskolan så att organisationen fungerar tillfredställande ur 
styrnings-, lednings- och arbetsmiljösynpunkt. Av protokoll framgår att bakgrunden till 
nämndens beslut är att personalen tycker att ledarskapet är otydligt och att arbetsmiljön har 
försämrats. Enligt intervjuer var innebörden i beslutet att fler huvudrektorer skulle tillsättas, 
dvs en tillbakagång till tidigare organisation. 

Följande anställningar gjordes av skolchef, med anledning av nämndens ovanstående 
beslut, under våren 2019: 

Ny biträdande rektor på Ringelskolan (100 %) 2019-02-01. 
Ny biträdande rektor på Ringelskolan (100%) 2019-03-01. 
Ny rektor på Parkskolan (20 %) 2019-04-02. 

På egen begäran avslutade följande personer sina anställningar våren 2019: 
> Biträdande rektor (nr 1) för Fridhemsskolan 2019-02-17 
• Biträdande rektor på Ringelskolan 2019-02-28. 
• Biträdande rektor (nr 1) på Ringelskolan 2019-06-10. 
> Rektor/biträdande rektor på Ringelskolan 2019-07-31. 

Hösten 2019 anställdes följande personer av skolchef: 
Ny rektor på Fridhemsskolan 2019-08-01. 
Ny biträdande rektor på Fridhemsskolan 2019-08-01. 

Hösten 2019 avslutade följande personer sina anställningar: 
• Biträdande rektor (nr 2) på Ringelskolan 2019-08-03. 
• Biträdande rektor (nr 2) för Fridhemsskolan 2019-08-14 
• Huvudrektor för grundskolan 2019-08-14 
> Skolchef 2019-09-30. 

För närvarande fungerar kommunchefen som tillförordnad skolchef. 

I övrigt noterar vi att vår stickprovskontroll av nämndens protokoll från november 2017 fram 
till dags dato visar att nämnden kontinuerligt erhållit återrapportering från dåvarande skolchef 
om arbetet med skolorganisationen från det att nämnden fattade beslut om 
omorganisationen. Följande sammanträdesdatum kan nämnas som exempel: 2018-03-05, 
2018-04-16, 2018-05-15, 2018-06-20, 2018-10-04, 2018-12-10, 2019-05-20. 
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5. Sammanfattande bedömning 

Vi vill börja med att tydliggöra att våra bedömningar av granskningsresultatet utgår från att 
syftet med omorganisationen varit att "skapa förutsättningar för en väl fungerande 
skolverksamhet där målet är att alla elever går ut grundskolan med minst godkända betyg". 
Detta eftersom det var det syfte som angavs i den genomlysning som ursprungligen 
beställdes av fullmäktiges presidium med anledning av den oro som fanns för resultaten i 
grundskolan. Detta uttalade syfte är också det enda som är möjligt för en utomstående och 
oberoende part att revidera. 

Vår sammanfattande bedömning är att omorganisationen av grundskolan inte genomförs på 
ett ändamålsenligt sätt. Vidare bedömer vi att den interna kontrollen inte är tillräcklig. 

Har tillräckliga och tydliga beslut fattats av ansvarig nämnd? 

För att besvara denna fråga behöver vi definiera vilken/vilka som ska anses vara ansvarig 
nämnd. 

Fullmäktige ska enligt Kommunallagen bestämma nämndernas verksamhetsområden. Detta 
sker vanligtvis via nämndernas reglementen. I barn- och utbildningsnämndens reglemente 
har fullmäktige beslutat att nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom grundskolan. 
Fullmäktige har också i reglementet beslutat att nämnden har ansvaret för förvaltningens 
organisation och äger rätt att omfördela sina medel som fullmäktige anslagit till nämnden. 

Fullmäktige, som högsta beslutande organ, har förutom via reglementen frihet att exempelvis 
via särskilda beslut lämna särskilda uppdrag till styrelser och nämnder. 

Fullmäktige har i april 2017 i särskilt beslut uppdragit till kommunstyrelsen att: Upprätta ett 
skolutvecklingsprogram och en organisationsstruktur för grundskolan som ska innehålla 
såväl omedelbara åtgärder som långsiktigt varaktiga åtgärder. 

Kommunstyrelsen, som vi bedömer vara ansvarig för detta uppdrag, har beslutat att ge 
uppdraget till kommunchef. Vi kan därefter inte se att styrelsen har fattat några beslut som 
syftar till att verkställa fullmäktiges uppdrag. 

Vår bedömning är därför att styrelsen inte har fattat tillräckliga och tydliga beslut för att 
upprätta ett skolutvecklingsprogram och en organisationsstruktur för grundskolan som ska 
innehålla såväl omedelbara åtgärder som långsiktigt varaktiga åtgärder. 

Vi vill här även uppmärksamma kommunstyrelsen på att kravet på beredning av ärenden 
som ska beslutas av fullmäktige i detta fall inte har uppfyllts. Enligt Kommunallagen ska ett 
ärende innan det avgörs av fullmäktige ha beretts av nämnd/styrelse. Syftet med 
beredningen är, enligt lagens förarbeten, att ge fullmäktige ett tillförlitligt och allsidigt belyst 
underlag för beslut. Styrelsen är alltid den sista instansen i beredningsprocessen och ytterst 
ansvarig för beredningen av alla ärenden. En nämnd bör i normalfallet alltid få yttra sig i ett 
ärende som berör nämndens verksamhetsområde, detta gäller enligt förarbetena särskilt om 
nämnden ansvarar för en obligatorisk verksamhet. 
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Vidare har fullmäktige vid samma tillfälle (april 2017) i särskilt beslut uppdragit till barn- och 
utbildningsnämnden att: 

Vidta de åtgärder som nämns i genomlysningsrapporten och har bäring på kultur, 
struktur och ledarskap. 
Till kommunstyrelsens närmaste sammanträde rapportera hur man ämnar arbeta 
med ovanstående. 
Till fullmäktige den 20 juni lämna delrapport om hur man arbetat med ovanstående 
under den del av vårterminen som återstår. 

Barn- och utbildningsnämnden, som vi bedömer vara ansvarig för detta uppdrag, har i sin tur 
utifrån detta beslutat att ge ordförande i uppdrag att, i enlighet med punkt b och c, 
återrapportera till styrelsen och fullmäktige. Vi kan inte styrka att nämnden därefter har fattat 
några beslut utifrån huvudpunkten a. 

Vår bedömning är därför att nämnden inte har fattat tillräckliga och tydliga beslut för att i 
enlighet med fullmäktiges beslut vidta de åtgärder som nämns i genomlysningsrapporten och 
har bäring på kultur, struktur och ledarskap. 

Vi konstaterar vidare att barn- och utbildningsnämnden (som enligt reglemente ansvarar för 
grundskolan och förvaltningens organisation) i oktober 2017, utifrån översyn nr 2, beslutat 
att: Skolchefen får mandat att genomföra en omorganisation av grundskolans 
ledningsstruktur med stöd av rapporten "Översyn av organisationsstrukturen inom 
grundskoleverksamheten". 

Nämnden har därefter fattat ett antal beslut som syftar till att åstadkomma den planerade 
organisationen med en huvudrektor. Nämnden beslutar dock senare, efter att ha infört men 
omvärderat denna ledningsorganisation, att ge skolchef mandat att organisera verksamheten 
tillfredställande ur styrning-, lednings- och arbetsmiljösynpunkt vilket i praktiken innebär att 
tillsätta fler rektorer/biträdande rektorer. 

Barn- och utbildningsnämnden är, enligt vad vi kan styrka, det enda politiska organ som har 
fattat beslut med innebörd att grundskolan ska ledas av endast en rektor. Nämnden har 
sedan omvärderat och ändrat sitt beslut. Nämnden har, enligt reglementet, i uppdrag att 
ansvara för grundskolans organisation och skolchef har av kommunstyrelsen, via 
delegationsordning, givits befogenhet att besluta om tillsvidareanställningar och 
tjänstemannaorganisationen inom den egna förvaltningen. 

Vår bedömning är mot bakgrund av ovanstående att nämnden har fattat tillräckliga och 
tydliga beslut för att organisera grundskolans ledningsstruktur. Vi bedömer dock att 
nämndens olika (och motstridiga) direktiv om hur ledningsfunktionerna ska organiseras visar 
tydliga tecken på avsaknad av en långsiktig och ändamålsenlig planering för grundskolan. 

Vår bedömning är också att de politiska beslut som fattats sammantaget inte är tillräckliga för 
att säkerställa "en väl fungerande skolverksamhet där målet är att alla elever går ut 
grundskolan med minst godkända betyg". 
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Har beslutade förändringar genomförts på avsett vis? 

För att besvara denna fråga behöver vi tydliggöra vilka förändringar som beslutats. 

Den enda konkreta förändring som vi kan styrka har beslutats är barn- och 
grundskolenämndens beslut om att organisera (och organisera tillbaka) grundskolans 
ledningsstruktur. Övriga politiska beslut som fattats bedömer vi snarare vara uppdrag att 
planera och konkretisera vilka åtgärder som ska genomföras. 

Nämndens beslut att grundskolan skulle organiseras med en huvudrektor har verkställts av 
skolchef. Även nämndens andra beslut, att ge skolchef mandat att tillsätta fler 
rektorer/huvudrektorer, har verkställts av skolchef. 

Vår bedömning är därför att beslutade förändringar har genomförts på avsett vis. Vi vill dock i 
detta sammanhang återigen nämna att vi bedömer att de politiska beslut som fattats 
sammantaget inte är tillräckliga för att säkerställa "en väl fungerande skolverksamhet där 
målet är att alla elever går ut grundskolan med minst godkända betyg". 

Har ansvar och befogenheter tydliggjorts i organisationen? 

Hur ansvar och befogenheter i kommunala verksamheter ska fördelas beslutas av 
fullmäktige (politiskt ansvar) och ansvariga nämnder (tjänstemännens ansvar och 
befogenheter). 

Fullmäktige har i barn och utbildningsnämndens reglemente tydliggjort nämndens ansvar för 
grundskolan. Kommunstyrelsen har i delegationsordning tydliggjort tjänstemännens 
beslutsbefogenheter. Barn- och utbildningsnämnden har därtill, i enlighet med en av de tio 
rekommendationerna i översyn nr 2, beslutat om arbetsbeskrivning/direktiv till skolchef. 

Trots detta visar granskningen att ansvar, befogenheter och framförallt rollerna (på politisk 
nivå) i praktiken inte är tydliga. Vi har i granskningen noterat att det råder osäkerhet om vem 
som ska göra vad främst på politisk nivå. Även rekommendationerna i genomlysning nr 1 och 
översyn nr 2 fokuserar till stor del på att roller, ansvar och befogenheter behöver tydliggöras i 
organisationen. 

Vår bedömning är att ansvar och befogenheter, oaktat de formellt beslutade styrdokument 
som finns inom området, i praktiken inte har accepterats/respekterats i organisationen. 

Har det fattats tillräckliga beslut om uppföljning, analys och återrapportering? Sker 
det en tillräcklig uppföljning, kontroll och återrapportering? 

Fullmäktige har från styrelsen begärt återrapportering och styrelsen har lämnat uppgiften till 
kommunchef. Fullmäktige har fått återrapportering från kommunchef inom utsatt tid, dock 
innehåller återrapporteringen ej efterfrågat Skolutvecklingsprogram eller åtgärder. 

Fullmäktige har från barn- och utbildningsnämnden begärt återrapportering och erhållit 
denna inom utsatt tid. 
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Barn och utbildningsnämnden har från förvaltningen begärt återrapportering av hur 
omorganiseringen fortlöper och erhållit denna i enlighet med beslut. 

Kommunstyrelsen har från barn och utbildningsnämnden begärt skriftlig redovisning av 
omstruktureringen och erhållit denna inom utsatt tid. 

Vår bedömning är att det i samband med de beslut som tagits av fullmäktige, 
kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden även har fattats tillräckliga beslut om 
uppföljning och återrapportering. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen har erhållit efterfrågad uppföljning från barn- och 
utbildningsnämnden och att barn- och utbildningsnämnden i sin tur har erhållit efterfrågad 
uppföljning från sin förvéltning i tillräcklig omfattning. Vidare är vår bedömning att fullmäktige 
har erhållit återrapportering från barn och utbildningsnämnden i enlighet med beslut. 
Däremot bedömer vi att kommunstyrelsens återrapportering till fullmäktige inte ärtillräcklig. 
Detta då återrapportering av skolutvecklingsprogram och organisationsstruktur för 
grundskolan saknas. 

I syfte att utveckla verksamheten rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

Säkerställa att ett långsiktigt och väl genomarbetat skolutvecklingsprogram som 
tydliggör hur grundskolan ska utvecklas upprättas (av barn- och utbildningsnämnden 
alternativt kommunstyrelsen) och sedan fastställs av fullmäktige. Programmet bör 
konkretisera vilka åtgärder som ska vidtas i syfte att skapa förutsättningar för en väl 
fungerande skolverksamhet. De åtgärder som beslutas bör vara grundade på en 
behovsanalys. 
Arbeta med att (i praktiken) tydliggöra roller, ansvar och befogenheter i den politiska 
organisationen. 

Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att: 

Skapa en stabil och välgenomtänkt tjänstemannaorganisation för grundskolan. 

Arvidsjaur den 7 oktober 2019 

Linda Marklund 
Certifierad kommunal revisor, EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

Fullmäktiges ordförande och tidigare vice ordförande 

Kommunstyrelsens ordförande 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande 

• Kommunchef/tf. skolchef 

• Tidigare tf skolchef 

• Tidigare huvudrektor 

. Rektor 

Dokument: 

Barn- och utbildningsnämndens reglemente 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-2019 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-2019 

• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-2019 

• Rapport: "Genomlysning av grundskoleverksamheten i Arvidsjaurs kommun", daterad 
2017-03-29 

• Rapport: "Översyn av organisationsstrukturen inom grundskoleverksamheten", 
Arvidsjaurs kommun, 2017-09-14 
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