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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun genomfört en granskning 

av arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Granskningen syftar till att besvara följande revisions-

frågor: Har utbildningsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd säkerställt att grundskolans 

stöd till elever i behov av stöd är ändamålsenligt? samt Har utbildningsnämnden och Södermöre 

kommundelsnämnd säkerställt att grundskolans undervisning för elever som har särskilda styrkor i 

olika ämnen är ändamålsenlig? Granskningen är avgränsad till utbildningsnämnden och Söder-

möre kommundelsnämnd samt grundskolan. 

Vår samlade bedömning är att: 

Utbildningsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd säkerställer att grundskolans stöd till 

elever i behov av stöd är ändamålsenligt. 

Utbildningsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd inte helt säkerställer att grundskolans 

undervisning för elever som har särskilda styrkor i olika ämnen är ändamålsenlig. 

Vår revisionella bedömning grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive kontrollmål, 

vilka framkommer av rapporten. En sammanfattning av bedömningen för respektive kontrollmål 

ges nedan. 

Kontrollmål 1: Rutiner, riktlinjer och ansvarsfördelning 

Det finns ändamålsenliga riktlinjer/rutiner/ansvarsfördelning för att tidigt uppmärksamma, utreda, 

dokumentera och tillgodose samt följa upp behov av särskilt stöd för elever som har svårigheter i 

skolarbetet. 

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 

Kontrollmål 2: Uppföljning av fördelade resurser 

Utbildningsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd följer upp att skolenheterna har tillräck-

liga resurser för att leva upp till skollagens bestämmelser om särskilt stöd. 

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 

Kontrollmål 3: Rutin för säkerställande av arbetet 

Utbildningsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har rutin för att undersöka att det sär-

skilda stödet till elever fungerar. 

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 

Kontrollmål 4: Åtgärder vid identifierade brister 

Om det uppdagas avvikelser eller brister i hur stödet till eleverna fungerar vidtar utbildningsnämn-

den och Södermöre kommundelsnämnd åtgärder. 

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 
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Kontrollmål 5: Uppmärksamma och kartlägga elever som är särskilt begåvade 

Det finns förfarande för att uppmärksamma och kartlägga elever som är särskilt begåvade. 

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

Kontrollmål 6: Organisatoriska förutsättningar för elever som är särskilt begåvade 

Det finns förutsättningar att organisera den pedagogiska verksamheten med hänsyn tagen till ele-

ver som är särskilt begåvade. 

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 

Rekommendationer 

• Utbildningsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd kan i större utsträckning säkerställa 

att kommunens handlingsplan för särskild begåvade elever är implementerad och används på 

skolorna. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. För att utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller 

mot att de kunskapskrav som minst ska uppnås är en del elever i behov av stöd. Genom tidiga 

stödinsatser ges barn och elever förutsättningar att utvecklas i riktningen mot utbildningens mål. 

Skollagen och Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassning, särskilt stöd och åt-

gärdsprogram anger ramverket samt stöd för att uppnå det som lagen kräver. Stöd har definierats i 

två delar: Extra anpassning samt Särskilt stöd. 

Bedömningen av stödbehoven ska göras utifrån kunskapsmålen och kunskapskraven och det för-

utsätter en kontinuerlig uppföljning och bedömning av elevernas progression och kunskapsnivå.  

Som inom flera andra delar av utbildningsområdet är ansvaret för stöd och åtgärder fördelat inom 

hela organisationen. I de allmänna råden för arbete med åtgärdsprogram anges att nämnden re-

gelbundet ska förvissa sig om att rektorn för en skolenhet har tillräckliga resurser för att leva upp till 

skollagens bestämmelser om särskilt stöd. Vidare ska nämnden skapa rutiner för att undersöka att 

det särskilda stödet till elever fungerar på skolenheterna, samt i förekommande fall vidta nödvän-

diga åtgärder.  

I utbildningen ska hänsyn tas till elevers olika behov. Skollagen är tydlig med att även elever som 

har särskilda styrkor i olika ämnen har rätt till en undervisning som utmanar på den nivå där eleven 

befinner sig. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och sti-

mulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 

Revisorerna har utifrån en risk- och väsentlighetsanalys som grund beslutat att granska utbild-

ningsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd. 

1.2. Syfte och revisionsfråga 

Syftet är att granska om utbildningsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd säkerställt att 

grundskolans stöd till elever i behov av stöd är ändamålsenligt, samt om utbildningsnämnden och 

Södermöre kommundelsnämnd säkerställt att grundskolans undervisning för elever som har sär-

skilda styrkor i olika ämnen är ändamålsenlig. 

Har utbildningsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd säkerställt att grundskolans stöd till 

elever i behov av stöd är ändamålsenligt? 

Har utbildningsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd säkerställt att grundskolans under-

visning för elever som har särskilda styrkor i olika ämnen är ändamålsenlig? 

1.3. Revisionskriterier 

• Skollagen (2010:800) 

• Skolverkets allmänna råd om arbetet med extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdspro-

gram 
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1.4. Kontrollmål 

• Det finns ändamålsenliga riktlinjer/rutiner/ansvarsfördelning för att tidigt uppmärksamma, 

utreda, dokumentera och tillgodose samt följa upp behov av särskilt stöd för elever som 

har svårigheter i skolarbetet. 

• Utbildningsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd följer upp att skolenheterna har 

tillräckliga resurser för att leva upp till skollagens bestämmelser om särskilt stöd. 

• Utbildningsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har rutin för att undersöka att det 

särskilda stödet till elever fungerar, 

• Om det uppdagas avvikelser eller brister i hur stödet till eleverna fungerar vidtar utbild-

ningsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd åtgärder. 

• Det finns förfarande för att uppmärksamma och kartlägga elever som är särskilt begåvade. 

• Det finns förutsättningar att organisera den pedagogiska verksamheten med hänsyn tagen 

till elever som är särskilt begåvade. 

1.5. Avgränsning 

Utbildningsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd samt grundskolan. 

1.6. Metod 

Dokumentstudier av rutiner och riktlinjer för arbete med extra anpassning och stöd, samt av 

uppföljning och rapportering till nämnd. Protokollgenomgång från utbildningsnämndens 

sammanträden från och med januari 2018 till och med oktober 2019. Intervjuer med rektorer, 

förvaltningsledningen och tjänstepersoner i Kalmar kommun respektive Södermöre 

kommundelsnämnd. Intervjuer har även gjorts med utbildningsnämndens respektive Södermöre 

kommundelsnämnds presdium. Sammanlagt har 19 personer intervjuats inom ramen för 

granskningen. 

Rapporten har sakgranskats av de intervjuade. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Riktlinjer, rutiner och ansvarsfördelning 

Kontrollmål 1: Det finns ändamålsenliga riktlinjer/rutiner/ansvarsfördelning för att tidigt uppmärk-

samma, utreda, dokumentera och tillgodose samt följa upp behov av särskilt stöd för elever som 

har svårigheter i skolarbetet. 

2.1.1. Iakttagelser 

Elevens klasslärare är oftast den som först uppmärksammar en elevs behov. Läraren har möjlighet 

att lyfta frågor och funderingar med speciallärare och elevhälsoteam. Förutom Skolverkets kart-

läggningsmaterial och bedömningsstöd, finns även kommunala handlingsplaner för matematikut-

veckling samt språkutveckling som stöd för att identifiera elever som riskerar att inte nå målen. 

Som en första insats för en elev som riskerar att inte nå målen görs extra anpassningar inom ra-

men för den ordinarie undervisningen. Intervjuade uppger att detta sker utifrån Skolverkets pro-

cess. Intervjuade uppger även att mål och resultat diskuteras mycket på elevhälsoteamsmöten, 

vilket gör att elever som riskerar att inte nå målen kan identifieras och fångas upp i ett tidigt skede.  

För att dokumentera extra anpassningar, kunskapsresultat, frånvaro med mera finns det digitala 

stödsystemet EdWise. Systemet används i hela grundskolan i kommunen. Intervjuade uppger att 

systemet fungerar mycket bra och att det finns kontrollfunktioner i systemet. Systemet påminner i 

de fall en användare inte genomför alla steg eller inte utför uppföljning på det sätt som uppföljning 

ska göras. Intervjuade uppger vidare att om något inte skulle vara ifyllt korrekt ser även rektor detta 

senast två månader senare, i och med den systematik som finns med uppföljning och betygsdialo-

ger. Intervjuade framhåller också att de blanketter och dokument som ska användas innebär en 

trygghet då det säkerställer att rätt information dokumenteras. Utredningar, beslut och insatser om 

särskilt stöd dokumenteras i åtgärdsprogram. Lärare uppges ha stort stöd av specialpedagoger 

och speciallärare när åtgärdsprogram skrivs. 

Intervjuade framhåller vidare att det verksamhetsledningssystem som finns inom Kalmar kommun 

är ett stort stöd. I systemet finns material framtaget och samlat. Det handlar bland annat om de 

kommunala bedömningsstöden samt stödmaterial vid utredning om beslut om särskilt stöd. Stöd-

materialet och den så kallade verksamhetshandboken där alla dokument finns samlade anges vara 

väl implementerade i verksamheterna.  

Som exempel på extra anpassningar lyfts i stödmaterial1 och intervjuer stöd för att sätta igång ar-

betet, att planera och strukturera ett schema över skoldagen samt extra tydliga instruktioner. Föru-

tom den här typen av anpassningar finns även till exempel läxhjälp/fokustid på varje skola dit ele-

verna kan gå för extra studietid. För elever i årskurs 5 och 8 finns även centrala grupper som kallas 

matematik deluxe och engelska deluxe. Grupperna är till för elever som inte klarat kunskapskraven 

i något av dessa ämnen. Verksamheten bedrivs centralt efter skoltid och utbildningsförvaltningen 

förser antagna elever med busskort för att samtliga elever ska ha möjlighet att söka till deluxe-

grupperna. Vidare uppges att två ambulerande matematiklärare från och med höstterminen 2019 

har påbörjat ett arbete med att åka runt bland skolenheterna för att stärka matematikundervisning-

en. En annan resurs som uppges användas mycket i kommunen är de specialpedagoger med 

särskilt uppdrag (MSU-pedagoger) som vägleder genom pedagogisk handledning och konsultat-

ion, såväl enskild pedagog som arbetslag. Syftet är att utveckla metoder och arbetssätt för att öka 

måluppfyllelsen. 

                                                      
1 Rektors stöd vid utredning om särskilt stöd för elev - stödprocess, daterad 2018-08-05 
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Intervjuade uppger att det på enhetsnivå görs löpande uppföljningar för att säkerställa att informat-

ion kring elever med behov av extra anpassningar och särskilt stöd når berörd personal. Vidare 

används uppföljningen till att kunna förändra eller intensifiera de insatser som görs. Detta görs till 

exempel på elevhälsoteamsmöten, på arbetslagsmöten och på de klasskonferensen som hålls 

terminsvis. I åtgärdsprogrammen specificeras hur och av vem uppföljning ska göras. 

Södermöre kommundelsförvaltning använder sig av samma digitala system och stödmaterial som 

utbildningsförvaltningen. Verksamhetsutvecklare på Södermöre kommundelsförvaltning träffar 

verksamhetsutvecklare på utbildningsnämnden två gånger i månaden och diskuterar aktuella frå-

gor, och intervjuade uppger att det finns ett tätt samarbete mellan kommundelsförvaltningen och 

utbildningsförvaltningen. Södermöre har en egen plattform i Edwise, men uppges kunna föra över 

information till utbildningsförvaltningens plattform på ett enkelt sätt om en elev skulle flytta från 

Södermöre till Kalmar. Från Södermöre kommundelsförvaltning länkas användaren till de rutiner 

och stödmaterial som finns hos utbildningsförvaltningen. Intervjuade uppger att stödmaterialet i 

används i stor utsträckning. Läxhjälp/fokustider finns på skolenheterna i Södermöre, och de cen-

trala deluxegrupperna för matematik och engelska innefattar även Södermöre. 

2.1.2. Bedömning 

Vi konstaterar att det finns dokumenterade riktlinjer och rutiner för att uppmärksamma, utreda och 

dokumentera behov av särskilt stöd för elever som har svårigheter i skolarbetet. Grundskolan an-

vänder sig av ett digitalt stödsystem i vilket extra anpassningar och särskilt stöd dokumenteras. 

Processer för utredning om särskilt stöd och mall för åtgärdsprogram finns dokumenterade. Vad 

gäller att tillgodose barn med särskilda behov så erbjuds bland annat läxhjälp och så kallade 

deluxegrupper för elever i behov av stöttning. 

Uppföljningar och avstämningar om elevers särskilda behov görs löpande på granskade skolen-

heter genom till exempel elevhälsomöten och arbetslagsmöten. 

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 

2.2. Uppföljning av fördelade resurser 

Kontrollmål 2: Utbildningsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd följer upp att skolenheter-

na har tillräckliga resurser för att leva upp till skollagens bestämmelser om särskilt stöd. 

2.2.1. Iakttagelser 

I intervjuer framgår att resurser följs upp vid tre olika tillfällen under året: 

- Inför varje nytt budgetår förs diskussioner bland annat om hur resurserna fördelas och hur 

mycket som ska gå till särskilt stöd. Chefen för elevhälsan är med vid dessa diskussioner. 

- Vidare har verksamhetschef vid utbildningsförvaltningen resursdialoger med samtliga rek-

torer två gånger per år, där resursanvändning och resursfördelning diskuteras. Nämnden 

får rapport om resultatdialogerna en gång per år.  

- Ytterligare tillfälle när det görs uppföljning av fördelade resurser är de två tillfällen per år 

när hela nämnden träffar samtliga rektorer under två halvdagar.  

Utöver dessa tre tillfällen har nämnden kontaktpolitiker som gör verksamhetsbesök. Rektorer har 

då möjlighet att lyfta aktuella ämnen. Vidare har nämndsammanträdet i mars varje år ett elevhälso-

tema där bland annat resurser för elevhälsan och särskilt stöd diskuteras. Intervjuade uppger att 

från och med år 2020 kommer nämnden vid detta tillfälle även att få en specifik rapport om särskilt 

stöd och hur medel riktade till särskilt stöd används. Detta uppges grunda sig i att frågan ständigt 

berörs, och att nämnden därför vill ha en tydlig uppföljning och dialog kring detta.  
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En del av resursfördelningen baseras på enhetens SALSA-värde2. Intervjuade uppger att rektor i 

sin budget ska redovisa hur SALSA-pengarna har använts. I augusti 2019 beslutade utbildnings-

nämnden att öka andelen av resursfördelningen som fördelas utifrån SALSA-värdet, från 15 pro-

cent till 20 procent. I sammanträdesprotokoll 2019-08-28 § 54 framgår att ökningen görs ”för att 

behålla nuvarande nivå på det kompensatoriska inslaget i resursfördelningsmodellen”. Förändring-

en baseras på SCB:s förändring av de bakgrundsfaktorer som ligger till grund för SALSA-värdet3. 

Intervjuade förhåller sig överlag positiva till förändringen, men uppger att diskussioner om föränd-

ringen inte nått verksamheterna tidigare och att beslutet om förändrad resursfördelning således 

kom plötsligt. 

Tilläggsbelopp lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och är ersättning 

för assistenthjälp eller andra extraordinära stödåtgärder. Tilläggsbeloppet söks en gång om året 

och delas ut en gång per månad. Tilläggsbeloppet följer eleven om eleven eventuellt byter skola. 

Samordnare för barn i behov av särskilt stöd är ansvarig för att bedöma vilka som har rätt till till-

läggsbelopp. Dokumenterade riktlinjer finns gällande tilläggsbelopp som specificerar behovsgrup-

per och om tilläggsbelopp kan beviljas eller ej. Vid beviljat tilläggsbelopp ska rektor även redovisa 

hur pengarna har använts samt utvärdera vilka effekter gjorda insatser har fått. Stödprocess för 

fördelning och uppföljning av tilläggsbelopp finns dokumenterad. Intervjuade uppger att det är svårt 

att nå upp till de kriterier som gäller för tilläggsbelopp. Det innebär i praktiken att flera insatser be-

höver hanteras inom ramen för den ordinarie resursfördelningen. 

I kommunen finns två särskilda undervisningsgrupper, så kallade resursklasser, förlagda på två av 

kommunens skolenheter. Intervjuade uppger att det förs diskussioner på chefsgruppsmöten att 

överväga möjligheterna att ha resursklasser på fler skolenheter för att arbeta mer inkluderande. 

Nämndens presidium är delaktiga i resonemangen kring resursklasserna men frågan uppges vara 

främst organisatorisk och har inte varit uppe för diskussion på nämndsammanträde. 

För några år sedan infördes en central förstelärarorganisation där läraren först är enhetsförstelä-

rare, sedan har möjlighet att bli handledare och slutligen utvecklingslärare. Utvecklingsläraren har 

till uppgift att bistå pedagoger eller skolenheter som behöver utveckla sin undervisning. Intervjuade 

uppger att systemet med utvecklingslärare fungerar mycket bra och att stödet sätts in snabbt när 

det efterfrågas. Intervjuade upplever även att pedagoger får del av kompetensutveckling gällande 

extra anpassningar och barn i behov av särskilt stöd. Systemet med förstelärarorganisationen fi-

nansieras med medel ur nämndens så kallade strategiska medel samt med statsbidrag. De strate-

giska medlen utgör 0,5 procent av nämndens budget och finns för att göra riktade insatser inom 

ramen för det utbildningspolitiska programmet som nämnden upprättar inför varje budgetår. 

Förutom nämndens strategiska medel har även förvaltningschefen strategiska medel motsvarande 

0,5 procent av budgeten. Medlen uppges i intervjuer finnas till för särskilda händelser, till exempel 

om en skolenhet skulle förlora ett stort antal elever och därmed inte kunna hålla budget. Medlen 

har inte behövt användas de senaste åren. 

Barn- och elevhälsan i kommunen är organiserad både centralt och lokalt. Förutom den ordinarie 

elevhälsan finns även ett centralt mobilt elevhälsoteam som kan komma ut på enheter och göra 

insatser. Det mobila elevhälsoteamet har även i uppdrag att arbeta med elever med problematisk 

skolfrånvaro. Intervjuade uppger att det är en god tillgång till elevhälsan i kommunen.  

                                                      
2 För att få en mer nyanserad bild av skolors betygsresultat, än enbart genom att publicera de faktiska betygs-

resultat som skolor uppnår, har Skolverket utvecklat SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala Sam-
bandsAnalyser). Analysverktyget SALSA presenterar skolors resultat av slutbetygen i årskurs 9 efter att viss 
hänsyn har tagits till elevsammansättningen. I SALSA är det föräldrarnas utbildningsnivå och fördelningen 
pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever som utgör bakgrundsfaktorerna. Källa: Skolverket.se 
3 I protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2019-08-28 står att läsa att den nya beräkningsmodellen 

från SCB beräknas förklara 75 procent av elevernas utbildningsresultat. Den förra beräkningsmodellen beräk-
nades förklara 60 procent av elevernas utbildningsresultat. 
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Södermöre kommundelsförvaltning följer i stort sätt samma struktur som utbildningsförvaltningen 

när det gäller uppföljning av resurser. Diskussioner förs inför nytt budgetår, resursdialoger förs 

tillsammans med rektorer och på nämndens sammanträde i mars ges en lägesrapport av den cen-

trala barn- och elevhälsan. Viktningen i resursfördelningen samt fördelning utifrån SALSA-värde 

följer samma struktur som den på utbildningsförvaltningen. Tilläggsbeloppet hanteras av kommun-

delsledningen, i samråd med chefen för den centrala barn- och elevhälsan. Intervjuade i Söder-

möre framhåller även de centrala utvecklingslärarna som en viktig resurs för att stötta lärare och 

elever. 

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det förs dialog kring resurser och ekonomi samt att nämnden regelbundet uppdate-

rar det övergripande resursfördelningssystemet, senast i augusti 2019. 20 procent av resursfördel-

ningen fördelas utifrån skolenheternas SALSA-värde. Uppföljning görs av de medel som fördelats 

utifrån SALSA-värdet, samt av tilläggsbelopp som fördelas för extraordinära stödåtgärder. Nämn-

den har så kallade strategiska medel som används för särskilda satsningar, bland annat för att 

finansiera utvecklingslärare som arbetar för att utveckla undervisningen. 

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 

2.3. Rutin för säkerställande av arbetet 

Kontrollmål 3: Utbildningsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har rutin för att undersöka 

att det särskilda stödet till elever fungerar. 

2.3.1. Iakttagelser 

På nämndens sammanträde i januari presenteras betygsprognos utifrån höstterminens betyg. Pre-

sentationen görs utifrån att skolchef och verksamhetsutvecklare träffat samtliga rektorer som har 

betygssättande lärare och diskuterat måluppfyllelsen. Intervjuade uppger att extra anpassningar 

och särskilt stöd diskuteras under dessa träffar: vilka insatser som har gjorts under terminen och 

vad som behöver göras fortsatt. Diskussionerna rör både individ- och gruppnivå, för att kunna sätta 

in insatser både på individnivå och mer långsiktiga insatser på gruppnivå. Nämnden får en doku-

menterad presentation av betygsprognosen, av de analyser som gjorts avseende gjorda insatser 

samt av planerade åtgärder vid sammanträde 2019-01-28 § 6d. Revisionen har tagit del av den 

presentation av betygsdialogen som delges nämnd vid rapporteringstillfället. 

I nämndens årsrapport presenteras det systematiska kvalitetsarbetet, däribland analys av resultat 

och måluppfyllelse. En redogörelse görs också för hur väl kommunens skolor har nått upp till de 

mål som finns uppsatta i läroplanerna. Sammanställningen baseras på de verksamhetsuppfölj-

ningar som har lämnats från respektive skola och utifrån det arbete som bedrivs centralt på förvalt-

ningen. Bland annat redovisas arbetet med normer och värden; utvecklingslärare; och barns och 

elevers språkutveckling. De olika riktade insatserna såsom matematik deluxe, engelska deluxe 

fokustid och lovskola presenteras också. Ingen aggregerad sammanställning görs i årsrapporten 

av de behov av extra anpassningar eller särskild stöd som finns i grundskolan. 

Som nämndes i kontrollmålet ovan ges en lägesrapport om elevhälsan på nämndsammanträdet i 

mars. Vid detta tillfälle uppges att extra anpassningar och särskilt stöd alltid lyfts, vilket har gjort att 

nämnden från och med år 2020 efterfrågar en specifik rapport om arbetet med extra anpassningar 

och särskilt stöd: hur enheterna arbetar med stödet, samt analyser utifrån insatser och resultat.  

Uppföljning av de insatser som görs inom ramen för särskilt stöd görs också i samband med att 

fördelade tilläggsbelopp följs upp. Rektor ska redogöra för hur tilläggsbeloppet har använts och till 

vilka insatser. 
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I de resursdialoger som nämnden får rapport om en gång per år4 diskuteras tillgängliga resurser 

och om dessa används och fördelas på bästa sätt utifrån elevernas olika förutsättningar och be-

hov. Identifierade utvecklingsområden diskuteras också. Revisionen har tagit del av den presentat-

ion som delges nämnd vid rapporteringstillfället. 

Nämnden får vidare dokumenterad rapport och uppföljning om måluppfyllelse utifrån riktade insat-

ser såsom matematik deluxe, engelska deluxe och lovskolan5. Revisionen har tagit del av doku-

mentationen. 

Södermöre kommundelsförvaltning har också resurs- och betygsdialoger där måluppfyllelse och 

analyser av gjorda insatser diskuteras mellan tjänstepersoner på förvaltningskontoret och rektorer. 

För rektorer upp till årskurs 6 sker dessa en gång per år, för rektor årskurs 7-9 sker de en gång 

varannan månad. Intervjuade uppger att betygsdialogerna är ett effektivt sätt att följa upp under-

visningens kvalitet, och kunna göra insatser på både individ- och gruppnivå där behov identifieras. 

Resultatet av dialogerna presenteras i förvaltningens tertialuppföljningar som rapporteras till 

nämnd tre gånger per år, i april, augusti och december. I tertialuppföljningarna presenteras bland 

annat statistik avseende resultat av nationella prov, meritvärde, gymnasiebehörighet samt upp-

märksammade utvecklingsområden. Dialog mellan rektorer och nämnd sker två gånger per år, i 

februari och november. Ingen aggregerad sammanställning görs av de behov av extra anpass-

ningar eller särskild stöd som finns i grundskolan. 

2.3.2. Bedömning 

I Skolverkets allmänna råd framgår att huvudmannen ska ”skapa rutiner för att undersöka att arbe-

tet med extra anpassningar och särskilt stöd fungerar på skolenheterna och i förekommande fall 

vidta nödvändiga åtgärder”. 

I rapporteringar av det systematiska kvalitetsarbetet till utbildningsnämnden presenteras olika rik-

tade insatser som berör arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Uppföljning till nämnden 

av de riktade insatserna görs vid fler tillfällen under året. Vidare görs uppföljning av fördelade till-

läggsbelopp och hur medlen har använts.  

I betygs- och resultatdialoger inom utbildningsförvaltningen såväl som Södermöre kommundelsför-

valtning efterfrågas hur enheterna arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd, och huruvida 

tillgängliga resurser möjliggör ett ändamålsenligt arbete med dessa frågor. Någon specifik kart-

läggning av extra anpassningar och särskilt stöd görs i nuläget inte. Från år 2020 ska en specifik 

rapport om arbetet med särskilt stöd presenteras vid mars månads nämndsammanträde. 

Som återges inom kontrollmål 2.1.1 sker även uppföljning inom ramen för det särskilda stödet på 

verksamhets- och förvaltningsnivå. 

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 

2.4. Åtgärder vid identifierade brister 

Kontrollmål 4: Om det uppdagas avvikelser eller brister i hur stödet till eleverna fungerar vidtar 

utbildningsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd åtgärder. 

2.4.1. Iakttagelser 

I oktober 2015 beslutade utbildningsnämnden om en utbildningspolitisk vision för Kalmar kommun 

2016-2019. Utifrån visionen upprättar utbildningsnämnden ett utbildningspolitiskt program för varje 

budgetår. Nämnden bryter ned visionen i ett årligt program där satsningar som syftar till att stärka 

måluppfyllelsen av den utbildningspolitiska visionen specificeras. Till den utbildningspolitiska vis-

ionen och det utbildningspolitiska programmet knyts nämndens strategiska medel i respektive års 

                                                      
4 Se utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2019-08-28 § 56e 
5 Se utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2019-08-28 § 56c 
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budget. Syftet är att nämnden ska kunna avsätta pengar direkt bakom satsningarna i programmet. 

För verksamhetsåret 2019 fastställde nämnden vid sammanträde 2018-08-29 § 55 bland annat 

satsningar gällande utvecklingstjänster och gemensam rättning av nationella prov. I 2018 års sats-

ningar återfinns bland annat fokustid och förstärkning av läslyftet och specialpedagogiska lyftet 6. 

Satsningarna baseras på analyser som gjorts inom ramen av det systematiska kvalitetsarbetet, 

och därigenom även uppföljning av påbörjade insatser. Satsningen på utvecklingslärare uppges i 

intervjuer bland annat grunda sig i tanken om att organisera insatser och särskilt stöd på gruppnivå 

för att flera elever ska få ta del av stödet. Systemet med utvecklingslärare syftar också till att för-

bättra undervisningskvaliteten i sin helhet, då lärare får stöd i och kompetensutveckling att utveckla 

sin undervisning. 

Vid rapportering av resurs- och betygsdialoger presenteras bland annat måluppfyllelse utifrån ge-

nomförda insatser såsom matematik deluxe och lovskola, samt identifierade utvecklingsområden. 

Som exempel uppger intervjuade att matematik länge identifierats som ett ämne där måluppfyllel-

sen är för låg. Tidigare nämnda matematik deluxe är exempel på en satsning som påbörjats utifrån 

identifierat stödbehov. Intervjuade uppger vidare att en satsning på matematik deluxe arabiska ska 

påbörjas centralt, för att nå ytterligare en grupp elever. Vidare uppges att två ambulerande mate-

matiklärare har börjat åka runt bland skolenheterna från och med höstterminen 2019 för att stärka 

matematikundervisningen. Vid återrapporteringen av uppföljning av handlingsplanen för särskilt 

begåvade elever vid nämndsammanträde 2018-06-12 § rapporteras även att två av kommunens 

utvecklingslärare ska ha fokus mot särskild begåvade elever. Det ska även genomföras kompe-

tensutvecklingsinsatser om särskilt begåvade elever för specialpedagoger i förskolan. 

Protokollgenomgång visar vidare att utbildningsnämnden beslutar om åtgärder efter Skolinspekt-

ionens tillsyn hösten 20187. Åtgärderna avseende stöd rör modersmålsundervisning samt studie-

handledning på modersmålet. I protokoll står att läsa att ”huvudmannen har för avsikt att genom-

föra åtgärder för att avhjälpa bristerna i enlighet med upprättat svar till Skolinspektionen”. 

Som tidigare nämnts beslutade nämnden om en förändrad resursfördelningsmodell vid samman-

träde 2019-08-28. Förändringen gjordes utifrån att SCB förändrat beräkningsmodell av bakgrunds-

faktorer för SALSA-värdet till att omfatta fler faktorer än tidigare och därigenom ge en högre trolig 

förklaring till utbildningsresultatet. Den nya modellen beräknas förklara 75 procent av elevernas 

utbildningsresultat, jämfört med den förra modellen som beräknades förklara 60 procent av utbild-

ningsresultatet8. För att behålla nuvarande nivå på det kompensatoriska inslaget i resursfördel-

ningsmodellen beslutade därför nämnden att utöka andelen resurser som fördelas utifrån SALSA-

värdet från 15 till 20 procent för grundskolan. I intervjuer uppges att SALSA-resurserna är ett sätt 

för nämnden att rikta medel till de enheter där behovet av särskilt stöd är extra stort.  

Södermöre kommundelsnämnd tar som tidigare nämnts del av de centrala utvecklingslärarna och 

eleverna i Södermöre har också möjlighet att medverka i deluxe-grupperna. Rapportering av den 

centrala elevhälsan och dess arbete görs i utbildningsnämnden såväl som i kommundelsnämnden. 

Kommundelsnämnden får även del av måluppfyllelse samt identifierade utvecklingsområden och 

planerade insatser vid betygs- och resursdialoger. Protokollgenomgång visar vidare att även Sö-

dermöre kommundelsnämnd beslutar om åtgärder efter Skolinspektionens tillsyn hösten 20189. 

Åtgärderna avseende stöd rör modersmålsundervisning samt studiehandledning på modersmålet, 

och i protokoll står bland annat att läsa att huvudmannen avser ”att utveckla samverkan med andra 

kommuner vid t ex rekrytering”. 

                                                      
6 Se ytterligare satsningar för år 2018 i BUN:s årsrapport s. 45-46 och protokoll från nämndsammanträde 

2019-01-23 § 6c. 
7 Se protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2019-04-17 § 30 
8 Se protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2019-08-28 § 54 
9 Se protokoll från Södermöre kommundelsnämnds sammanträde 2019-08-28 § 33 
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2.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att det genomförs flera insatser och åtgärder som påverkar arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd. Insatserna och åtgärderna planeras utifrån identifierade utvecklingsområden och 

behov som bland annat presenteras vid resultat- och betygsdialoger. Vi kan vidare konstatera att 

åtgärder vidtas inom ramen för förvaltningens ansvar och rektorernas ansvar. 

Vi bedömer kontrollmålet uppfyllt 

2.5. Uppmärksamma och kartlägga elever som är särskilt begåvade 

Kontrollmål 5: Det finns förfarande för att uppmärksamma och kartlägga elever som är särskilt 

begåvade. 

2.5.1. Iakttagelser 

I november 2015 beslutade utbildningsnämnden att ta fram en handlingsplan för särskilt begåvade 

elever. Handlingsplanen tar i huvudsak avstamp i SKL:s Handlingsplan särbegåvade elever 2014 

samt material från Skolverket. Handlingsplanen syftar till att ge vägledning till att identifiera 

barn/elever med särskild begåvning och förtydliga hur skolan möter dessa barn. Planen revidera-

des senast 2018-11-28. Intervjuade uppger att nya handlingsplaner beslutas av nämnd, medan 

revidering sköts på förvaltningsnivå och delges nämnd. 

I intervjuer uppges att planen togs fram för att förtydliga hur skolan kan identifiera dessa elever, 

just för att detta upplevs svårt i verksamheterna. Verksamhetschef på utbildningsförvaltningen har 

haft utbildning i handlingsplanen för rektorerna.  

I intervjuer framkommer att verksamheterna har varierande kännedom om handlingsplanen och att 

den delvis fungerar som ett stöd vid behov. Flera anser att handlingsplanen kan användas mer. 

Flera intervjuade framhåller att det fortfarande finns en svårighet i att identifiera elever med sär-

skild begåvning. Samtidigt framhålls att då eleverna ibland även har behov av extra anpassningar 

eller särskilt stöd, så framkommer ofta den särskilda begåvningen genom sådana kartläggningar 

och den särskilda begåvningen kan på så sätt identifieras.  

Förvaltningen genomför årligen en enkät i kommunen där rektorer får besvara frågor kring hur väl 

handlingsplanen för elever med särskild begåvning är implementerad. Enkäten genomförs under 

våren och har genomförts vid tre tillfällen. Intervjuade uppger att resultatet har ökat för varje år, 

men att det fortfarande finns en stor utvecklingspotential. 

Insatser för särskild begåvade elever dokumenteras i det digitala stödsystemet EdWise tillsam-

mans med dokumentation av extra anpassningar.  

Handlingsplanen för särskilt begåvade elever gäller även i Södermöre kommundel. Bilden av att 

det fortfarande är svårt att hitta elever med särskilt begåvning delas av de intervjuade i Södermöre, 

och intervjuade uppger även att handlingsplanen är känd men behöver arbetas med mer. Löpande 

diskussioner uppges föras mellan rektorer och förvaltningsledning gällande detta. 

2.5.2. Bedömning 

Vi bedömer att det finns en handlingsplan för särskilt begåvade elever. Handlingsplanen är delvis 

känd i verksamheterna och uppges kunna användas i större utsträckning. Förvaltningen har haft 

utbildning angående handlingsplanen och följer årligen upp implementeringen av planen genom 

enkät till rektorerna. 

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 
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2.6. Organisatoriska förutsättningar för elever som är särskilt begåvade 

Kontrollmål 6: Det finns förutsättningar att organisera den pedagogiska verksamheten med hänsyn 

tagen till elever som är särskilt begåvade. 

2.6.1. Iakttagelser 

I kommunens handlingsplan för särskild begåvade elever ges exempel på insatser när en särskilt 

begåvad elev har identifierats. Insatserna utgår från två etablerade strategier som också återfinns i 

SKL:s handlingsplan för särbegåvade elever: 

• Acceleration 

• Berikning 

Acceleration innebär att eleven arbetar i snabbare takt än sina jämnåriga kamrater, medan berik-

ning innebär att eleven får möjlighet att fördjupa sig när de obligatoriska momenten redan behärs-

kas. 

Intervjuade uppger att förutsättningar finns för att arbeta utifrån dessa strategier, och att kommu-

nens pedagoger överlag är väldigt duktiga på att arbeta med stimulans. Lärare uppges kunna pla-

nera tillsammans i arbetslags- och ämnesgrupper så att eleverna får den stimulans som behövs. 

Frågan diskuteras även i centrala ämnesgrupper där pedagoger från samtliga skolor medverkar. 

Där utbyts erfarenheter och förslag på läromedel för att kunna utmana eleven. Det finns även möj-

lighet att få stöttning av de centrala utvecklingslärarna. Intervjuade understryker att det finns goda 

förutsättningar att stimulera särskilt begåvade elever på ett bra sätt och, som nämndes i kontroll-

målet ovan, att svårigheten främst består i att upptäcka och identifiera dessa elever. 

På en mindre skola uppges det vara något svårare att organisera för stimulans för särskilt begå-

vade elever då personalstyrkan är mer begränsad. Samtidigt framhålls att det inte är några pro-

blem att etablera samarbeten mellan lärare på olika stadier för att utbyta idéer och material för att 

kunna stimulera elever med uppgifter från högre årskurser.  

I Södermöre framkommer en liknande bild av möjligheterna till att organisera verksamheten för 

särskilt begåvade elever. Intervjuade framhåller också att organisationen är flexibel tack vare sin 

relativt lilla storlek, vilket gör att pedagoger har möjlighet att hjälpa till vid identifierade behov.  

2.6.2. Bedömning 

Vi bedömer att det i handlingsplanen finns beskrivna strategier för hur skolorna kan organisera sin 

pedagogiska verksamhet för att ta hänsyn till elever som är särskilt begåvade. Skolorna har möj-

lighet att arbeta med acceleration och berikning. Vidare kan pedagoger utbyta erfarenheter vid till 

exempel centrala ämnesgruppsträffar. Det är möjligt att etablera samarbeten mellan stadier och 

pedagoger för att kunna erbjuda stimulans till särskilt begåvade elever, och kommunens centrala 

utvecklingslärare finns också som en resurs för att arbeta med dessa frågor.  

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 
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 Revisionell bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun genomfört en granskning 

av arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Granskningen syftar till att besvara följande revisions-

frågor: Har utbildningsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd säkerställt att grundskolans 

stöd till elever i behov av stöd är ändamålsenligt? samt Har utbildningsnämnden och Södermöre 

kommundelsnämnd säkerställt att grundskolans undervisning för elever som har särskilda styrkor i 

olika ämnen är ändamålsenligt? Granskningen är avgränsad till utbildningsnämnden och Söder-

möre kommundelsnämnd samt grundskolan. 

Vår samlade bedömning är att: 

Utbildningsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd säkerställer att grundskolans stöd till 

elever i behov av stöd är ändamålsenligt. 

Utbildningsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd inte helt säkerställer att grundskolans 

undervisning för elever som har särskilda styrkor i olika ämnen är ändamålsenlig. 

Vår revisionella bedömning grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive kontrollmål, 

vilka framkommer av rapporten. 

3.1. Bedömning utifrån kontrollmålen 

Kontrollmål Bedömning  

Kontrollmål 1 

Det finns ändamålsenliga riktlin-

jer/rutiner/ansvarsfördelning för att 

tidigt uppmärksamma, utreda, do-

kumentera och tillgodose samt följa 

upp behov av särskilt stöd för ele-

ver som har svårigheter i skolarbe-

tet. 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det finns dokumente-
rade riktlinjer och rutiner för att upp-
märksamma, utreda och dokumentera 
behov av särskilt stöd för elever som 
har svårigheter i skolarbetet. Grundsko-
lan använder sig av ett digitalt stödsy-
stem i vilket extra anpassningar och 
särskilt stöd dokumenteras. Processer 
för utredning om särskilt stöd och mall 
för åtgärdsprogram finns dokumente-
rade. Vad gäller att tillgodose barn med 
särskilda behov så erbjuds bland annat 
läxhjälp och så kallade deluxegrupper 
för elever i behov av stöttning. 

Uppföljningar och avstämningar om 

elevers särskilda behov görs löpande 

på granskade skolenheter genom till 

exempel elevhälsomöten och arbets-

lagsmöten. 

 

 

Kontrollmål 2 

Utbildningsnämnden och Söder-

möre kommundelsnämnd följer upp 

att skolenheterna har tillräckliga 

resurser för att leva upp till skolla-

gens bestämmelser om särskilt 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det förs dialog kring 
resurser och ekonomi samt att nämn-
den regelbundet uppdaterar det över-
gripande resursfördelningssystemet, 
senast i augusti 2019. 20 procent av 
resursfördelningen fördelas utifrån skol-
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stöd. enheternas SALSA-värde. Uppföljning 
görs av de medel som fördelats utifrån 
SALSA-värdet, samt av tilläggsbelopp 
som fördelas för extraordinära stödåt-
gärder. Nämnden har så kallade strate-
giska medel som används för särskilda 
satsningar, bland annat för att finansiera 
utvecklingslärare som arbetar för att 
utveckla undervisningen. 

 

Kontrollmål 3 

Utbildningsnämnden och Söder-

möre kommundelsnämnd har rutin 

för att undersöka att det särskilda 

stödet till elever fungerar. 

Uppfyllt 

I Skolverkets allmänna råd framgår att 
huvudmannen ska ”skapa rutiner för att 
undersöka att arbetet med extra an-
passningar och särskilt stöd fungerar på 
skolenheterna och i förekommande fall 
vidta nödvändiga åtgärder”. 

I rapporteringar av det systematiska 
kvalitetsarbetet till utbildningsnämnden 
presenteras olika riktade insatser som 
berör arbetet med extra anpassningar 
och särskilt stöd. Uppföljning till nämn-
den av de riktade insatserna görs vid 
fler tillfällen under året. Vidare görs 
uppföljning av fördelade tilläggsbelopp 
och hur medlen har använts.  

I betygs- och resultatdialoger inom ut-
bildningsförvaltningen såväl som Sö-
dermöre kommundelsförvaltning efter-
frågas hur enheterna arbetar med extra 
anpassningar och särskilt stöd, och 
huruvida tillgängliga resurser möjliggör 
ett ändamålsenligt arbete med dessa 
frågor. Någon specifik kartläggning av 
extra anpassningar och särskilt stöd 
görs i nuläget inte. Från år 2020 ska en 
specifik rapport om arbetet med särskilt 
stöd presenteras vid mars månads 
nämndsammanträde. 

Som återges inom kontrollmål 2.1.1 
sker även uppföljning inom ramen för 
det särskilda stödet på verksamhets- 
och förvaltningsnivå. 

 

 

Kontrollmål 4 

Om det uppdagas avvikelser eller 

brister i hur stödet till eleverna fun-

gerar vidtar utbildningsnämnden 

och Södermöre kommundels-

nämnd åtgärder. 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det genomförs flera in-
satser och åtgärder som påverkar arbe-
tet med barn i behov av särskilt stöd. 
Insatserna och åtgärderna planeras 
utifrån identifierade utvecklingsområden 
och behov som bland annat presenteras 
vid resultat- och betygsdialoger. Vi kan 
vidare konstatera att åtgärder vidtas 
inom ramen för förvaltningens ansvar 
och rektorernas ansvar. 

 



 

16 
 

Kontrollmål 5 

Det finns förfarande för att upp-

märksamma och kartlägga elever 

som är särskilt begåvade. 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att det finns en handlings-
plan för särskilt begåvade elever. Hand-
lingsplanen är delvis känd i verksam-
heterna och uppges kunna användas i 
större utsträckning. Förvaltningen har 
haft utbildning angående handlingspla-
nen och följer årligen upp implemente-
ringen av planen genom enkät till rekto-
rerna. 

 

 

Kontrollmål 6 

Det finns förutsättningar att organi-
sera den pedagogiska verksam-
heten med hänsyn tagen till elever 
som är särskilt begåvade. 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det i handlingsplanen 
finns beskrivna strategier för hur sko-
lorna kan organisera sin pedagogiska 
verksamhet för att ta hänsyn till elever 
som är särskilt begåvade. Skolorna har 
möjlighet att arbeta med acceleration 
och berikning. Vidare kan pedagoger 
utbyta erfarenheter vid till exempel cen-
trala ämnesgruppsträffar. Det är möjligt 
att etablera samarbeten mellan stadier 
och pedagoger för att kunna erbjuda 
stimulans till särskilt begåvade elever, 
och kommunens centrala utvecklingslä-
rare finns också som en resurs för att 
arbeta med dessa frågor.  

 

 

 

3.2. Rekommendationer 

o Utbildningsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd kan i större utsträckning säkerställa 

att kommunens handlingsplan för särskild begåvade elever är implementerad och används på 

skolorna. 
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tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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