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Barn- och familjenämnden   Kommunfullmäktige 

 

Granskning av förutsättningar för en likvärdig skola 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eslövs kommun granskat barn- och 

familjenämndens arbete för att skapa likvärdighet mellan kommunens grundskolor. Det är vår 

sammanfattande bedömning att barn- och familjenämnden endast till viss del säkerställer ett 

ändamålsenligt arbete för att skapa likvärdighet. Vår bedömning grundar sig på att det inte sker en 

tillräcklig uppföljning eller utvärdering av att resursfördelningsmodellen tar hänsyn till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Någon utvärdering eller uppföljning är inte gjord sedan 2016 och det finns 

ingen motivering till den summa som avsätts. 

Vidare bedömer vi att nämnden brister i att göra och dokumentera en tillräcklig uppföljning och analys 

av elevernas måluppfyllelse på de kommunala grundskolorna. Vi grundar vår bedömning på att arbetet 

på huvudmannanivå inte tar ett helhetsgrepp om verksamhetens mål och resultat varken avseende 

kunskapsmålen eller övriga nationella mål, samt på att analysen av verksamhetens resultat behöver 

utvecklas. Nämnden bedöms inte ta del av vare sig kommunens eller enskilda skolors resultat i tillräcklig 

utsträckning.  

Slutligen anser vi att nämnden endast delvis bedriver ett arbete inriktat på ökad likvärdighet. 

Bedömningen grundas på att nämnden inte har en tillräcklig uppföljning av de nationella målen och att 

nämnden inte har beslutat om insatser för att utveckla utbildningen och öka likvärdigheten. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi barn- och familjenämnden att: 

 Genom utvärdering av resursfördelningsmodellen inklusive fördelning av socioekonomisk 

kompensation säkerställa att resurser fördelas utifrån elevers olika förutsättningar och behov. 

 Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med uppföljning och analys av de nationella målen 

för utbildningen, både på huvudmanna- och enhetsnivå.  

 Utifrån ovanstående uppföljning och analys säkerställa att det genomförs insatser för att 

utveckla utbildningen och öka likvärdigheten.  

 

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som 

framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var och en av 

rekommendationerna ovan ska svar lämnas om vilka åtgärder som kommer att vidtas och när åtgärderna 

kommer att vidtas. Svar önskas senast den 8 maj 2023. 

 

På uppdrag av Eslövs kommuns revisorer 

 

 

Gunilla Gulam 

Ordförande revisionen  


