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Förutsättningar för grundskolans kompensatoriska 
uppdrag (rapport 2020:7) 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning för att bedöma om 

utbildningsnämnden säkerställer att det finns förutsättningar för 

samtliga elever i grundskolan att nå målen med utbildningen.  

Bedömning 

 Den samlade bedömningen är att utbildningsnämnden har fokus på 

att skapa förutsättningar för en likvärdig grundskola och för att 

kompensatoriska insatser genomförs. 

 Elevernas måluppfyllelse avseende de nationella kunskapsmålen är 

högre än snittet för riket men det finns stora skillnader i 

måluppfyllelse mellan olika elevgrupper i staden. Nämnden är 

medveten om dessa brister och skillnader och granskningen visar att 

åtgärder löpande vidtas för att försöka förbättra förutsättningarna.  

 Granskningen identifierar några utvecklingsområden när det gäller 

arbetet med extra anpassning. Detta avser lokaler, brist på special-

kompetens och tillgång till CSI-grupper. 

 Nämnden bör som helhet (inte bara gruppledarna) bli mer aktiv vad 

gäller att efterfråga information om förutsättningar och resultat för 

skolorna och hur dessa varierar mellan skolorna. 

Rekommendationer 

Utbildningsnämnden rekommenderas att: 

 Förtydliga styrningen och uppföljningen avseende lovskolan genom 

att tydliggöra målgrupp och vilka förväntningar som finns på 

skolenheterna, 

 För att vid behov ska kunna vidta åtgärder för att kontinuerligt 

utveckla verksamheten i sin roll som huvudman behöver nämnden 

säkerställa att den får information om variationer mellan skolenheter 

och elevgrupper vad gäller förutsättningar och resultat mer än en 

gång om året, 
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Förutsättningar för grundskolans 

kompensatoriska uppdrag (rapport 2020:7) 

 

Revisorerna i revisorsgrupp 1 beslutade 2020-12-07 att överlämna 

rapporten till utbildningsnämnden. Yttrandet ska ha inkommit till 

revisorsgrupp 1 senast den 31 mars 2021.  

 

Frågor om rapporten besvaras av: 

Förtroendevald revisor Barbro Ernemo, barbro.ernemo@stockholm.se 

Förtroendevald revisor Sven Lindeberg, sven.lindeberg@stockholm.se 

Förtroendevald revisor Lars Riddervik, lars.riddervik@stockholm.se 

Stadsrevisor Maria Lindgren Persson, 08-508 29 465 

 

 


