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Sammanfattande bedömning och rekommendationer
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat hur grundskole- och
gymnasienämnden säkerställer ett ändamålsenligt arbete med att alla elever i grundskolan
ska nå kunskapsmålen i alla årskurser.

Granskningen visar att nämnden har goda rutiner för att följa upp elevernas
kunskapsutveckling. Uppföljning på aggregerad nivå sker regelbundet enligt nämndens
uppföljningsplan. Nämnden tar också del av förvaltningens analyser och reflektioner kring
vad som påverkar och orsakar resultaten och måluppfyllelsen för den samlade
verksamheten. Identifierade utvecklingsområden har lyfts vidare till verksamhetsplan och
handlingsplaner. Nämnden vidtar aktiva åtgärder för de specifika elever som riskerar att inte
nå målen. Vår uppfattning är att uppföljningen är ändamålsenlig. Vi ser dock en risk i att ett
stort fokus ligger på uppföljning av årskurs 6-9 med följden att nämnden riskerar att inte vidta
tillräckligt tidiga utvecklingsinsatser.

I granskningen har vi tittat på skolenheternas arbete med extra anpassningar, särskilt stöd
och åtgärdsprogram. Granskningen visar att skolorna arbetar på likartade sätt och att
elevhälsans kompetens tas tillvara i ett tidigt skede, både avseende specialpedagoger och
övrig elevhälsopersonal. Skolornas fastslagna rutiner överensstämmer med den bild
intervjuade lärare förmedlar av sitt dagliga arbete. Det är dock en stor utmaning för
verksamheten att möta alla behov, i synnerhet då varje klass ofta har flera elever med olika
behov av anpassningar och särskilt stöd. Samverkan med vårdnadshavare upplevs generellt
välfungerande.

I granskningen har vi också tittat på åtgärder för att ge elever som når kunskapsmålen extra
stimulans. Samtliga intervjuade lärare redogör för insatser och arbetssätt men gemensamma
rutiner och mål på detta område saknas.

En central insats för att höja kvalitet i undervisning och öka likvärdighet är satsningen på
förstelärare och på de stadsgemensamma ämneslärarnätverk som dessa ansvarar för.
Nätverken uppfattas som unika och betydelsefulla, i synnerhet bland lärare och
specialpedagoger som arbetar ensamma inom sitt ämne på sin skola. Intervjuade lärare har
dock varierande synpunkter på nätverkens omfattning, innehåll och på sin möjlighet till
inflytande på nätverksträffarna.

Det finns ambitioner om att använda IT-systemet Infomentor inte bara som
dokumentationssystem utan också som pedagogisk plattform och som plattform för
kommunikation med elever och föräldrar. Alla vårdnadshavare och elever har inte förmåga
att förstå kunskapskraven och annan information som förmedlas i Infomentor. Att använda
Infomentor som pedagogisk plattform försvåras av att tillgången till IKT i skolorna är låg. I
granskningen framkommer att tillgång till dator eller surfplatta är en vanligt förekommande
extra anpassning. Intervjuade lärare efterfrågar dock bättre tillgång till IKT för samtliga elever
för att höja kvaliteten i undervisningen. Nämnden antog en handlingsplan för skolutveckling
med digitala verktyg under november 2016.

Vi har även tittat på rutiner och former för kunskapsöverföring kring elever som byter skola.
Granskningen visar att kunskapsöverföring är väl fungerande inom staden tack vare det
gemensamma IT-systemet för dokumentation av elevernas kunskaper och behov. När elever
byter till eller från skolor hos andra huvudmän kan formerna för kunskapsöverföring variera
eller helt utebli. Till gymnasiet sker ingen regelmässig kunskapsöverföring, med undantag för
det fåtal elever som börjar stadens eget gymnasium. Orsaken är att antalet mottagande
huvudmän är mycket stort och informationen efterfrågas sällan.
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Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar vi att grundskole- och
gymnasienämnden:
► Utvecklar och tydliggör sina former för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i

lägre årkurser.
► Följer upp sin strategi för informations- och kommunikationsteknologi som verktyg för

ökad måluppfyllelse samt fortsätter arbetet med handlingsplan för skolutveckling med
digitala verktyg.

► Överväger att införa gemensamma mål för hur elever som lätt når de kunskapskrav som
minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin
kunskapsutveckling.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Kommunfullmäktiges övergripande mål och grundskole- och gymnasienämndens prioriterade
mål är att ”alla elever ska nå kunskapsmålen i alla årskurser”. Detta för att förstärka det
statliga målet att alla elever ska nå kunskapsmålen i alla årskurser och främja alla barns och
elevers utveckling samt lärande.

De åtgärder för att nå måluppfyllelse som specificeras i grundskole- och gymnasienämndens
mål och budget är att säkerställa tillgång till legitimerade och behöriga lärare, göra tidiga
insatser för barn i behov av särskilt stöd samt att ha ett väl fungerande mottagande och en
väl fungerande undervisning av nyanlända elever.

Mot bakgrund av angelägenhetsgraden när det gäller måluppfyllelse i skolverksamheten
avser revisorerna att granska det arbete som pågår för att alla elever ska nå kunskapsmålen
i alla årskurser.

1.2 Syfte
Syftet med granskningen är att bedöma om grundskole- och gymnasienämnden säkerställer
ett ändamålsenligt arbete med att alla elever ska nå kunskapsmålen i alla årskurser.

För att uppnå syftet med granskningen besvaras följande delfrågor:

Ñ Vilka rutiner och verktyg används för att kunna följa och utvärdera elevernas
kunskapsutveckling i alla ämnen under grundskolans alla år på både huvudmanna-
och skolenhetsnivå?

Ñ Finns väl fungerande rutiner och metoder för att uppmärksamma elevernas behov av
extra anpassningar eller särskilt stöd?

Ñ Vidtas ändamålsenliga åtgärder för att ge elever i behov av särskilt stöd möjlighet att
nå de nationella kunskapsmålen?

Ñ Finns det fungerande och väl dokumenterade rutiner för uppföljning av de särskilda
stödinsatserna?

Ñ Vilka rutiner finns för kunskapsöverföring kring elevers behov av särskilt stöd i
övergången mellan grundskolor eller till gymnasieskolan, är dessa kända och hur
tillämpas dessa?

Ñ Vidtas åtgärder för att ge elever som redan når kunskapsmålen ytterligare intellektuell
stimulans?

Ñ På vilket sätt är ett systematiskt kvalitetsarbete, med syfte att öka måluppfyllelsen,
implementerat och hur är det organiserat?

Ñ Följer grundskole- och gymnasienämnden på ett ändamålsenligt sätt upp resultat och
analys avseende kunskapsmålen i grundskolan?

Ñ Har tillsyn skett av extern myndighet och har sådan tillsyn föranlett synpunkter och
därmed eventuella åtgärder?
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1.3 Ansvariga nämnder
Granskningen avser grundskole- och gymnasienämnden. Granskningen omfattar endast
kommunala skolor.

1.4 Metod
Granskningen baseras på intervjuer och dokumentstudier.

Intervjuade är förvaltningschef, verksamhetschef för grundskola och kvalitetsstrateg inom
barn- och utbildningsförvaltningen. På ett urval av grundskolor har vi genomfört intervjuer med
rektor samt gruppintervjuer med lärare och specialpedagoger. I urvalet ingår:

Ñ Grönkullaskolan (F-9, 700 elever, Rissne)
Ñ Kymlingeskolan (Planerad F-6, omfattar i dagsläget F-4 samt ett fåtal elever i ÅK 5,

235 elever, Ursvik)
Ñ Ursviksskolan (F-6, 340 elever, Ursvik)
Ñ Ängskolan F-6 (580 elever, centrala Sundbyberg)
Ñ Ängskolan 7-9 (400 elever, centrala Sundbyberg)

I urvalet har vi framförallt beaktat spridning avseende storlek, årskurser och nya/gamla skolor.

2. Revisionskriterier

2.1 Skollag och läroplan
Skollagens 3:e kapitel säger att alla elever ska ges den ledning och stimulans som de
behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att utifrån egna förutsättningar kunna
utvecklas så långt som möjligt. En central del i arbetet med att öka måluppfyllelsen är ett
systematiskt kvalitetsarbete. I skollagens 4:e kapitel anges kraven på ett systematiskt
kvalitetsarbete i skolan. Varje huvudman inom skolväsendet ska systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Det systematiska kvalitetsarbetet
ska dokumenteras och barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. Inriktningen på
det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen uppfylls.

I Läroplan för grundskolan (Lgr11) anges de normer och värden samt de kunskaper som alla
elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. Målen anger inriktningen på skolans
arbete. Läroplanen omfattar sexton övergripande kunskapsmål som alla elever ska uppnå
efter genomgången grundskola. Skolan ska bland annat ansvara för att varje elev kan
använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, kunna använda sig
av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet samt kunna kommunicera på
engelska i tal och skrift. För varje ämne innehåller läroplanen en kursplan med kunskapskrav
som ska uppnås i årskurs 3, 6 och 9.

Skollagen säger att om det kan befaras att en elev inte kan nå de kunskapskrav som minst
ska uppnås ska det anmälas till rektorn som ansvarar för att behovet skyndsamt utreds och
att eventuella åtgärder sätts in. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås
ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (3 kap 3 §).

Läroplanen säger att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov
av särskilt stöd. Läraren ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har
svårigheter.
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2.2 Kommunfullmäktiges mål för kunskapsutveckling och måluppfyllelse i skolan
I stadens budget 2016 med plan för 2017-2018 anger kommunfullmäktige det övergripande
målet att alla elever ska nå kunskapsmålen.

Kommunfullmäktige har riktat ett antal konkreta uppdrag till grundskole- och
gymnasienämnden. Ett av dem berör specifikt området för denna granskning:
Elevhälsoarbetet ska utvärderas. I den inledande brödtexten framgår att kommunfullmäktiges
avsikt är att klasserna behöver bli mindre och specialpedagogerna fler, för att alla elever ska
kunna nå kunskapsmålen.

Kommunfullmäktige lyfter också fram två andra mål som indirekt berör denna granskning: att
lärarlönerna ska höjas samt att nämnden ska utreda möjligheten för rektorerna att få större
makt över skolpengen.

3. Politisk styrning

3.1 Parlamentarisk målbild
I december 2013 beslutade kommunstyrelsen att inrätta en parlamentarisk grupp för
skolfrågor. I uppdraget ingick att involvera föräldrar, fackliga organisationer och andra
intressenter på skolans område genom dialog. Som ett resultat av dialogerna togs en
gemensam målbild fram. I Målbild Sundbybergs stads skola 2014–2020 finns fyra mål:

► Varje elev ska nå sin fulla potential
► Det ska vara attraktivt att arbeta i Sundbybergs stads skolor
► Alla goda krafter ska ta ansvar och samverka kring varje barns hela dag
► Arbetsmiljön är god och främjar inlärning

Kommunstyrelsen följer inte upp målbilden annat än inom ramen för sin ordinarie
uppsiktsplikt. Istället har barn- och utbildningsförvaltningen ålagts att löpande ta fram
aktiviteter som går att koppla till varje område i målbilden. Arbetet ska halvårsvis
återrapporteras till grundskole- och gymnasienämnden. Den senaste statusrapporten togs
emot av nämnden i augusti 2015.

3.2 Grund- och gymnasienämndens verksamhetsplan 2016
Grund- och gymnasienämnden beskriver i sin verksamhetsplan och budget 2016 att alla
elever ska lyckas utifrån sina förutsättningar och att god måluppfyllelse ska prägla skolans
långsiktiga arbete. Målet är att skolverksamheten ska utmärkas av kompetenta och
engagerade medarbetare med vilja till ständiga förbättringar och utveckling. Tillgängliga
resurser ska användas så kostnadseffektivt som möjligt.

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål om att alla elever ska nå kunskapsmålen har
nämnden beslutat om ett eget prioriterat mål följt av ett antal strategier och åtgärder:
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Figur 1: Översikt över hur nämnden vill arbeta för att uppnå det övergripande målet för
skolverksamheten, att alla elever ska nå kunskapsmålen i alla årskurser.

3.3 Grund- och gymnasienämndens plan för systematiskt kvalitetsarbete
I september 2011 beslutade nämnden om en modell med struktur för uppföljning av det
systematiska kvalitetsarbetet. I strukturen ingår en uppföljningsplan senast reviderad 2013,
med uppföljningsparametrar inom områdena lagstiftning, kunskap/bedömning,
attitydundersökningar, insatser/särskilt stöd, ekonomi, särskilda insatser/budget,
kvalitetsredogörelse, kvalitetsdialog och webb. I planen anges var mål för området regleras,
med hänvisning till lag, förordning, budget eller generella mål om förbättring. Planen
specificerar också vilken tidsplan som gäller för uppföljningen och när nämnden ska ta beslut
om eventuella nya mål. Varje linjeverksamhet har sin egen plan med olika prioriterade
områden.

3.4 Riktlinjer för ekonomisk fördelning av tilläggsbelopp
Grundskole- och gymnasienämnden har antagit en riktlinje som beskriver hur kommunala
och fristående skolor kan söka tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av
särskilt stöd. Tilldelningsbeloppet gäller elever med behov som uppfyller följande krav:

► behovet är betingat av en omfattande och varaktig funktionsnedsättning
► kräver extraordinära stödåtgärder

Behoven ska vara dokumenterade och tydligt definierade av person med specialpedagogisk,
medicinsk, psykologisk eller annan specialistkompetens. Tilläggsbelopp ska användas till
extraordinära stödinsatser och vara utformade utifrån elevens individuella behov, t.ex. i form
av utökat vuxenstöd, kompensatoriska hjälpmedel, lokalanpassning eller annan insats under
större delen av skoldagen. Ansökningar handläggs på utbildningsförvaltningen. Beslut fattas i
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oktober varje år och gäller för hela året. Vid inflyttning under läsåret kan ansökan göras
under året.

I riktlinjen förtydligas också att en elev har rätt att få sitt stödbehov tillgodosett oavsett om
tilläggsbelopp beviljas eller inte. Det är inte möjligt att villkora en stödinsats med att den sätts
in endast om tilläggsbelopp beviljas.

4. Organisation
Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns ett antal centrala stödfunktioner som i hög grad
medverkar i arbetet med att alla elever ska nå kunskapsmålen:

Verksamhetschef för grundskola är linjechef och ansvarar för kvalitetsdialoger och för
löpande kontakt med respektive rektor. Inom förvaltningen finns en kvalitetsstrateg som
bland annat ansvarar för att analysera skolornas måluppfyllelse och att på
kommunövergripande nivå analysera vilka specifika kunskapskrav eleverna har svårt att
uppfylla, för att utveckla gemensamma eller skolspecifika insatser på dessa områden. Inom
förvaltningen finns också en utvecklingsstrateg som bland annat fungerar som
systemförvaltare och ansvarar för att utbilda alla kommunens lärare i att använda systemet
Infomentor (av många omnämnt som ”Skolwebben”).

Kunskapscentrum är en stödenhet med syfte att förbättra måluppfyllelsen för alla elever,
leda till skolutveckling, sprida goda metoder och öka likvärdigheten mellan skolorna.
Kunskapscentrum ska förstärka det systematiska kvalitetsarbetet i kommunen och på
skolorna. I kunskapscentrum ingår bland annat Skoldatateket, en stadsövergripande
pedagogisk verksamhet där specialpedagogiska resurser arbetar tillsammans med
kompetens kring informations- och kommunikationsteknik (IKT). Skoldatateket kan bland
annat hjälpa till med lärverktyg främst med fokus på läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och
koncentrationssvårigheter. Kommunen har 13 förstelärare som arbetar merparten av sin tid
på någon av kommunens skolor men som också delvis arbetar på uppdrag av
Kunskapscentrum. I försteläraruppdraget i Sundbyberg ingår att utveckla undervisningen i
kommunen för sina respektive ämnen, bland annat genom att skapa en tydlig koppling
mellan undervisningen och ny forskning inom ämnet. Förstelärarna tar del av
kunskapsresultaten i sitt utvecklingsarbete och leder kommunens ämneskonferenser (se
nedan).

Elevhälsoenheten omfattar skolläkare, skolsköterskor, skolpsykolog och kuratorer.
Medarbetarna har merparten av sin arbetstid förlagd på skolorna, fördelat utifrån storlek och
behov. Syftet är att skapa förutsättningar för en likvärdig elevhälsa. I elevhälsoenheten ingår
även specialpedagoger med specialkompetens såsom talpedagog och dyslexipedagog som
gör behovsprövade insatser. Specialpedagoger anställs i övrigt av respektive skola. De
enskilda skolorna kan utifrån egna behov och prioriteringar också ha annan egen
elevhälsopersonal anställd.

Globala enheten ansvarar för modersmålsutbildning, studiehandledning på modersmål samt
förberedelseklasser för nyinflyttade elever som behöver utveckla sina språkkunskaper innan
de placeras i ordinarie klass.

4.1 Centrala forum för utveckling
Rektorsdialoger: Förvaltningen arrangerar rektorsdialoger två gånger i månaden. En av
dagarna är en heldag då även APT för rektorerna genomförs. Stående punkter på agendan
är att diskutera pedagogiskt ledarskap och undervisningens kvalitet, personalledning och
skolans organisation, ekonomistyrning och aktuella framtidsfrågor. Det finns också utrymme
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för andra aktuella frågor och gemensamt arbete. Rektorerna har bland annat använt
rektorsdialogerna till att arbeta fram en handlingsplan för pedagogisk dokumentation. Planen
har till syfte att ge likvärdiga förutsättningar och tydliga ramar för lärare i deras dagliga arbete
med pedagogisk planering, uppföljning och dokumentation.

Ämnesnätverk: Förvaltningen arrangerar stadsgemensamma ämneskonferenser inom
matematik, engelska, SO, svenska, informations- och kommunikationsteknik (IKT), praktisk-
estetiska ämnen och specialpedagogik fyra gånger per termin. Ämnesnätverken leds av
förstelärare och innebär att alla undervisande lärare inom ett ämne får möjlighet att träffas
och utbyta erfarenheter inom sitt område. Syftet är att skapa förutsättningar för en ökad
likvärdighet mellan stadens skolor och att kvaliteten i undervisningen utvecklas och stärks.

De intervjuade lärarna har till övervägande del en positiv bild av nätverksträffarna. De lärare
som är ensamma inom sina ämnen är mycket positiva. Lärarna på de större skolorna
Grönkullaskolan och Ängskolan upplever i högre grad att det hade varit givande att kunna ha
mer tid för liknande pedagogiska diskussioner internt på den egna skolan. Några av
intervjupersonerna önskar att de hade större inflytande över innehållet på sina nätverk
medan andra upplever att innehållet är mycket givande.

5. Systematiskt kvalitetsarbete
Varje huvudman inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och
utveckla utbildningen genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Inriktningen ska vara att de mål
som finns för utbildningen uppfylls.

Barn- och utbildningsförvaltningen har en övergripande plan för det systematiska
kvalitetsarbetet som omfattar både förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och
fritidshem. I planen framgår ett antal nyckelbegrepp för kvalitetsarbetet: strategi,
långsiktighet, medvetna val, uthållighet och tålamod. Planen illustreras med denna bild över
kvalitetsarbetets grunder:

Figur 3: Kvalitetsarbetets grunder (ur Grund- och gymnasienämndens plan för systematiskt
kvalitetsarbete)
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Analys av verksamheternas resultat kombinerat med utvärdering av vidtagna åtgärder ska
ligga till grund för kontinuerlig planering och genomförande. Det är mot den bakgrunden
nämnden har antagit den modell för uppföljning som beskrivs i avsnitt 3.3 ovan. Modellen för
grundskolan är utarbetad i samverkan med skolornas rektorer och fungerar som en
gemensam struktur för arbetet i hela staden, på såväl enhets- som huvudmannanivå.

Grundskolechefens roll i den systematiska utvecklingen är primärt att skapa förutsättningar
för skolornas utveckling, bland annat genom att främja ett kollegialt lärande och utbyte
mellan stadens rektorer.

Rektor har i skollagen ett särskilt specificerat uppdrag där bland annat ett dokumenterat,
kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete ingår. Rektor ansvarar för det pedagogiska
ledarskapet, däribland att skapa förutsättningar för lärarnas undervisning och att på
enhetsnivå analysera samband mellan metoder och resultat. Barn- och
utbildningsförvaltningen utarbetar fördjupade analyser av skolornas resultat. Utöver att
presentera verksamheten för nämnd fungerar rapporterna tillsammans med skolornas egna
utvärderingar och analyser samt enkätundersökningar till barn- och föräldrar som grund i
behovsanalysen i det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån resultat och behovsanalys
identifierar varje skola sina prioriterade utvecklingsområden.

Flera av de intervjuade lärarna upplever att uppföljning och utvärdering är väl etablerade
processer men ser behov av mer tid för pedagogisk utveckling tillsammans med kollegor.

6. Elevernas kunskapsutveckling
Elevernas måluppfyllelse har under lång tid varit lägre i Sundbyberg än genomsnitt för övriga
riket. Andelen elever som i ÅK 9 når målen i alla ämnen var under 2015 64,7 % jämfört med
75 % i kommunala skolor i övriga riket.

Staden arbetar på flera olika sätt och på flera nivåer i organisationen för att följa och
utvärdera elevernas kunskapsutveckling. Uppföljningen ligger till grund för fortsatta insatser.
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6.1 Skolornas kartläggning och uppföljning av kunskapsutveckling
Grunden i arbetet med att följa elevernas kunskapsutveckling ligger i lärarnas dagliga arbete.
De intervjuade lärarna beskriver att deras centrala rutin är att lära känna eleven och att i den
dagliga undervisningen observera, ge återkoppling och sätta betyg eller omdömen.

Lärarna använder sig också av olika former av diagnostiska prov och screeningtester, vilka
uppges vara ett bra hjälpmedel i att antingen få överblick på en större elevgrupp eller för att
få fördjupade kunskaper om utvecklingsområden för en enskild elev. En av de intervjuade
beskriver att specialpedagogernas ämnesnätverk har gjort en översyn av tillgängligt
bedömningsstödsmaterial för att ge rekommendationer till skolorna. Varje skola och lärare
har däremot fortfarande möjlighet att själv välja testmaterial. Flera olika exempel lyfts fram i
lärarintervjuerna.

Vissa bedömningsmoment sker enhetligt i hela staden utifrån ett givet årshjul, till exempel
betygsättning och utvärdering av terminsresultat, genomförande av nationella prov och
bedömning utifrån läsutvecklingsschema (LUS).

Utöver lärarens individuella bedömning träffas lärarna i grupp för att gemensamt följa upp
kunskapsutvecklingen och måluppfyllelsen för varje elev och klass. Formatet varierar mellan
skolorna och i vissa fall även inom skolorna beroende på årskurs. I huvudsak förekommer
två centrala former. Det första är veckovisa lärarträffar inom ett arbetslag eller motsvarande,
där lärare diskuterar dagsaktuella pedagogiska frågor och elevärenden i syfte att få tips, råd
och utbyta erfarenheter. På vissa skolor medverkar även elevhälsopersonalen i dessa träffar.
Det andra är mer omfattande studieresultatskonferenser där flera undervisande lärare i
strukturerad form diskuterar varje enskild elevs resultat tillsammans med skolledare och
elevhälsoteam, vanligen en eller två gånger per termin.
På högstadieskolorna resulterar studieresultatskonferensen i att en betygsvarning skickas till
vårdnadshavarna till de elever som riskerar att inte få godkänt betyg i ett ämne. Den
intervjuade specialpedagogen på Grönkullaskolan har gjort en uppföljning av denna rutin och
konstaterat att det tycks ge god effekt för elever med betygsvarning i färre än fyra ämnen,
men har liten effekt på elever med mer omfattande svårigheter.

Utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare är också en central del i arbetet med att
följa upp och utveckla elevernas måluppfyllelse. Dessa samtal arrangeras terminsvis, eller
oftare vid behov. Vid ett av utvecklingssamtalen, en gång per läsår, tar läraren fram en
skriftlig individuell utvecklingsplan för alla elever i årskurs 1-5. Under intervju beskriver både
lärare och rektorer att de vid sidan om utvecklingssamtalen har mycket löpande kontakt med
vårdnadshavare. Kontakten upplevs till övervägande som positiv men undantag förekommer.

Dokumentation av elevernas kunskap sker löpande i Infomentor, ett IT-verktyg för
dokumentation av kunskapsutveckling i alla ämnen och i alla årskurser. Systemet används
även för individuella utvecklingsplaner, åtgärdsprogram, omdömen och registrering av
frånvaro samt i varierande grad för pedagogisk planering och för kommunikation med
vårdnadshavare och elever. Data i infomentor kan analyseras på individnivå, klassnivå och
årskursnivå och används som underlag för både lärare och rektorer.

Bland de intervjuade lärarna finns blandade åsikter om Infomentor. Vissa lärare är mycket
nöjda med systemet och tycker att det ger en tydlig form för bedömning och ett bra underlag
för utvecklingssamtal. Andra berättar att de till vardags dokumenterar på andra sätt, till
exempel i anteckningsböcker, eftersom systemet upplevs komplicerat eller långsamt.
Speciallärare och specialpedagoger beskriver att systemet kan ge dem den insyn de
behöver i sitt arbete med att stötta elever med särskilda behov men att det i hög grad beror
på hur väl övriga lärare dokumenterar och planerar i systemet. Ett generellt problem är att få
vårdnadshavare och elever att aktivt använda systemet. Skälet anges bland annat vara att
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målbeskrivningarna inte är tillräckligt lätta att förstå. En rektor efterfrågar möjlighet att kunna
se hur många vårdnadshavare som har tagit del av informationen hon har publicerat. Lärarna
på samtliga skolor problematiserar att eleverna inte har tillgång till digitala verktyg på skolan,
vilket gör det svårt för dem att använda sig av Infomentor som en pedagogisk plattform
mellan lärare och elev. Grundskole- och gymnasienämnden antog i november 2016 en
handlingsplan för att öka tillgången av digitala verktyg.

Staden har ytterligare ett IT-system för att följa upp och utvärdera betyg och resultat:
QlikView. QlikView används av rektorer och förvaltning till bland annat sammanställning och
analys av resultaten från de nationella proven. De kan även följa varje enskild elevs
utvecklingskurva från de nationella proven i årskurs 3, genom varje år av betyg och
nationella prov i årskurs 6 och 9. Systemet används för att se övergripande trender och för
att identifiera elever som riskerar att inte få betyg i ett ämne. Systemet är inte ett renodlat
studieuppföljningssystem utan används också till ekonomi- och personalfrågor.

Lärare och specialpedagoger har inte tillgång till QlikView men ett par intervjupersoner
berättar att de gärna hade velat ha det och att de får utdrag från sin rektor. QlikView beskrivs
som ett värdefullt verktyg av förvaltningen och av flera rektorer. Vissa rektorer säger dock att
de inte använder systemet i särskilt hög grad.

Varje läsår sammanställer rektorerna skolans studieresultat och gör en analys av dessa i en
studieresultatsrapport som rapporteras till verksamhetschefen för grundskolan.

6.2 Uppföljning på förvaltningsnivå
Barn- och utbildningsförvaltningen har möjlighet att löpande följa resultaten som förs in i
Infomentor och QlikView på klass- och årskursnivå. En stadsgemensam studieresultatrapport
med förvaltningens analys rapporteras till nämnden, med skolenheternas resultatrapporter
bilagda. Rapporten omfattar analys av betyg och meritvärde från åk 6-9 för den aktuella
vårterminen på en aggregerad nivå.

Efter slutet av varje läsår sammanställer förvaltningen rapporten Fokus på måluppfyllelse där
statistik på en övergripande nivå redovisas i längre tidsserier och i jämförelse med
Sundbybergs fristående skolor och med riket. I rapporten görs en ingående analys av
resultat på nationella prov, betyg och meritvärde.

Förvaltningen sammanställer också ytterligare en rapport som berör måluppfyllelse i alla
ämnen för elever i årskurs 9. Måluppfyllelsen jämförs med hela landets resultat.
Förvaltningen rapporterar då till nämnden hur många elever som riskerar att inte få betyg i ett
eller flera ämnen. Rapporten redovisas i januari för att man ska kunna sätta in särskilda
insatser för de som saknar betyg i ett eller två ämnen. Dessa insatser planeras på respektive
skola (se nedan om särskilt stöd).

7. Elever i behov av extra anpassning och särskilt stöd
Alla skolor ska enligt skollagen erbjuda extra anpassningar och särskilt stöd till de elever
som är i behov av det för att nå kunskapskraven i varje ämne.

Om en lärare upptäcker att en elev riskerar att inte nå kraven gör läraren i första hand extra
anpassningar i den ordinarie undervisningen. De intervjuade lärarna beskriver att vanliga
extra anpassningar hos dem är att ge individuella genomgångar eller särskilda instruktioner,
att byta plats i klassrummet, att erbjuda enklare hjälpmedel såsom läslinjal eller anpassat
undervisningsmaterial, längre provtid eller möjlighet till muntligt prov. Även insatser från
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specialpedagog och speciallärare kan vara extra anpassning som inte kräver vidare
utredning eller åtgärdsprogram.

De intervjuade lärarna på samtliga skolor beskriver att det ofta är fråga om en
försöksprocess där läraren tillsammans med eleven får testa sig fram till en fungerande
lösning. På Kymlingeskolan finns en särskild checklista med förslag på anpassningar som
läraren själv kan prova. Vid intervjuer framkommer att lärarna ofta diskuterar med varandra
för att få idéer och synpunkter och för att kartlägga om behovet är knutet till ett specifikt
ämne eller en viss gruppkonstellation. Anpassningarna dokumenteras i Infomentor och
vårdnadshavarna informeras.

Om läraren bedömer att den extra anpassningen inte är tillräcklig för att öka elevens
måluppfyllelse kan läraren göra en anmälan till skolans elevhälsoteam (EHT).
Varningssignaler kan också fångas upp ur Infomentor eller vid studieresultatskonferenser
och klasskonferenser, som medför att EHT på eget bevåg lyfter ett elevärende.

Skolornas EHT träffas veckovis och består normalt av rektor, specialpedagog och kurator
samt i varierande grad stadens skolpsykolog, skolläkare och skolsjuksköterska från centrala
elevhälsan. Läraren fyller i en kommungemensam blankett för EHT-anmälan, där han eller
hon redovisar sina observationer och beskriver vilka anpassningar som har testats. EHT
diskuterar ärendet och gör ibland medskick till läraren med andra typer av anpassningar att
prova. Om EHT beslutar att eleven är i behov av särskilt stöd ansvarar rektorn för att ett
åtgärdsprogram tas fram. Vårdnadshavarna är delaktiga i processen och medverkar vid
upprättandet av åtgärdsprogrammet. Modellen nedan illustrerar gången från extra
anpassning till åtgärdsplan och arbetet med denna.

Figur 6: Processen vid elevvårdsarbete.
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Pedagogerna beskriver under intervju att det finns situationer där de behöver erbjuda särskilt
stöd omgående, utan att först sätta in extra anpassningar. Det kan till exempel röra sig om
att skolan genomför ett test som starkt påvisar läs- och skrivsvårigheter hos en elev.
Pedagogerna beskriver att de då inte behöver gå igenom hela processen som skildrades
ovan.

I åtgärdsprogrammet dokumenteras elevens behov samt beslut om åtgärd. Alla
åtgärdsprogram rör inte kunskapsmål utan kan också handla om till exempel sociala
problem. I de fall då eleven riskerar att inte nå målen är åtgärden vanligen ett beslut om
särskilt stöd. Exempel på särskilt stöd som omtalas under intervju är regelbunden
specialpedagogisk insats under längre tid, en elevassistent eller elevstödjare som stöttar
eleven eller klassen, tillgång till mer avancerade hjälpmedel såsom egen dator, eller
överenskommelse om extra stödundervisning utanför schemalagd tid. På Ängskolan F-6
finns en språkverkstad för barn med kraftigt försenad eller avvikande tal- och
språkutveckling, där specialpedagog, speciallärare och logoped samverkar.

För elever som riskerar att inte få godkända betyg i alla ämnen i årskurs nio sker särskild
uppföljning och planering vid vårterminens start. Särskilda stödinsatser som till exempel
lovundervisning eller möjlighet att pröva kunskaper i ett ämne planeras utifrån elevens
förutsättningar och behov.

De intervjuade lärarna och rektorerna påtalar ett antal områden där de upplever att de i
dagsläget har svårt att möta alla behov:

► Elever med stora behov av anpassad undervisning eller anpassade
undervisningslokaler, till följd av till exempel allvarlig diagnos inom autismspektrat.
Särskilt beskriver lärarna på Kymlingeskolan att skolans fysiska utformning, med
mycket glasväggar och öppna ytor, kan vara ett hinder för vissa elever.

► Klasser där det finns många olika parallella behov av extra anpassningar. Ofta finns
någon elevstödjare eller assistent med som extra resurs i klassrummet. Intervjuade
lärare önskar att det i högre grad fanns pedagogiskt utbildad personal som stöd.

► Att ge nyanlända elever en fullgod utbildning, särskilt avseende nyanlända med
bristfällig tidigare skolbakgrund. Kommunen ger obligatorisk extra undervisning i
svenska eller svenska som andraspråk på 105 timmar utanför ordinarie skoltid, men
erbjudandet kommer att avslutas under nästa år.

På en av skolorna efterfrågar lärarna tydligare riktlinjer för vilka elever som ska erbjudas en
åtgärdsplan och hur de ska prioritera mellan olika behov.

Åtgärdsprogrammen är tidsbegränsade, vanligen för en period av 6-8 veckor, och utvärderas
därefter av EHT. Åtgärdsprogrammen följs upp antingen digitalt i Infomentor eller analogt
genom att rektor upprättar uppföljning på papper, vanligen dokumenterat i en särskild
elevpärm. Flera av de intervjuade lärarna beskriver att Infomentor inte är bra anpassat till
uppföljning eftersom dokumentationen loggas genom att det ursprungliga
åtgärdsprogrammet redigeras.

För elever med omfattande stödbehov söker skolorna tilläggsbelopp. De intervjuade
rektorerna uppger att processen är välfungerande och generellt sett förutsägbar. Processen
tycks inte vara lika väl förankrad hos lärare då flera av intervjupersonerna uttrycker missnöje
med fördelningen och med att en elev kan fråntas stöd från ett år till ett annat.

8. Elever i behov av ytterligare intellektuell stimulans
Enligt skollagen ska elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ges ledning
och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.
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Intervjuade på grund- och gymnasieförvaltningen säger att skolorna själva identifierar
särbegåvade elever och att det sedan är upp till varje skola hur de väljer att arbeta med dem.
Förvaltningen har inte upprättat någon särskild handlingsplan för särbegåvade elever.

Förvaltningschefen beskriver att det numera finns en ökad fokus i staden på de elever som
redan når kunskapsmålen. Han betonar vikten av att ha en så kallad A-undervisning i alla
ämnen för alla elever och säger att ämnesnätverken arbetar med att utveckla detta under
sina möten. Stadens deltog bland annat i SKL Pisa 2015, en kommunöverskridande satsning
för att höja resultaten i matematik. Där deltog kommunens politiker, chefer, lärare och
rektorer i diskussioner bland annat om vad man bör göra för att vidare utmana elever som
når kunskapskraven.

Eftersom det inte finns några centrala rutiner för hur undervisningen ska anpassas är det
oftast upp till läraren att själv anpassa undervisningen till elever som redan uppfyller
kunskapskraven. Under intervju får vi intryck av att detta inte upplevs särskilt problematiskt
av lärarna.

På Ursvikskolan tar specialpedagogen några elever i årskurs 3 ut ur den vanliga
undervisningen och ger de en särskilt utmaning varje vecka. På andra skolor utmanar
ämneslärare vissa elever genom att de får lösa exempelvis matematikuppgifter som är
anpassade till elever i högre årskurser. Vid intervju framkommer att sätten att anpassa
undervisningen på till dessa elever är spridda. På Kymlingeskolan har det förekommit att
enstaka elever efter samråd med EHT och vårdnadshavare flyttats till högre årskurser, i
enskilda ämnen eller i klasstillhörighet. På Grönkullaskolan använder sig lärarna av en bred
repertoar av undervisningsmaterial från högre årskurser.

Flera lärare lyfter fram att det är en utmaning att utmana elever lagom mycket. Vid en intervju
problematiserar lärarna också att det finns många elever som inte vill bli utmanade, endera
för att de hellre vill ägna sig åt att till exempel läsa eller rita, eller för att de inte uppskattar att
känna sig utpekade och annorlunda.

9. Kunskapsöverföring mellan skolor
Genom att all dokumentation sker i Infomentor finns all information om stadens elever
samlad. Lärare kan enkelt få tillgång till information om en elev vid övergång från en
kommunal skola till en annan. Under intervju framkommer att lärarna upplever detta som
välfungerande. Rektorerna beskriver därtill att de känner varandra väl och har lätt för att ta
kontakt och utbyta information vid behov.

Om en elev ska överföras från kommunal skola till fristående skola är rutinen att lärarna
skriver ut informationen från Infomentor och överlämnar den till vårdnadshavare.
Vårdnadshavaren kan sedan lämna den vidare till den nya skolan. Vissa intervjupersoner
beskriver att de alltid gör detta på eget initiativ medan andra beskriver att de gör det om de
blir kontaktade av vårdnadshavare eller skola. Om eleven har särskilda behov kan
överlämningsmöten arrangeras mellan överlämnande och mottagande skola om
vårdnadshavare tillåter det.

För elever som kommer till kommunen från skolor i andra kommuner uppges kontakten i
många fall vara bristfällig. Intervjuade lärare uppger att det är tidskrävande att få tag på
dokumentation, särskilt som överlämning måste ske genom vårdnadshavare.

På Ursvikskolan startar dialogen med den mottagande högstadieskolan redan i gång tidigt
under hösten i årskurs 6 för elever med särskilda behov. Skolan beskriver att de hjälper
föräldrarna att söka skola genom att erbjuda hjälp från en vägledare. Det kan till exempel
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handla om en elev som behöver att en resursperson följer med från en F-6 skola till
högstadiet.

Vid övergången från högstadium till gymnasium blir kunskapsöverföringen mer problematisk.
Merparten av stadens elever går vidare till gymnasieskolor hos ett stort antal andra
huvudmän. På samma vis kommer merparten av eleverna på stadens egen gymnasieskola
från andra kommuner. Lärarna beskriver att de inte har möjlighet att ta initiativ i
överlämningar till de mottagande gymnasieskolorna utan att överlämning sker på initiativ från
vårdnadshavare eller gymnasium. Ett undantag finns och det är lärarna på Grönkullaskolan
som beskriver att de skriver särskilda skriftliga omdömen för alla elever som inte når
grundläggande behörighet, som överlämnas till introduktionsprogrammet på Löfströms som
många av eleverna går vidare till.

10. Nämndens uppföljning
Nämnden följer upp arbetet med måluppfyllelse genom två huvudsakliga årliga rapporter: en
kommungemensam studieresultatsrapport och en fördjupad analys av betygsresultat i
årskurs 6 och 9 (Fokus på måluppfyllelse).

I studieresultatsrapporten presenterar förvaltningen måluppfyllelse i alla ämnen i åk 6 och 9
med jämförelser med riket. Då rapporterar förvaltningen också hur många elever som
riskerar att inte få betyg i årskurs 9. Nämnden beslutar om en handlingsplan med insatser för
att eleverna ska få betyg. Under intervju betonar förvaltningen att det ytterst är skolans,
förvaltningens och nämndens ansvar att eleverna ska nå kunskapskraven och uppvisa
måluppfyllelse – inte elevens. Detta perspektiv ligger till grund för det särskilda fokus på
elever i årskurs 9 som riskerar att inte nå kunskapskraven. Intervjupersonerna från
förvaltningen beskriver att det finns ett stort intresse från nämnden för dessa frågor.

En uppföljning av alla resultat sker vid tertialrapport två och vid bokslut. För flertalet av
kvalitetsindikatorerna avseende de mål och uppdrag som finns i budget och
verksamhetsplan för 2016 finns ännu inga utfall eller resultat.

11. Tillsyn från statliga myndigheter
Skolinspektionen inspekterade Sundbybergs skolor höstterminen 2015. I
inspektionsrapporten informeras det om måluppfyllelse och resultat för årskurs 3, 6 och 9.
Skolinspektionen bedömde då att Sundbybergs kommun i stor utsträckning uppfyllde kraven
inom de bedömningsområden som granskades. Tillsynen visade dock att Sundbybergs
kommun inte tillgodosåg elever i årskurserna 1-6 tillgång till personal med kompetens att
vägleda eleverna inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet. Skolinspektionen
förelade Sundbybergs kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.

I utbildningsförvaltningens verksamhetschefs svar på inspektionen står att inför budgetåret
2017 ska nämnden att beakta de krav som finns avseende studie- och yrkesvägledare. Det
sker utifrån huvudmannens ansvar om resursfördelning för att säkerställa att elevernas
behov av studie- och yrkesvägledning kan tillgodoses. I svaret står vidare att de allmänna
råden har bearbetats på rektorsdialog och att varje rektor har i uppdrag att inför läsåret
2016/17 ta fram en handlingsplan för hur skolan ska arbeta för att tillgodose alla elevers
behov av studie- och yrkesvägledning. Huvudmannen kommer att ta fram en övergripande
handlingsplan inom området. I svaret står även att rektorerna har fattat beslut om rekrytering
av en studie- och yrkesvägledare. Personen ifråga kommer ha sin tjänst fördelad på de olika
skolorna så att alla elever säkras tillgång till kompetensen. Rektorer ansvarar för
framtagande av handlingsplan per enhet och huvudmannen för utbildning ansvarar för den
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övergripande planen och implementering. Handlingsplanerna ska vara klara i slutet av
vårterminen 2016. I augusti 2016 kom Skolinspektionens beslut efter uppföljning av tillsynen.
Vid uppföljning konstaterade Skolinspektionen att huvudmannen hade avhjälpt påtalade
brister

Skolinspektionen genomför under hösten 2016 och våren 2017 en kvalitetsgranskning av
fördelning av lärarresurser i grundskolan i 20 kommuner. Duvboskolan och Grönkullaskolan
ingår i urvalet för granskningen. Denna granskning kommer bland annat att titta på om
lärarresurserna har fördelats med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. På
skolenhetsnivå granskas om rektorn har en samlad och aktuell bild av elevernas
förutsättningar och behov samt av lärarnas kompetens. Vid tidpunkten för denna granskning
har Skolinspektionen inte lämnat något yttrande.

Arbetsmiljöverket genomför under hösten 2016 en tillsyn av det systematiska
arbetsmiljöarbetet i Kymlingeskolan och i Grönkullaskolan samt av skolornas huvudman.
Syftet med tillsynen är att undersöka hur skolan och staden inom ramen för det systematiska
arbetsmiljöarbetet följer skolledarnas och arbetstagarnas arbetsbelastning och hur staden
arbetar med att förebygga risker för våld och hot inom skolverksamheten. Vid tidpunkten för
denna granskning har Arbetsmiljöverket inte lämnat något yttrande.

12. Slutsatser
Syftet med granskningen är att bedöma om grundskole- och gymnasienämnden säkerställer
ett ändamålsenligt arbete med att alla elever ska nå kunskapsmålen i alla årskurser.

Delfråga Svar

Vilka rutiner och verktyg används för
att kunna följa och utvärdera
elevernas kunskapsutveckling i alla
ämnen under grundskolans alla år på
både huvudmanna- och
skolenhetsnivå?

Läraren lär känna eleven och i den dagliga
undervisningen ingår att observera, ge återkoppling och
sätta betyg eller omdömen. Utöver lärarens individuella
bedömning sker klasskonferenser, arbetslagsmöten, etc.
där lärare och skolledare gemensamt följer upp
kunskapsutvecklingen och måluppfyllelsen för varje elev
och klass. Arbetet med uppföljning och måluppfyllelse
dokumenteras och följs upp av lärarna, rektorerna och
utbildningsförvaltningen i systemen Infomentor och
QlikView. Dokumentationen utgår från de kunskapskrav
för varje ämne och årskurs som omfattas av läroplanen.

Finns väl fungerande rutiner och
metoder för att uppmärksamma
elevernas behov av extra
anpassningar eller särskilt stöd?

Ja. Vanligen identifieras behovet genom ovan beskrivna
rutiner. En automatisk varningssignal för elever som
riskerar att inte nå kunskapskraven i ett ämne finns i
Infomentor. En särskild uppföljning görs av elever i
årkurs nio som riskerar att lämna skolan utan slutbetyg i
något ämne. Denna uppföljning förmedlas vidare till
nämnden som beslutar om en handlingsplan.

Vidtas ändamålsenliga åtgärder för att
ge elever i behov av särskilt stöd
möjlighet att nå de nationella
kunskapsmålen?

Ja. Granskningen tyder på att ändamålsenliga åtgärder
med tydlig koppling till behov och mål sätts in. Alla
skolor har rutiner för hur lärare kan lyfta behov till
elevhälsoteamet. Det finns dock problematiska områden
där skolan har svårt att räcka till och möta alla behov.
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Finns det fungerande och väl
dokumenterade rutiner för uppföljning
av de särskilda stödinsatserna?

Ja. Åtgärdsprogram är i regel tidsbegränsade och ska
utvärderas senast vid slutdatum. Arbetet sker i dialog
mellan skolledare, elevhälsopersonal, undervisande
lärare och vårdnadshavare.

Vilka rutiner finns för
kunskapsöverföring kring elevers
behov av särskilt stöd i övergången
mellan grundskolor eller till
gymnasieskolan, är dessa kända och
hur tillämpas dessa?

Inom kommunen används Infomentor som gemensamt
dokumentationssystem. De intervjuade lärarna upplever
att det är ett välfungerande sätt att ta del av information
om en enskild elev. För elever som kommer från eller
övergår till andra huvudmän är överlämningen
varierande. Av sekretesskäl krävs vårdnadshavares
tillstånd att överlämna information. Det varierar huruvida
överlämning av information sker på lärarens,
vårdnadshavarens eller den andra skolans initiativ.

Vidtas åtgärder för att ge elever som
redan når kunskapsmålen ytterligare
intellektuell stimulans?

Ja. De granskade skolorna beskriver hur de på olika sätt
arbetar för att ge elever extra stimulans. Det finns inga
centrala rutiner eller direktiv utan är upp till varje lärare
att planera undervisningen inom detta område.

På vilket sätt är ett systematiskt
kvalitetsarbete, med syfte att öka
måluppfyllelsen, implementerat och
hur är det organiserat?

Det finns en plan för det systematiska kvalitetsarbetet
och för nämndens uppföljning av resultat och
måluppfyllelse. Arbetet grundas i skolornas
resultatanalyser och i förvaltningens fördjupade
analyser. Ur det identifieras behov på både kommunnivå
och skolnivå. Förvaltningen bistår genom stöd och
kollegial utveckling av rektorer samt genom
kommungemensamma utvecklingsinsatser och forum för
erfarenhetsutbyte. Varje skola planerar och vidtar
åtgärder på lokal nivå utifrån sina egna prioriterade
utvecklingsområden.

Följer grundskole- och
gymnasienämnden på ett
ändamålsenligt sätt upp resultat och
analys avseende kunskapsmålen i
grundskolan?

Delvis. Nämnden tar emot en för högre åldrar mycket
omfattande uppföljning och analys av resultatet. För
lägre åldrar sker uppföljning primärt på skolenhetsnivå.

Har tillsyn skett av extern myndighet
och har sådan tillsyn föranlett
synpunkter och därmed eventuella
åtgärder?

Tillsyn har nyligen skett från Skolinspektionen. Inga
allvarliga synpunkter har framförts inom detta område.
Under vintern 2016 pågår ny tillsyn från
Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket inom områden
som berör granskningen men resultat är inte färdigt.

Sundbyberg den 18 januari 2017

Nina Högberg

Kommunal revisor
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Andreas Halvarsson Marie Bergljot Paulsen

Kommunal revisorer Kommunal revisor
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