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Yttrande ang. Motion om Extern utredning av
skolans resultat
Förslag till beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Sammanfattning
Stefan Krstic (L) har lämnat in en motion med yrkande om att en extern
utredning om skolans resultat ska tillsättas. Barn- och utbildningsnämnden har
beretts tillfälle att yttra sig över motionen. I motionen yrkas följande:
- En extern utredning ska tillsättas för att genomlysa vad som är orsaken till
att så många elever underkänns i kommunens skolor.
- Kommunfullmäktige ska återkommande informeras om skolans resultat.

Ärendebeskrivning
Både kommunala grund- och gymnasieskolor i Eskilstuna är redan föremål för både
intern och extern kvalitetsgranskning. I skrivande stund genomgår skolorna en extern
heltäckande kvalitetsgranskning genom Skolinspektionens tillsyn. Skolorna har även
genom SKL:s databas Öppna jämförelser ett verktyg för extern kvalitetsgranskning.
Där kan skolor utifrån rikstäckande statistik från SCB analysera verksamhetens kvalitet
och resultat. En annan funktion för extern jämförelse av bl.a. skolresultat finns i
Skolverkets databas Siris. Kvalitetsgranskning av verksamheten sker även i systemet
Hypergene, där skolresultat mäts gentemot av politikerna fastställda mål via styrkort
och nyckeltal. Gymnasieskolan har härutöver valt att ansluta sig till det externa
kvalitetsverktyget Qualis.
Kommunen har tagit emot många nyanlända elever som pga. kort tid i det svenska
skolsystemet inte hunnit uppnå behörighet till gymnasieskolan. Detta är en bidragande
orsak till den relativt höga andel som går ut grundskolan utan fullständiga betyg och
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börjar på gymnasieskolans introduktionsprogram. Tillgängliga resurser behöver, i
stället för att gå till ytterligare utredning av bakomliggande orsaker, koncentreras till
pågående aktiva åtgärder och insatser ute i verksamheten.
Långsiktigt och systematiskt kvalitetsarbetet har därtill för gymnasieskolans del lett till
en förbättring av resultaten de senaste åren. Examensgrad och betygspoäng har stigit
på de nationella programmen. Även i grundskolan har kvalitetsarbetet burit frukt. Där
förbättrades alla värden för samtliga elever mellan 2016 och 2017 (andelen elever med
betyg i alla sina undervisningsämnen, meritvärdet, andelen A och B-betyg samt
yrkesbehörighet till gymnasiet i årskurs 9).
Även meritvärdet för årskurs 9 i grundskolan har förbättrats. Sammanfattningsvis
föreligger inte behov av ytterligare extern utredning om skolans resultat.
Kommunstyrelsen informeras om grund- och gymnasieskolans resultat via
delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Kommunstyrelsen ska enligt reglemente
fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och
återrapportera till kommunfullmäktige. Återkommande rapportering om skolresultaten
till kommunfullmäktige i enlighet med yrkandet i motionen sker således redan.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför nämnden att avslå motionen.
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