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Granskningsplaner för stadsdelsnämnderna 
Stadsrevisionens revisionsplan är utgångspunkt för all granskning som planeras  
för året. Revisionsplanen kompletteras med granskningsplaner för Göteborgs Stads 
kommunstyrelse, nämnder och bolag samt granskningsplaner för större projekt som 
berör flera enheter.  

I detta dokument har vi samlat granskningsplanerna för Göteborgs Stads 
stadsdelsnämnder. 

• Angered 

• Askim-Frölunda-Högsbo 

• Centrum 

• Lundby 

• Majorna-Linné 

• Norra Hisingen 

• Västra Göteborg 

• Västra Hisingen 

• Örgryte-Härlanda 

• Östra Göteborg 
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Granskningsplan för SDN Angered år 2013 
Stadsrevisionens uppdrag är att granska om nämndens verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna 
är rättvisande och om nämndens interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara 
så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Revisorernas uppdrag 
regleras i kommunallagens nionde kapitel.  

Stadsrevisionen beslutade i april om 2013 års revisionsplan. Revisionsplanen är 
utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras 
med granskningsplaner för Göteborgs Stads kommunstyrelse, nämnder och bolag 
samt granskningsplaner för större projekt som berör flera enheter. Revisionsplanen 
finns på stadens hemsida1

Utöver den granskning av nämnden som beskrivs nedan, genomför vi också 
verksamhetsövergripande granskningar som vanligtvis berör flera nämnder  
och/eller bolag. Om nämnden blir föremål för sådan granskning, kommer vi  
att informera om detta. 

.  

Granskningsinriktning 
Stadsrevisionen identifierar granskningsområden utifrån en riskanalys för den 
granskade nämnden. Granskningsinriktningen kan även påverkas av en koncern-
övergripande riskanalys. Erfarenheter från tidigare års granskningar är också en  
faktor som har betydelse för revisionens omfattning och inriktning. Under året kan  
det dock uppstå situationer som innebär att vi måste göra en omprioritering av 
planerade granskningsinsatser, i sådana fall informerar vi nämnden om detta. 

I granskningen av nämnden ingår följande: 

• uppföljning av tidigare års rekommendationer och kritik  

• grundläggande granskning av nämndens interna styrning och kontroll  

• fördjupad granskning inom ett eller flera utvalda verksamhetsområden 

• granskning av räkenskaper och bokslut. 
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Uppföljning av tidigare års granskning 
Årets uppföljning omfattar förra årets kritik, i form av en erinran, vilken stadsrevisionen 
riktade mot nämnden mot bakgrund av de brister vi fann i granskningen av åtgärds-
program i skolan.  

Uppföljningen omfattar även de rekommendationer vi har lämnat efter att  
ha granskat  

• samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 
• användning av verksamhetsfordon och inköp av drivmedel 
• styrning och uppföljning av sociala boendelösningar i extern regi  
• den interna kontrollen avseende personalkostnader i Personec 
• den interna kontrollen avseende hantering av omsorgstagarnas privata medel  

vid stadsdelens äldreboenden.  
 

Grundläggande granskning av intern styrning och kontroll 
För att översiktligt kunna bedöma om nämndens interna styrning och kontroll är 
tillräcklig, genomför stadsrevisionen en grundläggande granskning. Denna granskning 
genomförs löpande under året dels genom intervjuer med den granskade enheten, 
dels genom att ta del av styrande dokument och beslut. Med styrande dokument 
avser vi exempelvis nämndens mål- och inriktningsdokument, budget, riskanalys, 
ekonomi- och verksamhetsrapportering, beslutsunderlag och uppföljning av 
kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Utifrån sitt direkta befolkningsansvar ska nämnden se till att verksamheten genomförs 
så att gemensamma resurser används till största möjliga nytta för medborgarna. 
Ibland kan detta medföra svåra beslut, när till exempel verksamheter måste anpassas 
till demografiska förändringar eller av andra skäl måste genomgå förändring för att 
bäst tillvarata tillgängliga resurser. Under året kommer vi att granska hur nämnden 
agerar för att upprätthålla god kontroll över kostnader och verksamhet. 

Granskning av förutsättningarna för rektorernas pedagogiska ledarskap 
Utöver den grundläggande granskningen genomför vi även en fördjupning inom ett 
eller flera särskilda områden. Under år 2013 kommer vi att granska förutsättningarna 
för rektorernas pedagogiska ledarskap.  

I kommunfullmäktiges budget anges att kvaliteten ska vara hög på alla skolor så att 
barn och elever ges samma förutsättningar. Ett systematiskt kvalitetsarbete pekas ut 
som en viktig faktor för att nå framgång. I sammanhanget nämns också behovet att 
stärka rektorns roll som pedagogisk ledare.   

Det är både huvudmannens och rektorns ansvar att systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla utbildningen. Rektorn ska leda och samordna det 
pedagogiska arbetet och särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Samtidigt 
förfogar inte rektorerna över alla de förutsättningar som har betydelse för ledarskapet 
av den pedagogiska verksamheten. Det är huvudmannens ansvar att, ur ett mål-
uppfyllelseperspektiv, se till att ge varje rektor stöd och förutsättningar att utföra sitt 
uppdrag.  



S D N  A N GE R E D  Å R  2 0 13  3 

 

    S TA D S R E V IS ION E N    |   2 0 1 3 - 0 5 -2 1  

Det finns en risk att elevernas möjligheter att nå utbildningens mål försämras om 
rektorerna inte har ändamålsenliga förutsättningar och en god arbetsmiljö. Syftet  
med granskningen är att bedöma om stadsdelsnämnden identifierar, analyserar  
och utvecklar förutsättningarna för rektorernas pedagogiska ledarskap. 

Granskning av räkenskaper och bokslut 
För att kunna bedöma om nämndens räkenskaper är upprättade i enlighet med god 
redovisningssed genomför vi en granskning av nämndens räkenskaper och bokslut. 
Denna granskning omfattar en bedömning av intern styrning och kontroll i system och 
rutiner samt löpande redovisning, en översiktlig granskning av delårsbokslut per 
augusti samt granskning av nämndens förvaltningsberättelse, resultaträkning och 
balansräkning. På uppdrag av stadsrevisionen genomför revisionsbyrån Deloitte 
granskningen av nämndens räkenskaper och bokslut. 

Organisation och tidplan 
Enligt kommunallagens nionde kapitel, åttonde paragrafen ska de förtroendevalda 
revisorerna i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i 
den omfattning som behövs för att genomföra uppdraget enligt god revisionssed.  

De förtroendevalda revisorerna biträds i granskningen av tjänstemän vid  
Göteborgs Stads revisionskontor och sakkunnigt biträde är: 

Joakim Sebring 
Telefon: 031-368 07 15 
E-post: joakim.sebring@stadsrevisionen.goteborg.se  

Huvuddelen av granskningen sker under perioden juni till december år 2013. 

Avrapportering 
Resultaten från årets samlade verksamhets- och redovisningsrevision sammanställs i 
en revisionsredogörelse till nämnden, vilken beräknas vara klar i mars år 2014.  

Stadsrevisionen avser därefter att besöka nämnden under våren år 2014 och 
redogöra för iakttagelserna från årets granskning. 

 
 

 

Lars Bergsten 
ordförande   

Christin Wrangstedt 
revisionsdirektör   

 
 

 
 
Joakim Sebring 
kommunal yrkesrevisor,  
sakkunnigt biträde 
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Granskningsplan för SDN Askim-Frölunda-Högsbo  
år 2013 
Stadsrevisionens uppdrag är att granska om nämndens verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna 
är rättvisande och om nämndens interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara 
så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Revisorernas uppdrag 
regleras i kommunallagens nionde kapitel.  

Stadsrevisionen beslutade i april om 2013 års revisionsplan. Revisionsplanen är 
utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras 
med granskningsplaner för Göteborgs Stads kommunstyrelse, nämnder och bolag 
samt granskningsplaner för större projekt som berör flera enheter. Revisionsplanen 
finns på stadens hemsida1

Utöver den granskning av nämnden som beskrivs nedan, genomför vi också 
verksamhetsövergripande granskningar som vanligtvis berör flera nämnder  
och/eller bolag. Om nämnden blir föremål för sådan granskning, kommer vi  
att informera om detta. 

.  

Granskningsinriktning 
Stadsrevisionen identifierar granskningsområden utifrån en riskanalys för den 
granskade nämnden. Granskningsinriktningen kan även påverkas av en koncern-
övergripande riskanalys. Erfarenheter från tidigare års granskningar är också en  
faktor som har betydelse för revisionens omfattning och inriktning. Under året kan  
det dock uppstå situationer som innebär att vi måste göra en omprioritering av 
planerade granskningsinsatser, i sådana fall informerar vi nämnden om detta. 

I granskningen av nämnden ingår följande: 

• uppföljning av tidigare års rekommendationer 

• grundläggande granskning av nämndens interna styrning och kontroll  

• fördjupad granskning inom ett eller flera utvalda verksamhetsområden 

• granskning av räkenskaper och bokslut. 
 

                                              
1 www.goteborg.se 



S D N  A S K I M- F R Ö LU N D A -H Ö G S B O  Å R  2 01 3  2 

 

    S TA D S R E V IS ION E N    |   2 0 1 3 - 0 5 -2 1  

Uppföljning av tidigare års granskning 
 
Årets uppföljning omfattar tidigare års rekommendationer avseende 
 
• nämndens rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen  
• samverkan mellan individ- och familjeomsorg och förskola kring barn som far  

illa eller riskerar att fara illa 
• rutiner för användande av verksamhetsfordon och inköp av drivmedel 
• rutiner och strukturer samt inriktning för elevhälsans arbete  
• kontroll av inkomstanmälningar inför fastställande av barnomsorgsavgift  
• intern kontroll avseende personalkostnader i Personec 
• intern kontroll avseende hantering av omsorgstagarnas privata medel  

vid äldreboenden 
• styrning och uppföljning av sociala boendelösningar i extern regi. 
 
Grundläggande granskning av intern styrning och kontroll 
För att översiktligt kunna bedöma om nämndens interna styrning och kontroll är 
tillräcklig, genomför stadsrevisionen en grundläggande granskning. Denna granskning 
genomförs löpande under året dels genom intervjuer med den granskade enheten, 
dels genom att ta del av styrande dokument och beslut. Med styrande dokument 
avser vi exempelvis nämndens mål- och inriktningsdokument, budget, riskanalys, 
ekonomi- och verksamhetsrapportering, beslutsunderlag och uppföljning av 
kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Utifrån sitt direkta befolkningsansvar ska nämnden se till att verksamheten genomförs 
så att gemensamma resurser används till största möjliga nytta för medborgarna. 
Ibland kan detta medföra svåra beslut, när till exempel verksamheter måste anpassas 
till demografiska förändringar eller av andra skäl måste genomgå förändring för att 
bäst tillvarata tillgängliga resurser. Under året kommer vi att granska hur nämnden 
agerar för att upprätthålla god kontroll över kostnader och verksamhet. 

Granskning av förutsättningarna för rektorernas pedagogiska ledarskap 
Utöver den grundläggande granskningen genomför vi även en fördjupning inom ett 
eller flera särskilda områden. Under år 2013 kommer vi att göra fördjupade 
granskningar som avser förutsättningarna för rektorernas pedagogiska ledarskap 
respektive åtgärdsprogram i skolan. 

I kommunfullmäktiges budget anges att kvaliteten ska vara hög på alla skolor i staden. 
Ett systematiskt kvalitetsarbete pekas ut som en viktig faktor för att nå framgång. I 
sammanhanget nämns också att rektorns roll som pedagogisk ledare ska stärkas. 
Både huvudman och rektor har ett ansvar för skolornas kvalitet. Rektorn ska leda och 
samordna det pedagogiska arbetet och särskilt verka för att utbildningen utvecklas. 
Samtidigt förfogar inte rektorerna över alla de förutsättningar som har betydelse för 
ledarskapet av den pedagogiska verksamheten. Det är huvudmannens ansvar att  
se till att rektorn har ändamålsenliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag som 
pedagogisk ledare. Huvudmannen ska också bedriva ett systematiskt arbetsmiljö-
arbete som omfattar rektorerna. Det finns en risk att elevernas möjligheter att nå  
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utbildningens mål försämras om rektorerna inte har ändamålsenliga förutsättningar att 
bedriva pedagogiskt ledarskap, samt en god arbetsmiljö. Syftet med granskningen är 
att bedöma om stadsdelsnämnden systematiskt identifierar, analyserar och utvecklar 
förutsättningarna för rektorernas pedagogiska ledarskap. 

Granskning av åtgärdsprogram i skolan 
Ett åtgärdsprogram ska enligt skollagen utarbetas för elever som ska ges särskilt stöd, 
det vill säga för elever som uppvisar svårigheter i sin skolsituation och/eller som 
riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Arbetet med att upp-
märksamma en elevs behov av särskilt stöd och att utarbeta ett åtgärdsprogram är  
en process i flera steg. Det handlar om att uppmärksamma om en elev kan behöva 
särskilt stöd, utreda elevens behov och därefter vid behov utarbeta ett program med 
åtgärder. Åtgärdsprogrammen har en central roll i skolans arbete med särskilt stöd 
genom att vara redskapet för personalen när det gäller planering och utveckling av  

den pedagogiska verksamheten kring den enskilda eleven. Syftet med granskningen 
är att bedöma om skolornas arbete med åtgärdsprogram sker i enlighet med 
lagstiftningens krav och skolverkets allmänna råd. 

Granskning av räkenskaper och bokslut 
För att kunna bedöma om nämndens räkenskaper är upprättade i enlighet med god 
redovisningssed genomför vi en granskning av nämndens räkenskaper och bokslut. 
Denna granskning omfattar en bedömning av intern styrning och kontroll i system och 
rutiner samt löpande redovisning, en översiktlig granskning av delårsbokslut per 
augusti samt granskning av nämndens förvaltningsberättelse, resultaträkning och 
balansräkning. På uppdrag av stadsrevisionen genomför revisionsbyrån Deloitte 
granskningen av nämndens räkenskaper och bokslut. 

Organisation och tidplan 
Enligt kommunallagens nionde kapitel, åttonde paragrafen ska de förtroendevalda 
revisorerna i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i 
den omfattning som behövs för att genomföra uppdraget enligt god revisionssed.  

De förtroendevalda revisorerna biträds i granskningen av tjänstemän vid  
Göteborgs Stads revisionskontor och sakkunnigt biträde är: 

Mats Bengtsson 
Telefon: 031-368 07 34 
E-post: mats.bengtsson@stadsrevisionen.goteborg.se 

Huvuddelen av granskningen sker under perioden juni till december år 2013. 
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Avrapportering 
Resultaten från årets samlade verksamhets- och redovisningsrevision sammanställs i 
en revisionsredogörelse till nämnden, vilken beräknas vara klar i mars år 2014.  

Stadsrevisionen avser därefter att besöka nämnden under våren år 2014 och 
redogöra för iakttagelserna från årets granskning. 

 

 

 

Lars Bergsten 
ordförande   

Christin Wrangstedt 
revisionsdirektör   

 
 
 
 
Mats Bengtsson 
kommunal yrkesrevisor, 
sakkunnigt biträde 
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Granskningsplan för SDN Centrum år 2013 
Stadsrevisionens uppdrag är att granska om nämndens verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna 
är rättvisande och om nämndens interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara 
så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Revisorernas uppdrag 
regleras i kommunallagens nionde kapitel.  

Stadsrevisionen beslutade i april om 2013 års revisionsplan. Revisionsplanen är 
utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras 
med granskningsplaner för Göteborgs Stads kommunstyrelse, nämnder och bolag 
samt granskningsplaner för större projekt som berör flera enheter. Revisionsplanen 
finns på stadens hemsida1

Utöver den granskning av nämnden som beskrivs nedan, genomför vi också 
verksamhetsövergripande granskningar som vanligtvis berör flera nämnder  
och/eller bolag. Om nämnden blir föremål för sådan granskning, kommer vi  
att informera om detta. 

.  

Granskningsinriktning 
Stadsrevisionen identifierar granskningsområden utifrån en riskanalys för den 
granskade nämnden. Granskningsinriktningen kan även påverkas av en koncern-
övergripande riskanalys. Erfarenheter från tidigare års granskningar är också en  
faktor som har betydelse för revisionens omfattning och inriktning. Under året kan  
det dock uppstå situationer som innebär att vi måste göra en omprioritering av 
planerade granskningsinsatser, i sådana fall informerar vi nämnden om detta. 

I granskningen av nämnden ingår följande: 

• uppföljning av tidigare års rekommendationer/kritik 

• grundläggande granskning av nämndens interna styrning och kontroll  

• fördjupad granskning inom ett eller flera utvalda verksamhetsområden 

• granskning av räkenskaper och bokslut. 
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Uppföljning av tidigare års granskning 
 
Årets uppföljning omfattar tidigare års rekommendationer avseende 
 
• nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
• rutiner för användande av verksamhetsfordon och inköp av drivmedel. 
• intern kontroll avseende personalkostnader i Personec. 
• intern kontroll avseende hantering av omsorgstagarnas privata medel  

vid äldreboenden. 
• kontroll av inkomstanmälningar inför fastställande av barnomsorgsavgift samt 

styrning och uppföljning av sociala boendelösningar i extern regi. 
 
Grundläggande granskning av intern styrning och kontroll 
För att översiktligt kunna bedöma om nämndens interna styrning och kontroll är 
tillräcklig, genomför stadsrevisionen en grundläggande granskning. Denna granskning 
genomförs löpande under året dels genom intervjuer med den granskade enheten, 
dels genom att ta del av styrande dokument och beslut. Med styrande dokument 
avser vi exempelvis nämndens mål- och inriktningsdokument, budget, riskanalys, 
ekonomi- och verksamhetsrapportering, beslutsunderlag och uppföljning av 
kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Utifrån sitt direkta befolkningsansvar ska nämnden se till att verksamheten genomförs 
så att gemensamma resurser används till största möjliga nytta för medborgarna. 
Ibland kan detta medföra svåra beslut, när till exempel verksamheter måste anpassas 
till demografiska förändringar eller av andra skäl måste genomgå förändring för att 
bäst tillvarata tillgängliga resurser. Under året kommer vi att granska hur nämnden 
agerar för att upprätthålla god kontroll över kostnader och verksamhet. 

Granskning av förutsättningarna för rektorernas pedagogiska ledarskap 
Utöver den grundläggande granskningen genomför vi även en fördjupning inom ett 
eller flera särskilda områden. Under år 2013 kommer vi att göra fördjupade 
granskningar som avser förutsättningarna för rektorernas pedagogiska ledarskap 
respektive åtgärdsprogram i skolan. 

I kommunfullmäktiges budget anges att kvaliteten ska vara hög på alla skolor i staden. 
Ett systematiskt kvalitetsarbete pekas ut som en viktig faktor för att nå framgång. I 
sammanhanget nämns också att rektorns roll som pedagogisk ledare ska stärkas. 
Både huvudman och rektor har ett ansvar för skolornas kvalitet. Rektorn ska leda och 
samordna det pedagogiska arbetet och särskilt verka för att utbildningen utvecklas. 
Samtidigt förfogar inte rektorerna över alla de förutsättningar som har betydelse för 
ledarskapet av den pedagogiska verksamheten. Det är huvudmannens ansvar att  
se till att rektorn har ändamålsenliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag som 
pedagogisk ledare. Huvudmannen ska också bedriva ett systematiskt arbetsmiljö-
arbete som omfattar rektorerna. Det finns en risk att elevernas möjligheter att nå  
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utbildningens mål försämras om rektorerna inte har ändamålsenliga förutsättningar att 
bedriva pedagogiskt ledarskap, samt en god arbetsmiljö. Syftet med granskningen är 
att bedöma om stadsdelsnämnden systematiskt identifierar, analyserar och utvecklar 
förutsättningarna för rektorernas pedagogiska ledarskap. 

Granskning av åtgärdsprogram i skolan 
Ett åtgärdsprogram ska enligt skollagen utarbetas för elever som ska ges särskilt stöd, 
det vill säga för elever som uppvisar svårigheter i sin skolsituation och/eller som 
riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Arbetet med att upp-
märksamma en elevs behov av särskilt stöd och att utarbeta ett åtgärdsprogram är  
en process i flera steg. Det handlar om att uppmärksamma om en elev kan behöva 
särskilt stöd, utreda elevens behov och därefter vid behov utarbeta ett program med 
åtgärder. Åtgärdsprogrammen har en central roll i skolans arbete med särskilt stöd 
genom att vara redskapet för personalen när det gäller planering och utveckling av 
den pedagogiska verksamheten kring den enskilda eleven. Syftet med granskningen 
är att bedöma om skolornas arbete med åtgärdsprogram sker i enlighet med 
lagstiftningens krav och skolverkets allmänna råd. 

Granskning av räkenskaper och bokslut 
För att kunna bedöma om nämndens räkenskaper är upprättade i enlighet med god 
redovisningssed genomför vi en granskning av nämndens räkenskaper och bokslut. 
Denna granskning omfattar en bedömning av intern styrning och kontroll i system och 
rutiner samt löpande redovisning, en översiktlig granskning av delårsbokslut per 
augusti samt granskning av nämndens förvaltningsberättelse, resultaträkning och 
balansräkning. På uppdrag av stadsrevisionen genomför revisionsbyrån Deloitte 
granskningen av nämndens räkenskaper och bokslut. 

Organisation och tidplan 
Enligt kommunallagens nionde kapitel, åttonde paragrafen ska de förtroendevalda 
revisorerna i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i 
den omfattning som behövs för att genomföra uppdraget enligt god revisionssed.  

De förtroendevalda revisorerna biträds i granskningen av tjänstemän vid  
Göteborgs Stads revisionskontor och sakkunnigt biträde är: 

Mats Bengtsson 
Telefon: 031-368 07 34 
E-post: mats.bengtsson@stadsrevisionen.goteborg.se  

Huvuddelen av granskningen sker under perioden juni till december år 2013. 
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Avrapportering 
Resultaten från årets samlade verksamhets- och redovisningsrevision sammanställs i 
en revisionsredogörelse till nämnden, vilken beräknas vara klar i mars år 2014.  

Stadsrevisionen avser därefter att besöka nämnden under våren år 2014 och 
redogöra för iakttagelserna från årets granskning. 

 

 

 

Lars Bergsten 
ordförande   

Christin Wrangstedt 
revisionsdirektör   

 
 
 
 
 
Mats Bengtsson 
kommunal yrkesrevisor, 
sakkunnigt biträde 
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Granskningsplan för SDN Lundby år 2013 
Stadsrevisionens uppdrag är att granska om nämndens verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna 
är rättvisande och om nämndens interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara 
så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Revisorernas uppdrag 
regleras i kommunallagens nionde kapitel.  

Stadsrevisionen beslutade i april om 2013 års revisionsplan. Revisionsplanen är 
utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras 
med granskningsplaner för Göteborgs Stads kommunstyrelse, nämnder och bolag 
samt granskningsplaner för större projekt som berör flera enheter. Revisionsplanen 
finns på stadens hemsida1

Utöver den granskning av nämnden som beskrivs nedan, genomför vi också 
verksamhetsövergripande granskningar som vanligtvis berör flera nämnder  
och/eller bolag. Om nämnden blir föremål för sådan granskning, kommer vi  
att informera om detta. 

.  

Granskningsinriktning 
Stadsrevisionen identifierar granskningsområden utifrån en riskanalys för den 
granskade nämnden. Granskningsinriktningen kan även påverkas av en koncern-
övergripande riskanalys. Erfarenheter från tidigare års granskningar är också en  
faktor som har betydelse för revisionens omfattning och inriktning. Under året kan  
det dock uppstå situationer som innebär att vi måste göra en omprioritering av 
planerade granskningsinsatser, i sådana fall informerar vi nämnden om detta. 

I granskningen av nämnden ingår följande: 

• uppföljning av tidigare års rekommendationer. 

• grundläggande granskning av nämndens interna styrning och kontroll  

• fördjupad granskning inom ett eller flera utvalda verksamhetsområden 

• granskning av räkenskaper och bokslut. 
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Uppföljning av tidigare års granskning 
 
Årets uppföljning omfattar tidigare års rekommendationer gällande  

• åtgärdsprogram inom skolan 
• rutiner för användande av verksamhetsfordon och inköp av drivmedel 
• rutiner och strukturer samt inriktning för elevhälsans arbete 
• kontroll av inkomstanmälningar inför fastställande av barnomsorgsavgift 
• intern kontroll avseende personalkostnader i Personec 
• intern kontroll avseende hantering av omsorgstagarnas privata medel  

vid äldreboenden 
• styrning och uppföljning av sociala boendelösningar i extern regi. 
 
Grundläggande granskning av intern styrning och kontroll 
För att översiktligt kunna bedöma om nämndens interna styrning och kontroll är 
tillräcklig, genomför stadsrevisionen en grundläggande granskning. Denna granskning 
genomförs löpande under året dels genom intervjuer med den granskade enheten, 
dels genom att ta del av styrande dokument och beslut. Med styrande dokument 
avser vi exempelvis nämndens mål- och inriktningsdokument, budget, riskanalys, 
ekonomi- och verksamhetsrapportering, beslutsunderlag och uppföljning av 
kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Utifrån sitt direkta befolkningsansvar ska nämnden se till att verksamheten genomförs 
så att gemensamma resurser används till största möjliga nytta för medborgarna. 
Ibland kan detta medföra svåra beslut, när till exempel verksamheter måste anpassas 
till demografiska förändringar eller av andra skäl måste genomgå förändring för att 
bäst tillvarata tillgängliga resurser. Under året kommer vi att granska hur nämnden 
agerar för att upprätthålla god kontroll över kostnader och verksamhet. 

Granskning av förutsättningarna för rektorernas pedagogiska ledarskap.  
Utöver den grundläggande granskningen genomför vi även en fördjupning inom ett 
eller flera särskilda områden. Under år 2013 kommer vi att granska förutsättningarna 
för rektorernas pedagogiska ledarskap.  

I kommunfullmäktiges budget anges att kvaliteten ska vara hög på alla skolor i staden. 
Ett systematiskt kvalitetsarbete pekas ut som en viktig faktor för att nå framgång. I 
sammanhanget nämns också att rektorns roll som pedagogisk ledare ska stärkas.   
Både huvudman och rektor har ett ansvar för skolornas kvalitet. Rektorn ska leda och 
samordna det pedagogiska arbetet och särskilt verka för att utbildningen utvecklas. 
Samtidigt förfogar inte rektorerna över alla de förutsättningar som har betydelse för 
ledarskapet av den pedagogiska verksamheten. Det är huvudmannens ansvar att  
se till att rektorn har ändamålsenliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag som 
pedagogisk ledare. Huvudmannen ska också bedriva ett systematiskt arbetsmiljö-
arbete som omfattar rektorerna.  
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Det finns en risk att elevernas möjligheter att nå utbildningens mål försämras om 
rektorerna inte har ändamålsenliga förutsättningar att bedriva pedagogiskt ledarskap, 
samt en god arbetsmiljö. Syftet med granskningen är att bedöma om stadsdels-
nämnden systematiskt identifierar, analyserar och utvecklar förutsättningarna för 
rektorernas pedagogiska ledarskap. 
 
Granskning av räkenskaper och bokslut 
För att kunna bedöma om nämndens räkenskaper är upprättade i enlighet med god 
redovisningssed genomför vi en granskning av nämndens räkenskaper och bokslut. 
Denna granskning omfattar en bedömning av intern styrning och kontroll i system och 
rutiner samt löpande redovisning, en översiktlig granskning av delårsbokslut per 
augusti samt granskning av nämndens förvaltningsberättelse, resultaträkning och 
balansräkning. På uppdrag av stadsrevisionen genomför revisionsbyrån Deloitte 
granskningen av nämndens räkenskaper och bokslut. 

Organisation och tidplan 
Enligt kommunallagens nionde kapitel, åttonde paragrafen ska de förtroendevalda 
revisorerna i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i 
den omfattning som behövs för att genomföra uppdraget enligt god revisionssed.  

De förtroendevalda revisorerna biträds i granskningen av tjänstemän vid  
Göteborgs Stads revisionskontor och sakkunnigt biträde är: 

Carina Carresjö 
Telefon: 031-368 07 31 
E-post: carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se  

Huvuddelen av granskningen sker under perioden juni till december år 2013. 

Avrapportering 
Resultaten från årets samlade verksamhets- och redovisningsrevision sammanställs i 
en revisionsredogörelse till nämnden, vilken beräknas vara klar i mars år 2014.  

Stadsrevisionen avser därefter att besöka nämnden under våren år 2014 och 
redogöra för iakttagelserna från årets granskning. 

 

 

Lars Bergsten 
ordförande   

Christin Wrangstedt 
revisionsdirektör   

 

 
 
Carina Carresjö 
kommunal yrkesrevisor,  
sakkunnigt biträde 
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Granskningsplan för SDN Majorna-Linné år 2013 
Stadsrevisionens uppdrag är att granska om nämndens verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna 
är rättvisande och om nämndens interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara 
så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Revisorernas uppdrag 
regleras i kommunallagens nionde kapitel.  

Stadsrevisionen beslutade i april om 2013 års revisionsplan. Revisionsplanen är 
utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras 
med granskningsplaner för Göteborgs Stads kommunstyrelse, nämnder och bolag 
samt granskningsplaner för större projekt som berör flera enheter. Revisionsplanen 
finns på stadens hemsida1

Utöver den granskning av nämnden som beskrivs nedan, genomför vi också 
verksamhetsövergripande granskningar som vanligtvis berör flera nämnder  
och/eller bolag. Om nämnden blir föremål för sådan granskning, kommer vi  
att informera om detta. 

.  

Granskningsinriktning 
Stadsrevisionen identifierar granskningsområden utifrån en riskanalys för den 
granskade nämnden. Granskningsinriktningen kan även påverkas av en koncern-
övergripande riskanalys. Erfarenheter från tidigare års granskningar är också en  
faktor som har betydelse för revisionens omfattning och inriktning. Under året kan  
det dock uppstå situationer som innebär att vi måste göra en omprioritering av 
planerade granskningsinsatser, i sådana fall informerar vi nämnden om detta. 

I granskningen av nämnden ingår följande: 

• uppföljning av tidigare års rekommendationer. 

• grundläggande granskning av nämndens interna styrning och kontroll  

• fördjupad granskning inom ett eller flera utvalda verksamhetsområden 

• granskning av räkenskaper och bokslut. 
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Uppföljning av tidigare års granskning 
 
Årets uppföljning omfattar tidigare års rekommendationer gällande  

• föreningsbidrag 
• rutiner för användande av verksamhetsfordon och inköp av drivmedel 
• kontroll av inkomstanmälningar inför fastställande av barnomsorgsavgift 
• intern kontroll avseende personalkostnader i Personec 
• intern kontroll avseende hantering av omsorgstagarnas privata medel  

vid äldreboenden 
• styrning och uppföljning av sociala boendelösningar i extern regi. 
 
Grundläggande granskning av intern styrning och kontroll 
För att översiktligt kunna bedöma om nämndens interna styrning och kontroll är 
tillräcklig, genomför stadsrevisionen en grundläggande granskning. Denna granskning 
genomförs löpande under året dels genom intervjuer med den granskade enheten, 
dels genom att ta del av styrande dokument och beslut. Med styrande dokument 
avser vi exempelvis nämndens mål- och inriktningsdokument, budget, riskanalys, 
ekonomi- och verksamhetsrapportering, beslutsunderlag och uppföljning av 
kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Utifrån sitt direkta befolkningsansvar ska nämnden se till att verksamheten genomförs 
så att gemensamma resurser används till största möjliga nytta för medborgarna. 
Ibland kan detta medföra svåra beslut, när till exempel verksamheter måste anpassas 
till demografiska förändringar eller av andra skäl måste genomgå förändring för att 
bäst tillvarata tillgängliga resurser. Under året kommer vi att granska hur nämnden 
agerar för att upprätthålla god kontroll över kostnader och verksamhet. 

Granskning av förutsättningarna för rektorernas pedagogiska ledarskap  
Utöver den grundläggande granskningen genomför vi även en fördjupning inom ett 
eller flera särskilda områden. Under år 2013 kommer vi att granska förutsättningarna 
för rektorernas pedagogiska ledarskap samt åtgärdsprogram inom skolan. 

I kommunfullmäktiges budget anges att kvaliteten ska vara hög på alla skolor i staden. 
Ett systematiskt kvalitetsarbete pekas ut som en viktig faktor för att nå framgång. I 
sammanhanget nämns också att rektorns roll som pedagogisk ledare ska stärkas.   
Både huvudman och rektor har ett ansvar för skolornas kvalitet. Rektorn ska leda och 
samordna det pedagogiska arbetet och särskilt verka för att utbildningen utvecklas. 
Samtidigt förfogar inte rektorerna över alla de förutsättningar som har betydelse för 
ledarskapet av den pedagogiska verksamheten. Det är huvudmannens ansvar att se 
till att rektorn har ändamålsenliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag som 
pedagogisk ledare. Huvudmannen ska också bedriva ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete som omfattar rektorerna.  
 
Det finns en risk att elevernas möjligheter att nå utbildningens mål försämras om 
rektorerna inte har ändamålsenliga förutsättningar att bedriva pedagogiskt ledarskap, 
samt en god arbetsmiljö. Syftet med granskningen är att bedöma om stadsdels-
nämnden systematiskt identifierar, analyserar och utvecklar förutsättningarna för 
rektorernas pedagogiska ledarskap. 
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Granskning av åtgärdsprogram 
Ett åtgärdsprogram ska enligt skollagen utarbetas för elever som ska ges särskilt stöd, 
det vill säga för elever som uppvisar svårigheter i sin skolsituation och/eller som 
riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. 

Arbetet med att uppmärksamma en elevs behov av särskilt stöd och att utarbeta ett 
åtgärdsprogram är en process i flera steg. Det handlar om att uppmärksamma om en 
elev kan behöva särskilt stöd, utreda elevens behov och därefter vid behov utarbeta 
ett program med åtgärder.   

Åtgärdsprogrammen har en central roll i skolans arbete med särskilt stöd genom att 
vara redskapet för personalen när det gäller planering och utveckling av den 
pedagogiska verksamheten kring den enskilda eleven.  

Syftet med granskningen är att bedöma om skolornas arbete med åtgärdsprogram 
sker i enlighet med lagstiftningens krav och skolverkets allmänna råd. 

Granskning av räkenskaper och bokslut 
För att kunna bedöma om nämndens räkenskaper är upprättade i enlighet med god 
redovisningssed genomför vi en granskning av nämndens räkenskaper och bokslut. 
Denna granskning omfattar en bedömning av intern styrning och kontroll i system och 
rutiner samt löpande redovisning, en översiktlig granskning av delårsbokslut per 
augusti samt granskning av nämndens förvaltningsberättelse, resultaträkning och 
balansräkning. På uppdrag av stadsrevisionen genomför revisionsbyrån Deloitte 
granskningen av nämndens räkenskaper och bokslut. 

Organisation och tidplan 
Enligt kommunallagens nionde kapitel, åttonde paragrafen ska de förtroendevalda 
revisorerna i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i 
den omfattning som behövs för att genomföra uppdraget enligt god revisionssed.  

De förtroendevalda revisorerna biträds i granskningen av tjänstemän vid  
Göteborgs Stads revisionskontor och sakkunnigt biträde är: 

Carina Carresjö 
Telefon: 031-368 07 31 
E-post: carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se  

Huvuddelen av granskningen sker under perioden juni till december år 2013. 
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Avrapportering 
Resultaten från årets samlade verksamhets- och redovisningsrevision sammanställs i 
en revisionsredogörelse till nämnden, vilken beräknas vara klar i mars år 2014.  

Stadsrevisionen avser därefter att besöka nämnden under våren år 2014 och 
redogöra för iakttagelserna från årets granskning. 

 
 

 

Lars Bergsten 
ordförande   

Christin Wrangstedt 
revisionsdirektör   

 
 
 
 
Carina Carresjö 
kommunal yrkesrevisor,  
sakkunnigt biträde 
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Granskningsplan för SDN Norra Hisingen år 2013 
Stadsrevisionens uppdrag är att granska om nämndens verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna 
är rättvisande och om nämndens interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara 
så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Revisorernas uppdrag 
regleras i kommunallagens nionde kapitel.  

Stadsrevisionen beslutade i april om 2013 års revisionsplan. Revisionsplanen är 
utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras 
med granskningsplaner för Göteborgs Stads kommunstyrelse, nämnder och bolag 
samt granskningsplaner för större projekt som berör flera enheter. Revisionsplanen 
finns på stadens hemsida1

Utöver den granskning av nämnden som beskrivs nedan, genomför vi också 
verksamhetsövergripande granskningar som vanligtvis berör flera nämnder  
och/eller bolag. Om nämnden blir föremål för sådan granskning, kommer vi  
att informera om detta. 

.  

Granskningsinriktning 
Stadsrevisionen identifierar granskningsområden utifrån en riskanalys för den 
granskade nämnden. Granskningsinriktningen kan även påverkas av en koncern-
övergripande riskanalys. Erfarenheter från tidigare års granskningar är också en  
faktor som har betydelse för revisionens omfattning och inriktning. Under året kan  
det dock uppstå situationer som innebär att vi måste göra en omprioritering av 
planerade granskningsinsatser, i sådana fall informerar vi nämnden om detta. 

I granskningen av nämnden ingår följande: 

• uppföljning av tidigare års rekommendationer 

• grundläggande granskning av nämndens interna styrning och kontroll  

• fördjupad granskning inom ett eller flera utvalda verksamhetsområden 

• granskning av räkenskaper och bokslut. 
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Uppföljning av tidigare års granskning 
 
Årets uppföljning omfattar tidigare års rekommendationer avseende  

• hantering av selektiva föreningsbidrag 
• åtgärdsprogram i skolan 
• samverkan mellan individ- och familjeomsorg och förskola kring barn som far illa 

eller riskerar att fara illa 
• rutiner för användande av verksamhetsfordon och inköp av drivmedel 
• kontrollen av inkomstanmälningar inför fastställande av barnomsorgsavgift 
• intern kontroll avseende personalkostnader i Personec 
• intern kontroll avseende hantering av omsorgstagarnas privata medel  

vid äldreboenden  
• styrning och uppföljning av sociala boendelösningar i extern regi. 
 
Grundläggande granskning av intern styrning och kontroll 
För att översiktligt kunna bedöma om nämndens interna styrning och kontroll är 
tillräcklig, genomför stadsrevisionen en grundläggande granskning. Denna granskning 
genomförs löpande under året dels genom intervjuer med den granskade enheten, 
dels genom att ta del av styrande dokument och beslut. Med styrande dokument 
avser vi exempelvis nämndens mål- och inriktningsdokument, budget, riskanalys, 
ekonomi- och verksamhetsrapportering, beslutsunderlag och uppföljning av 
kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Utifrån sitt direkta befolkningsansvar ska nämnden se till att verksamheten genomförs 
så att gemensamma resurser används till största möjliga nytta för medborgarna. 
Ibland kan detta medföra svåra beslut, när till exempel verksamheter måste anpassas 
till demografiska förändringar eller av andra skäl måste genomgå förändring för att 
bäst tillvarata tillgängliga resurser. Under året kommer vi att granska hur nämnden 
agerar för att upprätthålla god kontroll över kostnader och verksamhet. 

Granskning av förutsättningarna för rektorernas pedagogiska ledarskap 
Utöver den grundläggande granskningen genomför vi även en fördjupning inom ett 
eller flera särskilda områden. Under år 2013 kommer vi att granska förutsättningarna 
för rektorernas pedagogiska ledarskap.  

I kommunfullmäktiges budget anges att kvaliteten ska vara hög på alla skolor i staden. 
Ett systematiskt kvalitetsarbete pekas ut som en viktig faktor för att nå framgång. I 
sammanhanget nämns också att rektorns roll som pedagogisk ledare ska stärkas.  

Både huvudman och rektor har ett ansvar för skolornas kvalitet. Rektorn ska leda och 
samordna det pedagogiska arbetet och särskilt verka för att utbildningen utvecklas. 
Samtidigt förfogar inte rektorerna över alla de förutsättningar som har betydelse för 
ledarskapet av den pedagogiska verksamheten. Det är huvudmannens ansvar att se 
till att rektorn har ändamålsenliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag som peda-
gogisk ledare. Huvudmannen ska också bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
som omfattar rektorerna. 
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Det finns en risk att elevernas möjligheter att nå utbildningens mål försämras om 
rektorerna inte har ändamålsenliga förutsättningar att bedriva pedagogiskt ledarskap, 
samt en god arbetsmiljö.  
 
Syftet med granskningen är att bedöma om stadsdelsnämnden systematiskt 
identifierar, analyserar och utvecklar förutsättningarna för rektorernas pedagogiska 
ledarskap. 

Granskning av räkenskaper och bokslut 
För att kunna bedöma om nämndens räkenskaper är upprättade i enlighet med god 
redovisningssed genomför vi en granskning av nämndens räkenskaper och bokslut. 
Denna granskning omfattar en bedömning av intern styrning och kontroll i system och 
rutiner samt löpande redovisning, en översiktlig granskning av delårsbokslut per 
augusti samt granskning av nämndens förvaltningsberättelse, resultaträkning och 
balansräkning. På uppdrag av stadsrevisionen genomför revisionsbyrån Deloitte 
granskningen av nämndens räkenskaper och bokslut. 

Organisation och tidplan 
Enligt kommunallagens nionde kapitel, åttonde paragrafen ska de förtroendevalda 
revisorerna i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i 
den omfattning som behövs för att genomföra uppdraget enligt god revisionssed.  

De förtroendevalda revisorerna biträds i granskningen av tjänstemän vid  
Göteborgs Stads revisionskontor och sakkunnigt biträde är: 

Christina Lundqvist 
Telefon: 031-368 07 09, e-post: christina.lundqvist@stadsrevisionen.goteborg.se  

Huvuddelen av granskningen sker under perioden juni till december år 2013. 

Avrapportering 
Resultaten från årets samlade verksamhets- och redovisningsrevision sammanställs  
i en revisionsredogörelse till nämnden, vilken beräknas vara klar i mars år 2014. 
Stadsrevisionen avser därefter att besöka nämnden under våren år 2014 och 
redogöra för iakttagelserna från årets granskning. 
 
 

 

Lars Bergsten 
ordförande   

Christin Wrangstedt 
revisionsdirektör   

 
 

 
 
Christina Lundqvist 
kommunal yrkesrevisor,  
sakkunnigt biträde 
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Granskningsplan för SDN Västra Göteborg år 2013 
Stadsrevisionens uppdrag är att granska om nämndens verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna 
är rättvisande och om nämndens interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara 
så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Revisorernas uppdrag 
regleras i kommunallagens nionde kapitel.  

Stadsrevisionen beslutade i april om 2013 års revisionsplan. Revisionsplanen är 
utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras 
med granskningsplaner för Göteborgs Stads kommunstyrelse, nämnder och bolag 
samt granskningsplaner för större projekt som berör flera enheter. Revisionsplanen 
finns på stadens hemsida1

Utöver den granskning av nämnden som beskrivs nedan, genomför vi också 
verksamhetsövergripande granskningar som vanligtvis berör flera nämnder  
och/eller bolag. Om nämnden blir föremål för sådan granskning, kommer vi  
att informera om detta. 

.  

Granskningsinriktning 
Stadsrevisionen identifierar granskningsområden utifrån en riskanalys för den 
granskade nämnden. Granskningsinriktningen kan även påverkas av en koncern-
övergripande riskanalys. Erfarenheter från tidigare års granskningar är också en  
faktor som har betydelse för revisionens omfattning och inriktning. Under året kan  
det dock uppstå situationer som innebär att vi måste göra en omprioritering av 
planerade granskningsinsatser, i sådana fall informerar vi nämnden om detta. 

I granskningen av nämnden ingår följande: 

• uppföljning av tidigare års rekommendationer 

• grundläggande granskning av nämndens interna styrning och kontroll  

• fördjupad granskning inom ett eller flera utvalda verksamhetsområden 

• granskning av räkenskaper och bokslut. 
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Uppföljning av tidigare års granskning 
 
Årets uppföljning omfattar tidigare års rekommendationer avseende 

• kommunfullmäktiges prioriterade mål inom förskolan 
• samverkan mellan individ- och familjeomsorg och förskola kring barn som far illa 

eller riskerar att fara illa 
• rutiner för användande av verksamhetsfordon och inköp av drivmedel 
• kontroll av inkomstanmälningar inför fastställande av barnomsorgsavgift 
• intern kontroll avseende personalkostnader i Personec 
• intern kontroll avseende hantering av omsorgstagarnas privata medel vid 

stadsdelens äldreboenden 
• styrning och uppföljning av sociala boendelösningar i extern regi. 
 
Grundläggande granskning av intern styrning och kontroll 
För att översiktligt kunna bedöma om nämndens interna styrning och kontroll är 
tillräcklig, genomför stadsrevisionen en grundläggande granskning. Denna granskning 
genomförs löpande under året dels genom intervjuer med den granskade enheten, 
dels genom att ta del av styrande dokument och beslut. Med styrande dokument 
avser vi exempelvis nämndens mål- och inriktningsdokument, budget, riskanalys, 
ekonomi- och verksamhetsrapportering, beslutsunderlag och uppföljning av 
kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Utifrån sitt direkta befolkningsansvar ska nämnden se till att verksamheten genomförs 
så att gemensamma resurser används till största möjliga nytta för medborgarna. 
Ibland kan detta medföra svåra beslut, när till exempel verksamheter måste anpassas 
till demografiska förändringar eller av andra skäl måste genomgå förändring för att 
bäst tillvarata tillgängliga resurser. Under året kommer vi att granska hur nämnden 
agerar för att upprätthålla god kontroll över kostnader och verksamhet. 

Granskning av förutsättningarna för rektorernas pedagogiska ledarskap 
Utöver den grundläggande granskningen genomför vi även en fördjupning inom ett 
eller flera särskilda områden. Under år 2013 kommer vi att granska förutsättningarna 
för rektorernas pedagogiska ledarskap samt åtgärdsprogram i skolan. 

I kommunfullmäktiges budget anges att kvaliteten ska vara hög på alla skolor i staden. 
Ett systematiskt kvalitetsarbete pekas ut som en viktig faktor för att nå framgång. I 
sammanhanget nämns också att rektorns roll som pedagogisk ledare ska stärkas.   

Både huvudman och rektor har ett ansvar för skolornas kvalitet. Rektorn ska leda och 
samordna det pedagogiska arbetet och särskilt verka för att utbildningen utvecklas. 
Samtidigt förfogar inte rektorerna över alla de förutsättningar som har betydelse för 
ledarskapet av den pedagogiska verksamheten. Det är huvudmannens ansvar att se 
till att rektorn har ändamålsenliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag som 
pedagogisk ledare. Huvudmannen ska också bedriva ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete som omfattar rektorerna.  
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Det finns en risk att elevernas möjligheter att nå utbildningens mål försämras om 
rektorerna inte har ändamålsenliga förutsättningar att bedriva pedagogiskt ledarskap, 
samt en god arbetsmiljö.  

Syftet med granskningen är att bedöma om stadsdelsnämnden systematiskt 
identifierar, analyserar och utvecklar förutsättningarna för rektorernas pedagogiska 
ledarskap. 

Granskning av åtgärdsprogram i skolan 
Ett åtgärdsprogram ska enligt skollagen utarbetas för elever som ska ges särskilt stöd, 
det vill säga för elever som uppvisar svårigheter i sin skolsituation och/eller som 
riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Arbetet med att 
uppmärksamma en elevs behov av särskilt stöd och att utarbeta ett åtgärdsprogram är 
en process i flera steg. Det handlar om att uppmärksamma om en elev kan behöva 
särskilt stöd, utreda elevens behov och därefter vid behov utarbeta ett program med 
åtgärder. Åtgärdsprogrammen har en central roll i skolans arbete med särskilt stöd 
genom att vara redskapet för personalen när det gäller planering och utveckling av 
den pedagogiska verksamheten kring den enskilda eleven. Syftet med granskningen 
är att bedöma om skolornas arbete med åtgärdsprogram sker i enlighet med 
lagstiftningens krav och Skolverkets allmänna råd. 

Granskning av räkenskaper och bokslut 
För att kunna bedöma om nämndens räkenskaper är upprättade i enlighet med god 
redovisningssed genomför vi en granskning av nämndens räkenskaper och bokslut. 
Denna granskning omfattar en bedömning av intern styrning och kontroll i system och 
rutiner samt löpande redovisning, en översiktlig granskning av delårsbokslut per 
augusti samt granskning av nämndens förvaltningsberättelse, resultaträkning och 
balansräkning. På uppdrag av stadsrevisionen genomför revisionsbyrån Deloitte 
granskningen av nämndens räkenskaper och bokslut. 

Organisation och tidplan 
Enligt kommunallagens nionde kapitel, åttonde paragrafen ska de förtroendevalda 
revisorerna i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i 
den omfattning som behövs för att genomföra uppdraget enligt god revisionssed.  

De förtroendevalda revisorerna biträds i granskningen av tjänstemän vid  
Göteborgs Stads revisionskontor och sakkunnigt biträde är: 

Christina Lundqvist 
Telefon: 031-368 07 09 
E-post: christina.lundqvist@stadsrevisionen.goteborg.se  

Huvuddelen av granskningen sker under perioden juni till december år 2013. 
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Avrapportering 
Resultaten från årets samlade verksamhets- och redovisningsrevision sammanställs i 
en revisionsredogörelse till nämnden, vilken beräknas vara klar i mars år 2014.  

Stadsrevisionen avser därefter att besöka nämnden under våren år 2014 och 
redogöra för iakttagelserna från årets granskning. 

 

 

 

Eshag Kia 
vice ordförande   

Christin Wrangstedt 
revisionsdirektör   

 
 
 
 
Christina Lundqvist 
kommunal yrkesrevisor,  
sakkunnigt biträde 
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Granskningsplan för SDN Västra Hisingen år 2013 
Stadsrevisionens uppdrag är att granska om nämndens verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna 
är rättvisande och om nämndens interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara 
så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Revisorernas uppdrag 
regleras i kommunallagens nionde kapitel.  

Stadsrevisionen beslutade i april om 2013 års revisionsplan. Revisionsplanen är 
utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras 
med granskningsplaner för Göteborgs Stads kommunstyrelse, nämnder och bolag 
samt granskningsplaner för större projekt som berör flera enheter. Revisionsplanen 
finns på stadens hemsida1

Utöver den granskning av nämnden som beskrivs nedan, genomför vi också 
verksamhetsövergripande granskningar som vanligtvis berör flera nämnder  
och/eller bolag. Om nämnden blir föremål för sådan granskning, kommer vi  
att informera om detta. 

.  

Granskningsinriktning 
Stadsrevisionen identifierar granskningsområden utifrån en riskanalys för den 
granskade nämnden. Granskningsinriktningen kan även påverkas av en koncern-
övergripande riskanalys. Erfarenheter från tidigare års granskningar är också en  
faktor som har betydelse för revisionens omfattning och inriktning. Under året kan  
det dock uppstå situationer som innebär att vi måste göra en omprioritering av 
planerade granskningsinsatser, i sådana fall informerar vi nämnden om detta. 

I granskningen av nämnden ingår följande: 

• uppföljning av tidigare års kritik och rekommendationer 

• grundläggande granskning av nämndens interna styrning och kontroll  

• fördjupad granskning inom ett eller flera utvalda verksamhetsområden 

• granskning av räkenskaper och bokslut. 
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Uppföljning av tidigare års granskning 
Årets uppföljning omfattar tidigare års kritik, i form av en erinran, vilken 
stadsrevisionen riktade mot nämnden mot bakgrund av de brister vi fann i 
granskningen av nämndens hantering av föreningsbidrag.  

Uppföljningen omfattar också tidigare års rekommendationer gällande  

• samverkan mellan individ- och familjeomsorg och förskola kring barn  
som far illa eller riskerar att fara illa 

• rutiner för användande av verksamhetsfordon och inköp av drivmedel 
• kontroll av inkomstanmälningar inför fastställande av barnomsorgsavgift  
• intern kontroll avseende personalkostnader i Personec 
• intern kontroll avseende hantering av omsorgstagarnas privata medel  

vid äldreboenden 
• styrning och uppföljning av sociala boendelösningar i extern regi.  

 
Rekommendationer gällande gruppbostäder med särskild service för vuxna kommer 
att följas upp år 2014.  

Grundläggande granskning av intern styrning och kontroll 
För att översiktligt kunna bedöma om nämndens interna styrning och kontroll är 
tillräcklig, genomför stadsrevisionen en grundläggande granskning. Denna granskning 
genomförs löpande under året dels genom intervjuer med den granskade enheten, 
dels genom att ta del av styrande dokument och beslut. Med styrande dokument 
avser vi exempelvis nämndens mål- och inriktningsdokument, budget, riskanalys, 
ekonomi- och verksamhetsrapportering, beslutsunderlag och uppföljning av 
kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Utifrån sitt direkta befolkningsansvar ska nämnden se till att verksamheten genomförs 
så att gemensamma resurser används till största möjliga nytta för medborgarna. 
Ibland kan detta medföra svåra beslut, när till exempel verksamheter måste anpassas 
till demografiska förändringar eller av andra skäl måste genomgå förändring för att 
bäst tillvarata tillgängliga resurser. Under året kommer vi att granska hur nämnden 
agerar för att upprätthålla god kontroll över kostnader och verksamhet. 

Granskning av förutsättningarna för rektorernas pedagogiska ledarskap  
Utöver den grundläggande granskningen genomför vi även en fördjupning inom ett 
eller flera särskilda områden. Under år 2013 kommer vi att granska förutsättningarna 
för rektorernas pedagogiska ledarskap och åtgärdsprogram i skolan. 

I kommunfullmäktiges budget anges att kvaliteten ska vara hög på alla skolor i staden. 
Ett systematiskt kvalitetsarbete pekas ut som en viktig faktor för att nå framgång. I 
sammanhanget nämns också att rektorns roll som pedagogisk ledare ska stärkas.   

Både huvudman och rektor har ett ansvar för skolornas kvalitet. Rektorn ska leda och 
samordna det pedagogiska arbetet och särskilt verka för att utbildningen utvecklas. 
Samtidigt förfogar inte rektorerna över alla de förutsättningar som har betydelse för 
ledarskapet av den pedagogiska verksamheten. Det är huvudmannens ansvar att se  
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till att rektorn har ändamålsenliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag som 
pedagogisk ledare. Huvudmannen ska också bedriva ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete som omfattar rektorerna.  

Det finns en risk att elevernas möjligheter att nå utbildningens mål försämras om 
rektorerna inte har ändamålsenliga förutsättningar att bedriva pedagogiskt ledarskap, 
samt en god arbetsmiljö.  

Syftet med granskningen är att bedöma om stadsdelsnämnden systematiskt 
identifierar, analyserar och utvecklar förutsättningarna för rektorernas pedagogiska 
ledarskap. 

Granskning av åtgärdsprogram i skolan 
Ett åtgärdsprogram ska enligt skollagen utarbetas för elever som ska ges särskilt stöd, 
det vill säga för elever som uppvisar svårigheter i sin skolsituation och/eller som 
riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Arbetet med att upp-
märksamma en elevs behov av särskilt stöd och att utarbeta ett åtgärdsprogram är  
en process i flera steg. Det handlar om att uppmärksamma om en elev kan behöva 
särskilt stöd, utreda elevens behov och därefter vid behov utarbeta ett program med 
åtgärder. Åtgärdsprogrammen har en central roll i skolans arbete med särskilt stöd 
genom att vara redskapet för personalen när det gäller planering och utveckling av 
den pedagogiska verksamheten kring den enskilda eleven. Syftet med granskningen 
är att bedöma om skolornas arbete med åtgärdsprogram sker i enlighet med 
lagstiftningens krav och Skolverkets allmänna råd. 

Granskning av räkenskaper och bokslut 
För att kunna bedöma om nämndens räkenskaper är upprättade i enlighet med god 
redovisningssed genomför vi en granskning av nämndens räkenskaper och bokslut. 
Denna granskning omfattar en bedömning av intern styrning och kontroll i system och 
rutiner samt löpande redovisning, en översiktlig granskning av delårsbokslut per 
augusti samt granskning av nämndens förvaltningsberättelse, resultaträkning och 
balansräkning. På uppdrag av stadsrevisionen genomför revisionsbyrån Deloitte 
granskningen av nämndens räkenskaper och bokslut. 

Organisation och tidplan 
Enligt kommunallagens nionde kapitel, åttonde paragrafen ska de förtroendevalda 
revisorerna i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i 
den omfattning som behövs för att genomföra uppdraget enligt god revisionssed.  

De förtroendevalda revisorerna biträds i granskningen av tjänstemän vid  
Göteborgs Stads revisionskontor och sakkunnigt biträde är: 

Lisa Berlin 
Telefon: 031-368 07 03 
E-post: lisa.berlin@stadsrevisionen.goteborg.se  

Huvuddelen av granskningen sker under perioden juni till december år 2013. 
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Avrapportering 
Resultaten från årets samlade verksamhets- och redovisningsrevision sammanställs i 
en revisionsredogörelse till nämnden, vilken beräknas vara klar i mars år 2014.  

Stadsrevisionen avser därefter att besöka nämnden under våren år 2014 och 
redogöra för iakttagelserna från årets granskning. 

 
 

 

Lars Bergsten 
ordförande   

Christin Wrangstedt 
revisionsdirektör   

 

 
 
 
Lisa Berlin 
kommunal yrkesrevisor,  
sakkunnigt biträde 
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Granskningsplan för SDN Örgryte-Härlanda år 2013 
Stadsrevisionens uppdrag är att granska om nämndens verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna 
är rättvisande och om nämndens interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara 
så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Revisorernas uppdrag 
regleras i kommunallagens nionde kapitel.  

Stadsrevisionen beslutade i april om 2013 års revisionsplan. Revisionsplanen är 
utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras 
med granskningsplaner för Göteborgs Stads kommunstyrelse, nämnder och bolag 
samt granskningsplaner för större projekt som berör flera enheter. Revisionsplanen 
finns på stadens hemsida1

Utöver den granskning av nämnden som beskrivs nedan, genomför vi också 
verksamhetsövergripande granskningar som vanligtvis berör flera nämnder  
och/eller bolag. Om nämnden blir föremål för sådan granskning, kommer vi  
att informera om detta. 

.  

Granskningsinriktning 
Stadsrevisionen identifierar granskningsområden utifrån en riskanalys för den 
granskade nämnden. Granskningsinriktningen kan även påverkas av en koncern-
övergripande riskanalys. Erfarenheter från tidigare års granskningar är också en  
faktor som har betydelse för revisionens omfattning och inriktning. Under året kan  
det dock uppstå situationer som innebär att vi måste göra en omprioritering av 
planerade granskningsinsatser, i sådana fall informerar vi nämnden om detta. 

I granskningen av nämnden ingår följande: 

• uppföljning av tidigare års rekommendationer och kritik 

• grundläggande granskning av nämndens interna styrning och kontroll  

• fördjupad granskning inom ett eller flera utvalda verksamhetsområden 

• granskning av räkenskaper och bokslut. 
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Uppföljning av tidigare års granskning 
Årets uppföljning omfattar förra årets kritik, i form av ett påpekande, vilken 
stadsrevisionen riktade mot nämnden mot bakgrund av de brister vi fann i 
granskningen av sociala utskottets uppföljning av familjehemsplacerade barn.  

Uppföljningen omfattar även de rekommendationer vi har lämnat efter att  
ha granskat 

• arbetet med riskanalyser 
• samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 
• användning av verksamhetsfordon och inköp av drivmedel 
• styrning och uppföljning av sociala boendelösningar i extern regi 
• kontrollen av inkomstanmälningar inför fastställande av barnomsorgsavgift 
• den interna kontrollen avseende personalkostnader i Personec 
• den interna kontrollen avseende hantering av omsorgstagarnas privata medel  

vid äldreboenden. 
 
Grundläggande granskning av intern styrning och kontroll 
För att översiktligt kunna bedöma om nämndens interna styrning och kontroll är 
tillräcklig, genomför stadsrevisionen en grundläggande granskning. Denna granskning 
genomförs löpande under året dels genom intervjuer med den granskade enheten, 
dels genom att ta del av styrande dokument och beslut. Med styrande dokument 
avser vi exempelvis nämndens mål- och inriktningsdokument, budget, riskanalys, 
ekonomi- och verksamhetsrapportering, beslutsunderlag och uppföljning av 
kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Utifrån sitt direkta befolkningsansvar ska nämnden se till att verksamheten genomförs 
så att gemensamma resurser används till största möjliga nytta för medborgarna. 
Ibland kan detta medföra svåra beslut, när till exempel verksamheter måste anpassas 
till demografiska förändringar eller av andra skäl måste genomgå förändring för att 
bäst tillvarata tillgängliga resurser. Under året kommer vi att granska hur nämnden 
agerar för att upprätthålla god kontroll över kostnader och verksamhet. 

Granskning av förutsättningarna för rektorernas pedagogiska ledarskap 
Utöver den grundläggande granskningen genomför vi även en fördjupning inom ett 
eller flera särskilda områden. Under år 2013 kommer vi att granska förutsättningarna 
för rektorernas pedagogiska ledarskap och åtgärdsprogram i skolan.  

I kommunfullmäktiges budget anges att kvaliteten ska vara hög på alla skolor så att 
barn och elever ges samma förutsättningar. Ett systematiskt kvalitetsarbete pekas ut 
som en viktig faktor för att nå framgång. I sammanhanget nämns också behovet att 
stärka rektorns roll som pedagogisk ledare.   
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Det är både huvudmannens och rektorns ansvar att systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla utbildningen. Rektorn ska leda och samordna det 
pedagogiska arbetet och särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Samtidigt 
förfogar inte rektorerna över alla de förutsättningar som har betydelse för ledarskapet 
av den pedagogiska verksamheten. Det är huvudmannens ansvar att, ur ett mål-
uppfyllelseperspektiv, se till att ge varje rektor stöd och förutsättningar att utföra sitt 
uppdrag.  

Det finns en risk att elevernas möjligheter att nå utbildningens mål försämras om 
rektorerna inte har ändamålsenliga förutsättningar och en god arbetsmiljö. Syftet  
med granskningen är att bedöma om stadsdelsnämnden identifierar, analyserar  
och utvecklar förutsättningarna för rektorernas pedagogiska ledarskap. 

Granskning av åtgärdsprogram i skolan 
Ett åtgärdsprogram ska enligt skollagen utarbetas för elever som ska ges särskilt stöd, 
det vill säga för elever som uppvisar svårigheter i sin skolsituation och/eller som 
riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Arbetet med att upp-
märksamma en elevs behov av särskilt stöd och att utarbeta ett åtgärdsprogram är en 
process i flera steg. Det handlar om att uppmärksamma om en elev kan behöva 
särskilt stöd, utreda elevens behov och därefter vid behov utarbeta ett program med 
åtgärder. Åtgärdsprogrammen har en central roll i skolans arbete med särskilt stöd 
genom att vara redskapet för personalen när det gäller planering och utveckling av 
den pedagogiska verksamheten kring den enskilda eleven. Syftet med granskningen 
är att bedöma om skolornas arbete med åtgärdsprogram sker i enlighet med 
lagstiftningens krav och Skolverkets allmänna råd. 

Granskning av räkenskaper och bokslut 
För att kunna bedöma om nämndens räkenskaper är upprättade i enlighet med god 
redovisningssed genomför vi en granskning av nämndens räkenskaper och bokslut. 
Denna granskning omfattar en bedömning av intern styrning och kontroll i system och 
rutiner samt löpande redovisning, en översiktlig granskning av delårsbokslut per 
augusti samt granskning av nämndens förvaltningsberättelse, resultaträkning och 
balansräkning. På uppdrag av stadsrevisionen genomför revisionsbyrån Deloitte 
granskningen av nämndens räkenskaper och bokslut. 

Organisation och tidplan 
Enligt kommunallagens nionde kapitel, åttonde paragrafen ska de förtroendevalda 
revisorerna i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i 
den omfattning som behövs för att genomföra uppdraget enligt god revisionssed.  

De förtroendevalda revisorerna biträds i granskningen av tjänstemän vid  
Göteborgs Stads revisionskontor och sakkunnigt biträde är: 

Joakim Sebring 
Telefon: 031-368 07 15 
E-post: joakim.sebring@stadsrevisionen.goteborg.se  

Huvuddelen av granskningen sker under perioden juni till december år 2013. 
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Avrapportering 
Resultaten från årets samlade verksamhets- och redovisningsrevision sammanställs  
i en revisionsredogörelse till nämnden, vilken beräknas vara klar i mars år 2014.  

Stadsrevisionen avser därefter att besöka nämnden under våren år 2014 och 
redogöra för iakttagelserna från årets granskning. 

 
 

 

Lars Bergsten 
ordförande   

Christin Wrangstedt 
revisionsdirektör   

 
 
 
 
Joakim Sebring 
kommunal yrkesrevisor,  
sakkunnigt biträde 
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Granskningsplan för SDN Östra Göteborg år 2013 
Stadsrevisionens uppdrag är att granska om nämndens verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna 
är rättvisande och om nämndens interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara 
så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Revisorernas uppdrag 
regleras i kommunallagens nionde kapitel.  

Stadsrevisionen beslutade i april om 2013 års revisionsplan. Revisionsplanen är 
utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras 
med granskningsplaner för Göteborgs Stads kommunstyrelse, nämnder och bolag 
samt granskningsplaner för större projekt som berör flera enheter. Revisionsplanen 
finns på stadens hemsida1

Utöver den granskning av nämnden som beskrivs nedan, genomför vi också 
verksamhetsövergripande granskningar som vanligtvis berör flera nämnder  
och/eller bolag. Om nämnden blir föremål för sådan granskning, kommer vi  
att informera om detta. 

.  

Granskningsinriktning 
Stadsrevisionen identifierar granskningsområden utifrån en riskanalys för den 
granskade nämnden. Granskningsinriktningen kan även påverkas av en koncern-
övergripande riskanalys. Erfarenheter från tidigare års granskningar är också en  
faktor som har betydelse för revisionens omfattning och inriktning. Under året kan  
det dock uppstå situationer som innebär att vi måste göra en omprioritering av 
planerade granskningsinsatser, i sådana fall informerar vi nämnden om detta. 

I granskningen av nämnden ingår följande: 

• uppföljning av tidigare års rekommendationer 

• grundläggande granskning av nämndens interna styrning och kontroll  

• fördjupad granskning inom ett eller flera utvalda verksamhetsområden 

• granskning av räkenskaper och bokslut. 
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Uppföljning av tidigare års granskning 
 
Årets uppföljning omfattar tidigare års rekommendationer gällande  

• samverkan mellan individ- och familjeomsorg och förskola kring barn  
som far illa eller riskerar att fara illa 

• rutiner för användande av verksamhetsfordon och inköp av drivmedel 
• rutiner och strukturer samt inriktning för elevhälsans arbete 
• kontroll av inkomstanmälningar inför fastställande av barnomsorgsavgift 
• intern kontroll avseende personalkostnader i Personec 
• intern kontroll avseende hantering av omsorgstagarnas privata medel  

vid äldreboenden 
• styrning och uppföljning av sociala boendelösningar i extern regi. 
 
Grundläggande granskning av intern styrning och kontroll 
För att översiktligt kunna bedöma om nämndens interna styrning och kontroll är 
tillräcklig, genomför stadsrevisionen en grundläggande granskning. Denna granskning 
genomförs löpande under året dels genom intervjuer med den granskade enheten, 
dels genom att ta del av styrande dokument och beslut. Med styrande dokument 
avser vi exempelvis nämndens mål- och inriktningsdokument, budget, riskanalys, 
ekonomi- och verksamhetsrapportering, beslutsunderlag och uppföljning av 
kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Utifrån sitt direkta befolkningsansvar ska nämnden se till att verksamheten genomförs 
så att gemensamma resurser används till största möjliga nytta för medborgarna. 
Ibland kan detta medföra svåra beslut, när till exempel verksamheter måste anpassas 
till demografiska förändringar eller av andra skäl måste genomgå förändring för att 
bäst tillvarata tillgängliga resurser. Under året kommer vi att granska hur nämnden 
agerar för att upprätthålla god kontroll över kostnader och verksamhet. 

Granskning av förutsättningarna för rektorernas pedagogiska ledarskap  
Utöver den grundläggande granskningen genomför vi även en fördjupning inom ett 
eller flera särskilda områden. Under år 2013 kommer vi att granska förutsättningarna 
för rektorernas pedagogiska ledarskap och åtgärdsprogram i skolan. 

I kommunfullmäktiges budget anges att kvaliteten ska vara hög på alla skolor i staden. 
Ett systematiskt kvalitetsarbete pekas ut som en viktig faktor för att nå framgång. I 
sammanhanget nämns också att rektorns roll som pedagogisk ledare ska stärkas.   

Både huvudman och rektor har ett ansvar för skolornas kvalitet. Rektorn ska leda och 
samordna det pedagogiska arbetet och särskilt verka för att utbildningen utvecklas. 
Samtidigt förfogar inte rektorerna över alla de förutsättningar som har betydelse för 
ledarskapet av den pedagogiska verksamheten. Det är huvudmannens ansvar att  
se till att rektorn har ändamålsenliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag som 
pedagogisk ledare. Huvudmannen ska också bedriva ett systematiskt arbetsmiljö-
arbete som omfattar rektorerna.  
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Det finns en risk att elevernas möjligheter att nå utbildningens mål försämras om 
rektorerna inte har ändamålsenliga förutsättningar att bedriva pedagogiskt ledarskap, 
samt en god arbetsmiljö.  

Syftet med granskningen är att bedöma om stadsdelsnämnden systematiskt 
identifierar, analyserar och utvecklar förutsättningarna för rektorernas pedagogiska 
ledarskap. 

Granskning av åtgärdsprogram i skolan 
Ett åtgärdsprogram ska enligt skollagen utarbetas för elever som ska ges särskilt stöd, 
det vill säga för elever som uppvisar svårigheter i sin skolsituation och/eller som 
riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Arbetet med att 
uppmärksamma en elevs behov av särskilt stöd och att utarbeta ett åtgärdsprogram är 
en process i flera steg. Det handlar om att uppmärksamma om en elev kan behöva 
särskilt stöd, utreda elevens behov och därefter vid behov utarbeta ett program med 
åtgärder. Åtgärdsprogrammen har en central roll i skolans arbete med särskilt stöd 
genom att vara redskapet för personalen när det gäller planering och utveckling av 
den pedagogiska verksamheten kring den enskilda eleven. Syftet med granskningen 
är att bedöma om skolornas arbete med åtgärdsprogram sker i enlighet med 
lagstiftningens krav och Skolverkets allmänna råd. 

Granskning av räkenskaper och bokslut 
För att kunna bedöma om nämndens räkenskaper är upprättade i enlighet med god 
redovisningssed genomför vi en granskning av nämndens räkenskaper och bokslut. 
Denna granskning omfattar en bedömning av intern styrning och kontroll i system och 
rutiner samt löpande redovisning, en översiktlig granskning av delårsbokslut per 
augusti samt granskning av nämndens förvaltningsberättelse, resultaträkning och 
balansräkning. På uppdrag av stadsrevisionen genomför revisionsbyrån Deloitte 
granskningen av nämndens räkenskaper och bokslut. 

Organisation och tidplan 
Enligt kommunallagens nionde kapitel, åttonde paragrafen ska de förtroendevalda 
revisorerna i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i 
den omfattning som behövs för att genomföra uppdraget enligt god revisionssed.  

De förtroendevalda revisorerna biträds i granskningen av tjänstemän vid  
Göteborgs Stads revisionskontor och sakkunnigt biträde är: 

Lisa Berlin 
Telefon: 031-368 07 03 
E-post: lisa.berlin@stadsrevisionen.goteborg.se  

Huvuddelen av granskningen sker under perioden juni till december år 2013. 
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Avrapportering 
Resultaten från årets samlade verksamhets- och redovisningsrevision sammanställs i 
en revisionsredogörelse till nämnden, vilken beräknas vara klar i mars år 2014.  

Stadsrevisionen avser därefter att besöka nämnden under våren år 2014 och 
redogöra för iakttagelserna från årets granskning. 

 

 

Lars Bergsten 
ordförande   

Christin Wrangstedt 
revisionsdirektör   

 
 
 
 
Lisa Berlin 
kommunal yrkesrevisor,  
sakkunnigt biträde 
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