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Granskning av lärarbehörighet och rekrytering 
 

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Kalix kommun granskat utbildningsnämndens styr-

ning och kontroll när det gäller säkerställandet av behöriga lärare. Syftet med granskningen har va-

rit att bedöma om denna är ändamålsenlig och om den interna kontrollen inom området är tillräck-

lig. Granskningen har resulterat i följande bedömningar: 
 

 Befintliga kompetenser respektive kompetensbrister inom yrket har i huvudsak kartlagts i till-

räcklig omfattning. Vi kan styrka att nämnd och verksamhet har uppmärksammat den nuvarande 

och kommande bristen på kompetens. Vi noterar även att det finns en förteckning över vilka lä-

rare som hittills erhållit legitimation (ca 25 % av den totala lärarkåren) samt att kompetensbeho-

ven kontinuerligt kartläggs.  

 Vi saknar tillräckliga underlag för revisionell bedömning av i vilken utsträckning alla enheter har 

behörig personal med rätt utbildning för det ämne och stadie de undervisar i. Det finns i kom-

munen ingen kartläggning som ger en överblick över detta. Den sammanställning som finns visar 

dock att samtliga grundskoleenheter har någon grad av brist på formell kompetens, inför kom-

mande läsår. 

 Nämnd och verksamhet vidtar i stort tillräckliga (d v s rimliga) åtgärder i syfte att överbrygga 

kompetensbrister och nyrekrytera lärare. Nämnden har beslutat att fördelning av tjänster ska ske 

med utgångspunkt från behörighet. Ett antal riktade satsningar har även genomförts för att öka 

attraktiviteten för yrket och underlätta rekrytering. Vidare finns, i verksamheten, en fungerande 

rutin för omplacering av lärare mellan skolor vid behov.  

 Nämnden har i stort hanterat frågan om införande av förstelärare på ett ändamålsenligt sätt. 

Nämnden har fattat ett beslut att förstelärare ska införas i kommunen, vilket är positivt. Nämn-

den har även angett att syftet/målet är att höja elevernas kursbetyg. Avsikten är även att innehål-

let i tjänsterna ska anpassas till lokala behov. Vi vill uppmärksamma nämnden på vikten av att 

säkerställa att förstelärarnas tillkommande arbetsuppgifter och uppdrag ryms inom ramen för be-

fintlig årsarbetstid och kan genomföras på avsett vis.  

 Granskningsområdet följs inte upp och rapporteras till nämnden i tillräcklig omfattning. Sats-

ningen på förstelärare utvärderas dock för närvarande, vilket är positivt. Information om att det 

råder brist på tillräcklig kompetens har också delgivits nämnden vid ett flertal tillfällen. Detta in-

dikerar att nämnden är införstådd med det faktum att det finns, och även framgent kommer att 

finnas, brist på tillräcklig kompetens i verksamheten.  
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 Vi kan inte styrka att nämnden erhållit någon tydlig specificering av omfattningen av aktuella 

kompetensbrister i verksamheten, d v s omfattningen av lärare som i dagsläget undervisar i ett 

ämne eller årskurs som de inte är behöriga i. Denna information bör ligga till grund för nämn-

dens beslut om vilka åtgärder som ska vidtas i syfte att överbrygga kompetensbrister. Vi rekom-

menderar även att nämnden följer upp resultatet av satsningen på förstelärarna med tydlig kopp-

ling till nämndens målsättning med satsningen; ”att höja kursbetygen”.  

Sammanfattningsvis bedömer vi att utbildningsnämndens styrning när det gäller säkerställandet av 

behöriga lärare i stort är ändamålsenlig. Den interna kontrollen inom området bedöms inte vara fullt 

tillräcklig. 

 
I övrigt hänvisar vi till de granskningsiakttagelser och bedömningar som återfinns i bifogad revis-
ionsrapport. 
 
 
Kalix kommuns revisorer 
 
 
 
 
Eskil Johansson  Bror Olofsson 
 
 
 
 
Jan-Åke Johansson  Maj-Lis Gustavsson 
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