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Granskning av kvaliteten inom fritidshemsverksamheten  
 
Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun granskat om 
BUoK-nämnden bedriver en ändamålsenlig fritidshemsverksamhet med tillräcklig 
intern kontroll. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC. Resultatet 
av granskningen finns redovisat i bifogad revisionsrapport.  

Vår sammanfattande bedömning är att BUoK-nämnden inte säkerställer att det 
bedrivs en ändamålsenlig fritidshemsverksamhet med tillräcklig intern kontroll. 
Vår bedömning baserar sig på följande iakttagelser: 

 Det är inte säkerställt att planering och verksamhet bedrivs på ett 
strukturerat sätt utifrån skollagen, läroplan och allmänna råd. Uppföljning 
sker i viss utsträckning med koppling till fritidshemsverksamhetens 
uppdrag men bör utvecklas ytterligare för att på ett mer fullständigt sätt 
täcka in en utvärdering av hur verksamheten arbetar i relation till skollagen, 
läroplan och allmänna råd. 

 Fritidshemsverksamheten uppfyller inte i tillräcklig utsträckning kravet 
som pedagogiskt komplement till skolan. Bedömningen hänger samman 
med brister i det systematiska kvalitetsarbetet samt att intervjuerna ger 
starka signaler om att det pedagogiska innehållet är begränsat till skoltiden. 
Meningsfull fritid och rekreation erbjuds i viss utsträckning men det är inte 
säkerställt att eleverna stimuleras till utveckling och lärande utifrån en 
genomtänkt idé med utgångspunkt i det pedagogiska uppdraget. Åtgärder 
planeras i form av utbildning och översyn av hur verksamheterna är 
organiserade. Vi ser detta som positivt då detta arbete kan skapa bättre 
förutsättningar för fritidshemmen att medvetet integrera arbetssätt som 
främjar utveckling och lärande. 

 Nämnden bedöms inte ha en tillräckligt strukturerad styrning och 
uppföljning av fritidshemsverksamheten. Det saknas styrning och kontroll 
av verksamheten utifrån fritidshemmens uppdrag enligt skollag och 
läroplan. Av granskningen framgår även en indikation om att 
resursfördelningen inte tar hänsyn till att olika fritidshem kräver olika 
mycket resurser för att genomföra sitt uppdrag. 



Gällivare kommun  Slutdokument   2(2) 

  2012-03-27 

 

 

 

 

Revisorerna 

 

Vi rekommenderar nämnden att 

 se över rutinerna och förutsättningarna för att bedriva ett kvalitetsarbete 
inom fritidshemsverksamheten i syfte att säkerställa att verksamheten 
bedrivs enligt det uppdrag som följer av skollagen, läroplan och allmänna 
råd. I detta sammanhang är även rektors förutsättningar att fullgöra sitt 
uppdrag och ansvar av vikt. 

 följa upp de åtgärder som planeras, vilken effekt de får samt att vidare 
analysera förutsättningarna för fritidshemmen att bedriva en verksamhet 
som pedagogiskt komplement. 

 i det kommande kvalitetsarbetet utveckla styrningen 
fritidshemsverksamheten samt utveckla den interna kontrollen avseende 
hur verksamheten fullgör sitt uppdrag.  

 analysera huruvida resursfördelningen tillmötesgår de behov som finns 
inom fritidshemmen. 

I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser och bedömningar som görs i bifogad 
revisionsrapport och vi emotser BUoK-nämndens svar på vår granskning till 2012-
09-01. 
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Bilaga: Revisionsrapport ”Kvaliteten inom fritidshemsverksamheten, Gällivare kommun”, mars 
2012, PwC Kommunal Sektor 


