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Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lapplands kommunalförbund har PwC 

granskat gymnasieskolans kvalitetsarbete. Syftet med granskningen har varit att pröva 

och bedöma om det bedrivs ett ändamålsenligt kvalitetsarbete inom gymnasieskolan. 

Enligt skollagens bestämmelser ska huvudmännen inom skolväsendet systematiskt och 

kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen bl.a. avseende elevernas 

resultat samt trygghet och studiero. Vidare framgår det av lagstiftningen att 

kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska ske under medverkan av lärare, personal och elever.  

I denna granskning har vi fokuserat på skolans centrala förutsättningar i form av;  

● ekonomiska resurser och behöriga lärare,  

● skolans möjlighet till god organisering (inkl fjärrundervisning) 

● väl fungerande övergångar från grundskolan samt  

● verksamhetens resultat i form av elevernas måluppfyllelse av kunskapsmålen. 

Följande kontrollmål har utgjort grund för bedömning av granskningens revisionsfråga: 

● Det finns ett dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå och 

huvudmannanivå. 

● Gymnasienämnden vidtar adekvata åtgärder vid identifierade brister.  

Iakttagelser och bedömningar av kontrollmål redovisas i rapporten. 

 

Vår sammanfattande bedömning är att kvalitetsarbetet inom gymnasieskolan inte bedrivs på ett 

ändamålsenligt sätt. 

 

I syfte att utveckla verksamheten rekommenderas gymnasienämnden följande: 

● Kvalitetsredovisningen på huvudmannanivå och enhetsnivå samordnas för enklare 

analys och lättare jämförelse.   

● Säkerställ att huvudmannens redovisning innehåller en samlad analys av centrala 

förutsättningar, förbättringsområden och enheternas identifierade brister i syfte att 

skapa förutsättningar för nämnden att kunna vidta aktiva åtgärder. 

 

 

December 2019 
 
 
 
Hans Forsström 

  
 
 
 
Robert Bergman 

Uppdragsledare  Projektledare 
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Inledning 
Bakgrund 
Huvudmannen, dvs gymnasienämnden, har det övergripande ansvaret för att verksamheten 

uppfyller alla lagar, förordningar och föreskrifter. Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och 

långsiktigt för att utveckla och förbättra utbildningen i gymnasieskolan inom väsentliga områden, 

i syfte att säkerställa likvärdighet och kvalitet. I detta arbete ingår att huvudmannen skaffar sig 

kunskap om nuläget vid skolenheterna. Denna nulägesbild ska bland annat innefatta 

kunskapsresultaten och resultaten avseende tryggheten och studieron vid skolenheterna. I 

arbetet ingår också att följa upp de centrala förutsättningar som huvudmannen ger 

skolenheterna, för att kunna ge eleverna en god utbildning. Huvudmannen analyserar sedan 

orsakerna till bristande måluppfyllelse, resultat och förutsättningar, vilka förbättringsåtgärder 

som behövs, samt vidtar dessa åtgärder.  

När huvudmannen formulerar nulägesbilden ska denna bygga på uppgifter som rektorerna tagit 

fram i sitt eget kvalitetsarbete vid skolenheterna, men också på uppgifter huvudmannen själv 

insamlat (exempelvis nationell statistik, tillsyns- och granskningsrapporter, ev anmälningar om 

kränkande behandling, etc.). Det ska därför finnas en koppling mellan huvudmannens 

kvalitetsarbete, och det kvalitetsarbete som rektor tillsammans med lärare, övrig personal och 

elever leder vid skolenheterna.  

Ett bristfällig kvalitetsarbetet riskerar att leda till att verksamheten inte bedrivs på ett sätt där 

eleverna når uppsatta mål.  

De förtroendevalda revisorerna i Lapplands kommunalförbund har, utifrån en bedömning av 

väsentlighet och risk, valt att granska ovan rubricerat område.  

Syfte och revisionsfråga/-or 
Syftet med granskningen är att pröva och bedöma om det bedrivs ett ändamålsenligt 

kvalitetsarbete inom gymnasieskolan. 

Revisionsfråga: 
Säkerställer gymnasienämnden att det bedrivs ett ändamålsenligt kvalitetsarbete inom 

gymnasieskolan? 

Kontrollmål: 
1. Det finns ett dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå och 

huvudmannanivå.  

2. Gymnasienämnden vidtar adekvata åtgärder vid identifierade brister. (4 kap. 4–7 §§ 

skollagen) 

Revisionskriterier 
Kontrollmål 1: 1 kap. 4 §, 4 kap. 3–7 §§ och 5 kap. 3 § skollagen;  

Lgy 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar 

Kontrollmål 2: 4 kap. 4–7 §§ skollagen 
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Avgränsning och metod 
Granskningen avser samtliga fyra gymnasieskolor. I tid avgränsas granskningen att i 

huvudsak gälla kalenderåret 2019. I övrigt se syfte och kontrollmål. 

Granskningen har skett genom dokumentgranskning av rutiner för kvalitetsarbete, 

dokumenterat kvalitetsarbete och protokoll. Vidare har intervju med gymnasiechef och 

avstämningar med rektorer för respektive gymnasieskola skett. 

Granskningen har genomförts med fokus på skolans centrala förutsättningar i form av 

ekonomiska resurser och behöriga lärare, skolans möjlighet till god organisering (inkl 

fjärrundervisning) och väl fungerande övergångar från grundskolan samt verksamhetens 

resultat i form av elevernas måluppfyllelse av kunskapsmålen. 
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Iakttagelser och bedömningar 
Vad säger lagstiftningen på området? 
1 kap 4 §: Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 

som det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 

stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 

allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare. 

Kap 4 §§ 3-7: Enligt skollagens bestämmelser ska huvudmännen inom skolväsendet 

systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Vidare 

framgår det av lagstiftningen att kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska ske under 

medverkan av lärare, personal och elever. Elever och vårdnadshavare ska ges 

möjlighet att delta i detta arbete. Rektorn har ansvaret för att kvalitetsarbetet genomförs 

inom enheten vilket även framgår av Lgy 11 2.  

Lagstiftningen reglerar att det systematiska kvalitetsarbetet ska inriktas mot mål enligt 

skollagen samt att andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Arbetet ska dokumenteras 

och åtgärder utifrån identifierade brister ska vidtas.  

5 kap 3 § Skollagen: Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever 

tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. 

Dokumenterat kvalitetsarbete 
Denna granskning har fokuserat på skolans centrala förutsättningar i form av  

● ekonomiska resurser och behöriga lärare,  

● skolans möjlighet till god organisering (inkl fjärrundervisning) 

● väl fungerande övergångar från grundskolan samt  

● verksamhetens resultat i form av elevernas måluppfyllelse av kunskapsmålen. 

I följande avsnitt redogörs iakttagelser från vår genomgång av de olika gymnasie-

enheternas kvalitetsredovisningar (utvecklingsplaner) samt huvudmannens upprättade 

redovisning. 

Enhetsnivå 

Granskningen av kvalitetsredovisningar 2019, (utvecklingsplaner) på enhetsnivå visar att 

samtliga följer en gemensam mall, vilket ger redovisningarna ett enhetligt innehåll. Genomgång 

av redovisningarna visar följande: 
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● Ekonomiska resurser och behöriga lärare: Samtliga redovisningar innehåller information om 

budget samt hur många behöriga lärare som finns på enheten. I ett fåtal fall finns information 

om de ekonomiska resurserna är tillräckliga. I övrigt nämns vilken total budget som enheten 

förfogar över.   

● Skolans möjlighet till god organisering, inkl fjärrundervisning: När det gäller organisation är 

det främst inom elevhälsa och särskilt stöd/specialpedagoger som det framgår hur 

organisationen har justerats för att fungera optimalt, exempelvis genom bildande av 

elevhälsoteam. Det framgår även hur vissa utbildningar har arbetat med arbetsplatsförlagd 

utbildning APL, vilket haft positiva effekter både på måluppfyllelse men också i 

relationsskapandet med näringslivet. 

Redan under föregående år identifierades fjärrundervisningen som ett utvecklingsområde. 

Av kvalitetsredovisningarna framgår att vissa förbättringar har skett, bl.a. genom 

standardisering av sändningar och fortbildning för lärare. Elevenkäter visar dock på att 

fjärrundervisningen inte i alla avseenden är tillfredsställande. 

● Överlämning från grundskolan: Redovisningarna beskriver hur respektive enhet arbetar med 

överlämningskonferenser och samtal i samband med att elever övergår från grundskolan till 

gymnasieskolan. Endast ett fåtal enheter beskriver hur de upplever att överlämnandet 

bedrivs och vilka eventuella förbättringar/utvecklingsområden som föreligger. I de flesta 

redovisningar beskrivs endast processen/arbetssättet vid överlämning. 

● Verksamhetens resultat och elevernas måluppfyllelse: Elevernas måluppfyllelse redovisas 

främst i form av andel elever med examen och meritvärden för avgångselever. Information 

finns även kring skillnader mellan pojkar och flickors resultat. Vidare kan vi utläsa 

resultat/iakttagelser från genomförda undersökningar och enkäter både riktade mot elever 

och personal. 

Samtliga kvalitetsredovisningar som vi har granskat avslutas med en sammanfattande analys 

och utvecklingsområden för kommande läsår. Det framgår även åtgärder som ska genomföras 

på kort och lång sikt samt om det föreligger ett fortbildningsbehov på enheten. 

 

Huvudmannanivå 

Enligt skolverket ska huvudmannen, som ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen, 

även se till att det finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på enhetsnivå. I arbetet 

med det systematiska kvalitetsarbetet ingår även att vidta åtgärder. T.ex. om det vid uppföljning, 

genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, så ska 

huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.  

Arbetet ska kännetecknas av en cykel där planer, genomförande, uppföljning och analys 

återkommer från år till år. 

Granskningen visar att det på huvudmannanivå har upprättats en övergripande utvecklingsplan 

som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Av utvecklingsplan för Lapplands Gymnasium 

2019-2021 framgår att den är ett verktyg för gymnasienämnden att följa det systematiska 

kvalitetsarbetet på huvudmannanivå enligt direktiv i Skollagen 4 kap § 3. Utvecklingsplanen 

beskriver bl.a. ingångsvärden till utvecklingsplanen, exempelvis Vision för Lapplands 

Gymnasium, egna enkätundersökningar och öppna jämförelser. 
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Granskningen visar att nämnden 2019-09-04 § 59 behandlat uppföljning av 2018 års 

mål/nyckeltal samt godkänt bilaga med föreslagna mål/nyckeltal för 2019. I sammanhanget 

noteras att nämnden lämnat uppdrag till förvaltningen att fördjupa analysen av program- och 

kurssamarbeten. Uppföljningen till nämnden består av sju övergripande delmål som kopplar till 

visionen (4 punkter) Till visionen finns delområden och målsättningar. 

Förutom de sju övergripande delmålen finns även målsättningar som följs upp på enhetsnivå. 

Dessa omfattar bl.a. att fler än 80 % av avgångseleverna per enhet ska uppnå yrkesexamen 

eller examen eller att skillnaden i avgångsbetyg mellan pojkar och flickor inte ska vara större än 

1,5 poäng per enhet. Redovisning innehåller även mål/nyckeltal från öppna jämförelser 

avseende avgångselever vt 2017. Vår granskning har inte kunnat verifiera att det på 

huvudmannanivå finns någon information/analys om vad som ligger bakom måluppfyllelsen.  

Granskningen kan inte spåra att redovisningen på huvudmannanivå innehåller analyser kring 

centrala förutsättningar i form av ekonomiska resurser eller andelen behöriga lärare. Vidare kan 

vi konstatera att redovisningen inte behandlar vilka möjligheter gymnasieskolan har för att kunna 

tillgodose en god organisering, exempelvis hur fjärrundervisningen ska bli bättre, vilket lyfts av 

enheterna som ett utvecklingsområde. 

Granskningen visar att det inte finns någon tydlig koppling mellan huvudmannens 

kvalitetsredovisning/utvecklingsplan och enheternas motsvarigheter. Rapporteringen innehåller 

ingen information/analys om pojkars och flickors resultat kopplat till utbildningens kvalitet, 

studiero, kunskapsresultat eller centrala förutsättningar. Vi kan heller inte spåra att det finns 

någon jämförelse mellan enheternas resultat eller vilka åtgärder huvudmannen behöver vidta 

centralt för att höja kvaliteten inom verksamheten.  

Bedömning - Dokumenterat kvalitetsarbete 
Kontrollmålet bedöms delvis vara uppfyllt. Bedömningen baseras på följande: 

● Dokumenterat kvalitetsarbete finns på enhetsnivå i form av enheternas 

utvecklingsplaner. Dokumentationen består av bl.a. föregående års ingångsvärden, 

resultat från elev- och medarbetarenkäter, sammanfattande analys samt åtgärder för 

att förbättra kvaliteten inom enheten. 

● På huvudmannanivå finns en dokumenterad kvalitetsredovisning i form av en 

övergripande utvecklingsplan. Vi saknar dock en tydlig koppling mellan enheternas 

redovisningar och huvudmannens redovisning. Redovisningen saknar analyser av 

verksamhetens måluppfyllelse, de centrala förutsättningarna och eventuella åtgärder 

som nämnden behöver vidta utifrån redovisningen.  

Gymnasienämndens aktiva åtgärder 
Granskningen visar att nämnden har beslutat att fastställa den övergripande 

utvecklingsplanen 2019-2021 vid sammanträdet 2019-06-12. I samband med detta 

ärende lämnades även ett uppdrag till förvaltningen att, till nästa sammanträde, se över 

nyckeltalen som presenteras i den övergripande utvecklingsplanen. Vid sammanträdet 

beslutade även nämnden att fastställa en gemensam struktur för enheternas 

utvecklingsplaner.  
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2019-09-04 behandlade nämnden nyckeltal till den övergripande utvecklingsplanen 

2019-2021 och beslutades även följande: 

● Förvaltningen uppdras fördjupa analysen av program- och kurssamarbeten.  

● Uppdra till förvaltningen att göra en översyn av utvecklingsplanernas struktur och 

jämförbarhet.  

Granskningen visar att nämnden 2019-06-12 har fått återrapportering av elevenkät 

2019. Av protokoll framgår att det inte finns belägg i resultatet om förbättringar av 

undervisningen, elevinflytandet och det sociala skolklimatet som helhet. Nämnden 

beslutade att uppdra till förvaltningen att undersöka det låga deltagande i enkäten. 

Som nämnts i tidigare avsnitt har vi haft svårt att kunna styrka att nämnden fått en 

samlad bild av enheternas utmaningar, vilket är en förutsättning för att nämnden ska 

kunna vidta aktiva åtgärder. Det har även varit svårt att styrka att nämnden säkerställt 

att vidtagna åtgärder genomförts och fått den effekt som nämnden önskat. 

Bedömning - Gymnasienämndens aktiva åtgärder utifrån identifierade brister 
Kontrollmålet bedöms ej uppfyllt. Bedömningen baseras på följande: 

● Granskningen har inte kunnat styrka att nämnden beslutat om aktiva åtgärder utifrån 

identifierade brister. I sammanhanget noteras att det i huvudmannens kvalitets-

redovisning är svårt att hitta en samlad bedömning av de utvecklingsområden som 

enheterna har identifierat. Därmed saknar nämnden förutsättningar för att kunna 

agera på eventuella brister i verksamhetens kvalitet.  
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Bedömningar utifrån kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar Bedömning 

Det finns ett 

dokumenterat 

systematiskt 

kvalitetsarbete på 

enhetsnivå och 

huvudmannanivå.  

Delvis uppfyllt 

Dokumenterat kvalitetsarbete finns på enhetsnivå  

Redovisningen på huvudmannanivå finns men 

saknar en tydlig koppling till enheternas 

redovisningar. Redovisningen saknar analyser 

av verksamhetens måluppfyllelse, de centrala 

förutsättningarna och eventuella åtgärder som 

nämnden behöver vidta utifrån redovisningen.  

 

Gymnasie-

nämnden vidtar 

adekvata åtgärder 

vid identifierade 

brister. (4 kap. 4–7 

§§ skollagen)1 

Ej uppfyllt 

Granskningen har inte kunnat styrka att 

nämnden beslutat om aktiva åtgärder utifrån 

identifierade brister. Nämnden saknar 

förutsättningar att kunna agera, utifrån 

redovisning, på eventuella brister i 

verksamhetens kvalitet.  

 

 

För att utveckla verksamheten rekommenderas gymnasienämnden följande: 

● Kvalitetsredovisningen på huvudmannanivå och enhetsnivå samordnas för enklare 

analys och lättare jämförelse. 

● Säkerställ att huvudmannens redovisning innehåller en samlad analys av centrala 

förutsättningar, förbättringsområden och enheternas identifierade brister i syfte att 

skapa förutsättningar för nämnden att kunna vidta aktiva åtgärder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Lapplands kommunalförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 
2019-08-15. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  


