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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat 
gymnasienämnden i syfte att bedöma om nämnden har en tillfredsställande styrning, 
uppföljning och kontroll av måluppfyllelsen inom gymnasieskolan.  

Vår sammanfattande bedömning är att gymnasienämnden i stora delar bedriver ett 
ändamålsenligt arbete och tillgodoser en hög kvalitet avseende såväl gymnasieprogrammen 
som arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret. Arbetet är dock inte fullt ut 
tillfredsställande inom vissa områden: åtgärder för att höja resultaten, rektorernas 
förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet samt uppföljning avseende nämndens 
systematiska kvalitetsarbete.  
 
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:  

 Den grundläggande gymnasiebehörigheten för de kommunala skolorna i Ystad låg 
läsåret 2015/16 enligt Skolverkets statistik på ca 92 procent. Detta innebär att endast 
8 procent av eleverna saknade behörighet, vilket står sig väl i jämförelse med flertalet 
andra kommuner och riket i stort.   

 Mellan läsåren 2014/15 och 2015/16 har genomströmningstakten ökat för alla program 
med undantag för programmen el- och energi samt fordon- och transport.  

 Nämndens möjligheter att vidta ändamålsenliga åtgärder för att höja resultaten 
begränsas av att sammanställningen av resultat för läsåret 2015/16 inte fanns 
tillgänglig förrän i december 2016. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att 
statistiken finns i förvaltningens IT-system och borde kunnat plockas ut betydligt 
tidigare.  

 Statistiken för 2015/16 visar på en positiv utveckling inom flertalet program, såväl 
avseende genomströmningstakt som genomsnittlig betygspoäng och 
högskolebehörighet. Vi bedömer likväl att det faktum att Ystad Gymnasium inom 
flertalet program ligger under rikssnittet och har en negativ betygsutveckling inom fyra 
program behöver analyseras noggrant och att adekvata åtgärder behöver vidtas, vilket 
försvåras av att statistik inte finns tillgänglig förrän ett halvår in i efterföljande läsår.  

 Gymnasienämnden har inte fattat beslut om några målsättningar för elevernas 
kunskapsresultat. 

 Rektorerna anger att de är underbemannade, och att detta påverkar deras möjligheter 
till pedagogiskt ledarskap. De förstelärare som finns har inte heller utvecklingstid 
avsatt, och rektorerna ansvarar själva för att ta ut statistik kring sin verksamhet. 

 Nämnden har inte tagit beslut avseende hur det övergripande systematiska 
kvalitetsarbetet ska utvecklas och redovisas. 

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi gymnasienämnden att:  

 Tidigarelägga sammanställningen av läsårsresultaten så att den blir användbar vid 
början av det nya läsåret. 

 Säkerställa att rektorerna har tillräckliga förutsättningar för att bedriva sitt pedagogiska 
ledarskap och följa upp sina respektive verksamheter.  

 Besluta om modell för enheternas och nämndens övergripande systematiska 
kvalitetsarbete, inklusive modell för uppföljning och rapportering. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Gymnasienämnden fullgör Ystads kommuns uppgifter vad avser gymnasieverksamhet. I 
reglementet fastställs att gymnasienämnden bedriver utbildnings- och 
arbetsmarknadsverksamhet för i första hand de som bor i Ystads kommun och verksamheten 
ska vara till nytta för kommunens invånare. Skolverksamheten ska bedrivas så att de som går 
i kommunens skolor ska känna trygghet, utveckla sin kunskap och ha en vilja att lära mer. När 
eleverna lämnar skolan ska de ha goda kunskaper, färdigheter, självförtroende samt en vilja 
och förmåga att delta i och utveckla ett demokratiskt samhälle. I samverkan med andra aktörer 
ska möjligheterna stärkas för personer i åldern 16-64 år att komma in på arbetsmarknaden. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om gymnasienämnden har en 
tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av måluppfyllelsen inom gymnasieskolan.  

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Hur stor andel saknar behörighet att söka gymnasieskola efter grundskolan? 
 Vilken grad av genomströmningstakt föreligger inom olika program och vilka insatser 

görs för att höja genomströmningstakten?  
 I vilken grad sker avhopp från gymnasieskolan och hur många omfattas av arbetet 

utifrån det kommunala aktivitetsansvaret?  
 Vilka resultat uppnås inom olika program utifrån de nationella målen och vilka åtgärder 

vidtas för att höja resultaten? 
 Finns det en ändamålsenlig organisering och tillhandahållande av särskilda 

stödinsatser till elever med sådana behov?  
 Hur följs produktiviteten och effektiviteten upp i den löpande verksamheten, och i vilken 

mån sker en ändamålsenlig rapportering till gymnasienämnden?  

2.3. Revisionskriterier  

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

 Skollagen och gymnasieförordningen 
 Kommunallagen 
 Kommunala mål och riktlinjer 

2.4. Tillvägagångssätt  

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se källförteckning). Intervjuer har 
skett med bland annat förvaltningschef, gymnasiechef och rektorer vid gymnasieskolan. 
Granskningen är genomförd mellan september till november 2016.  
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3. Granskningsresultat 

3.1. Beskrivning av verksamheten samt behörighet till gymnasiet  

I detta avsnitt beskriver vi Ystad Gymnasiums organisering och övergripande arbete. Vi 
redogör även för stor andel elever som saknar behörighet att söka gymnasieskola efter 
grundskolan.  

3.1.1. Beskrivning av verksamheten  

Ystad Gymnasium är organiserat i två skolor: Österport och Park. Park är inriktad på 
yrkesutbildningar medan Österport är inriktad på högskoleförberedande program. Skolorna 
består av sammanlagt sex skolenheter med en rektor för varje enhet. Det finns sedan april 
2015 en utbildningschef och en utvecklingschef för den kommunala gymnasie- och 
vuxenutbildningsverksamheten som har haft som uppdrag att föra in Sydskånska gymnasiet i 
Ystads kommun.  

Ystad Gymnasium har runt 1500 elever, varav 64 procent av eleverna är folkbokförda i andra 
kommuner än Ystad. Gymnasiet erbjuder omkring 16 olika program, inom såväl teoretiska som 
praktiska områden samt introduktionsprogram. Inom Ystad Gymnasium finns även en 
gymnasiesärskola som erbjuder individuella programmet och nationella programmet.  

I intervjuer framkommer att samverkan mellan Österport och Park är högt prioriterat och att de 
strävar efter att fungera som en sammanhängande skola. Då en övervägande del av Ystad 
Gymnasiums elever kommer från andra kommuner än Ystad framgår det också att det är viktigt 
att skolan heter Ystad Gymnasium, inte Ystads gymnasium. Det anges att det finns en strävan 
efter att vara regionens gymnasium. Det framstår som viktigt att marknadsföra skolan även för 
elever i de kringliggande kommunerna, även om det samtidigt finns en ambition om att öka 
andelen elever från Ystad kommun som väljer den egna kommunala gymnasieskolan (se 
vidare avsnitt 3.2.1).  

I en intervju nämns tre ben som gymnasieverksamheten vilar på: studie- och yrkesvägledning, 
mentorskap samt elevhälsans förebyggande arbete. I en annan intervju nämns dock tre andra 
ben: det digitala, kulturen samt utomhuspedagogik, som ska överföras från grundskolans 
verksamhet till att även omfatta gymnasiet. Det ter sig därmed som att det fortfarande finns 
olika kulturer och spår mellan gymnasie- och grundskoleverksamheten även om det 
framkommer en vilja att länka samman dessa. I en intervju stärks denna bild ytterligare genom 
följande utsago: ”det märks att kommunen inte är van vid att ha en gymnasieskola. Man jobbar 
mer efter hur man jobbar på högstadiet. Det är mer heterogent på gymnasiet och eleverna blir 
myndiga. Förvaltningsledningen känner inte riktigt till hur man jobbar.”   

I intervjuerna framkommer olika uppfattningar kring vad bytet av huvudman inneburit för 
verksamheten. Rektorerna anger över lag en positiv bild och menar att styrningen blivit 
tydligare. De anser också att de nu finns en bättre samverkan med grundskolan och en bättre 
samordning gällande kontakten med kommunen. Genom att gymnasiet kommit in i 
kommunens verksamhet kan skolledare och nämnder arbeta för en koppling genom hela 
utbildningskedjan.  

Det finns dock de intervjupersoner som menar att arbetet följer samma riktning som under 
Sydskånska gymnasieförbundets tid, men den stora skillnaden att ekonomin kommit i balans, 
vilket påverkar verksamheten och rektorernas uppfattningar positivt. Anledningen till den 
förbättrade ekonomin anges bland annat vara att kommunen nu har ett tydligare 
förhållningssätt avseende prissättningen gentemot de kommuner vars elever går på 
gymnasieskolan i Ystad.  
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Skolinspektionens regelbundna tillsyn 
Skolinspektionen har under 2016 genomfört och avslutat regelbunden tillsyn av 
gymnasieverksamheten inom Ystad kommun. De områden som granskats är förutsättningar 
för utbildningen vid skolenheterna samt utveckling av utbildningen vid skolenheterna. Gällande 
förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna har Skolinspektionen bland annat granskat 
huruvida huvudmannen ger rektorn och övrig personal vid skolenheterna förutsättningar, så 
att utbildningen i gymnasieskolan är likvärdig och av hög kvalitet. Gällande utveckling av 
utbildningen vid skolenheterna har Skolinspektionen granskat huruvida huvudmannen arbetar 
kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra utbildningen i gymnasieskolan inom 
väsentliga områden, i syfte att säkerställa likvärdighet och kvalitet.  I beslutet anges att det inte 
framkommer annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom de 
arbetsområden som granskats. 
 
Gymnasieplan  
Sydskånska gymnasieförbundet fastställde 2014 en ny gymnasieplan, som fortfarande finns 
kvar, men i förändrad utgåva, för Ystad Gymnasium. Gymnasienämnden har inte tagit beslut 
om denna, utan beslutet togs av direktionen på Sydskånska gymnasiet 2014. I planen anges 
riktningen avseende bland annat:  

 Bedömning för lärande 
 Pedagogisk planering 
 Formativ bedömning 
 Kollegialt lärande  
 Likvärdighet  

I ett så kallat credo anges även att:  

 Alla elever ska utveckla kunskaper, förmågor och attityder för framtiden  
 Varje elev ska nå sin fulla potential  
 Alla ska lära sig i en tillåtande kultur  
 Passion för vårt arbete är en självklarhet  

Enligt uppgift fungerar planen och credot som varje nämndsledamots bibel. De utgår i sitt 
arbete från att varje elev ska nå sin fulla potential. Det finns dock ingen konkretisering av 
planen på verksamhetsnivå, det vill säga vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå 
dessa arbetssätt och mål samt hur progressionen kan mätas. På så vis fungerar planen 
snarare som nämndens övergripande visionsdokument än som en plan för vad som ska 
åstadkommas.  

Sydskånska gymnasieförbundet hade följande verksamhetsmål:  

1. Andelen elever med slutbetyg inom fyra år ligger över genomsnittet för såväl Skåne som landet 
i sin helhet.  

2. Elevernas genomsnittliga betygspoäng inom varje nationellt program ligger över 
poänggenomsnittet för såväl Skåne som landet i sin helhet.  

3. Andelen elever på yrkesprogrammen som har högskolebehörighet är högre än genomsnittet för 
såväl Skåne som landet i sin helhet.  

Gymnasienämnden har inte beslutat om några motsvarande målsättningar. 

3.1.2. Behörighet till gymnasiet  

Den grundläggande gymnasiebehörigheten för de kommunala skolorna i Ystad låg läsåret 
2015/16 enligt Skolverkets statistik på ca 92 procent. Detta kan jämföras med riket, där 
behörigheten för samma urval låg på ca 81 procent.  
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I övergripande kvalitetsrapport (dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet) för 
grundskolan anges att Ystad de senaste åren har haft en mycket hög gymnasiebehörighet och 
legat många procentenheter över riket. Enligt rapporten placerade sig Ystad 2015 sig på plats 
8 i SKL:s skolrankning vad gäller gymnasiebehörighet. I SKL:s öppna jämförelser 2016 ser vi 
att Ystads kommunala skolor ligger på plats 14. Det anges även i SKL:s rapport att Ystad är 
en av de elva kommuner på topp 20-listan som legat på ett stabilt grönt resultat de senaste 
åtta åren.  

3.2. Genomströmning, avhopp och kommunalt aktivitetsansvar 

I detta avsnitt redogör vi för vilken grad av genomströmningstakt som föreligger inom olika 
program och vilka insatser som görs för att höja genomströmningstaken. Vi redogör även för i 
vilken grad det sker avhopp från gymnasieskolan och hur många ungdomar som omfattas av 
arbetet utifrån det kommunala aktivitetsansvaret. Dessa frågor är närliggande, då en av 
intentionerna med gymnasiereformen Gy 2011 var att skapa förutsättningar för en hög 
genomströmning och att eleverna ska ta gymnasieexamen inom tre år, samt att så få elever 
som möjligt ska avbryta sina gymnasiestudier.1 

3.2.1. Genomströmningstakt  

En definition av genomströmning avser andelen elever som har slutfört gymnasieskolan inom 
en viss tid från att de påbörjade sina gymnasiestudier, där tre läsår är den förväntade 
studietakten. I SKL:s öppna jämförelser för gymnasieskolan 2016 framgår att andelen 
gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år för samtliga program ligger på 77 
procent för den kommunala gymnasieskolan i Ystad. Detta placerar Ystad på rank 33 av 243, 
och till de 25 procent som placerat sig högst. Enbart andelen gymnasieelever med examen 
inom tre år ligger dock endast på 64 procent, vilket placerar Ystad på rank 104. Detta värde är 
oförändrat jämfört med föregående år.  

I intervju framkommer att genomströmningstakten inom vissa program har minskat de senaste 
åren, delvis på grund av att fler elever läser ett fjärde år. Detta anses inte nödvändigtvis vara 
ett problem, då det anses vara bättre med en fyraårig gymnasieutbildning som leder till examen 
än att eleverna inte lyckas få examen. Verksamhetens statistik från läsåren 2013/14 samt 
2014/15 visar också på en lägre genomströmningstakt, se tabell nedan. För läsåret 2015/16 
har dock genomströmningstakten åter ökat för alla program med undantag för programmen el- 
och energi samt fordon- och transport. Inom tre program ligger genomsnittet för läsåret 
2015/16 sämre än för riket: samhällsprogrammet, teknikprogrammet samt el- och 
energiprogrammet.  

Program 13/14 14/15 15/16 Riket2 

Ekonomiprogrammet 92,6 75,5 87,5 79,0 

Estetiska programmet Musik .. . .. 70,9 

Naturvetenskapsprogrammet 75,0 80,0 82,4 79,3 

Samhällsvetenskapsprogrammet 78,5 67,7 72,6 75,7 

Teknikprogrammet 69,2 59,4 67,7 76,3 

Barn-och fritidsprogrammet 65,6 70,0 80,0 66,4 

Bygg- och anläggningsprogrammet  75,5 75,7 80,0 75,6 

                                                
1 Se Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan, prop. 2008/09:199.   
2 Siffror från Skolverket för läsåret 2015/16 avseende kommunala huvudmän.  
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El- och energiprogrammet 79,2 91,7 60,9 76,8 

Fordons- och transportprogrammet  76,4 79,1 76,9 66,9 

Handels- och administrationsprogrammet 63,2 61,1 84,6 68,3 

Hantverksprogrammet  78,3 82,4 86,7 74,1 

Hotell-och turismprogrammet lärling .. . . 71,9 

Naturbruksprogrammet 84,6 76,9 76,9 71,4 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet .. .. .. 69,1 

Vård- och omsorgsprogrammet 71,4 64,7 95,5 67,6 

Gymnasieskolan nationella program totalt 75,7 72,2 76,5 75,0 

Tabell: genomströmningstakt, andel (%) som slutfört med examen inom tre år.3  

Verksamheten anger att de arbetar med olika typer av motivationshöjande insatser för att öka 
genomströmningstakten. Här anses studie- och yrkesvägledningen (SYV) ha stor betydelse. 
Det finns en handlingsplan med riktlinjer framtagen för SYV i Ystads kommun. Denna har ett 
avsnitt för gymnasieskolan, där det anses vilka yrkes- och studieförberedande färdigheter de 
ska ha. Här anges bland annat att eleverna ska ha:  

 fått stöd i att själva utforska, identifiera och formulera sina intressen, möjligheter och drömmar 
inför framtiden samt ökat sin förmåga till studieplanering och målsättningar i olika möten med 
mentor och undervisande lärare 

 ökat sin förmåga att ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning, i Sverige och andra 
länder, på grundval av samlade erfarenheter och kunskaper 

 ökat sin anställningsbarhet och möjlighet till behörighet för högre utbildningar. 

I handlingsplanen ingår även en behovstrappa för SYV (se nedan), som ett stöd till personal 
som arbetar med studie- och yrkesvägledning. Det anges här att ”Alla delarna är erforderliga i 
processen och man vandrar upp- och nerför behovstrappan tills man inhämtat tillräckligt med 
kunskap, från förskolan till vuxen ålder. Det är viktigt att särskilt belysa de delar som den 
enskilda individen inte har tillräckliga insikter i.” 

 

                                                
3 En punkt anger att data saknas, två punkter anger att det är färre än tio elever.  
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Respektive enhet inom Ystad Gymnasium har en studie- och yrkesvägledare anställd på heltid. 
Därtill finns en anställd särskilt för introduktionsprogrammen. Elevhälsan i Ystads kommun, 
avseende skolsköterskor och kuratorer, är dock centralt organiserad, se avsnitt 3.4.1.  

3.2.2. Avhopp från gymnasieskolan och elevfrånvaro  

Enligt uppgifter för läsåret 2015/16 var det då sammanlagt 41 elever som avbröt sina studier. 
Fem av dessa hade fått ”permission” av olika skäl. Utöver dessa 41 elever bytte 48 elever 
program eller till utbildning med annan huvudman.  

När det inte skickas överlämnande till en annan skola skickas det automatiskt en anmälan till 
kommunens arbetsmarknadsenhet (Forum). Där finns en studie- och yrkesvägledare som 
bland annat arbetar med uppsökande verksamhet riktad till de ungdomar som hoppat av (se 
följande avsnitt). Avhopp från gymnasieskolan rapporteras till nämnden månadsvis. Ansvarig 
skolenhet gör även en analys kring varje elev som slutar, där orsak till avhoppet anges och 
vad eleven har för sysselsättning. 

Närvarostatistik redovisas för gymnasienämnden månadsvis. Ökad skolnärvaro ligger även 
som ett åtagande från gymnasienämndens sida och svarar mot det strategiska målet ”Alla 
elever ska ha förutsättning att nå de nationella kunskapsmålen – inför tidig uppföljning som 
signalerar behov av stöd”. Som aktiviteter under åtagandet ligger följande:  

 Genomföra 1+1=3 i samverkan med Region Skåne 
 Utbildningsinsats: Barn gör rätt om de kan   

Träning i självkännedom och samspel med andra människor.

Medvetenhet om genusaspekten

Hjälp att inse konsekvenserna av sina val - medvetenhet om traditionsbundna val

Träning i att söka, granska och sålla information

Träning i att se samband – koppla ämne till yrke

Insikt i varför man arbetar

Kunskap om olika utbildningsvägar

Kunskap om 

hur man söker arbete

Behovstrappa

för

Studie- och

yrkesorientering

Kunskap om branscher och yrke

Kunskap om arbetsmarknaden –

regler, löner, historiskt, i andra länder
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1+1=3 är ett paraplyprojekt där Ystad kommun övergripande har arbetat med frånvaron. En 
rektor har representerat Ystad Gymnasium och deltagit i ett fåtal träffar föregående läsår och 
en träff nuvarande läsår. Deltagande i projektet har mynnat ut i rutiner för elevfrånvaro, 
framtagna i augusti 2016. I frånvarorutinen anges bland annat att ”Gränsen för ogiltig frånvaro 
är 10 % per 30 dagars period.  Skoladministratören tar vid varje 30-dagars periods slut ut lista 
över elever med ogiltig frånvaro överstigande 10 %. Därefter beslutar rektor hur elevernas 
frånvaro ska hanteras. Detta kan ske i samråd med EHT.” 

Angående utbildningsinsatsen ”Barn gör rätt om de kan” framgår i material vi tagit del av att 
det är en kompetenssatsning som riktas till förskoleklass samt årskurs 1-9. Målsättningen är 
att öka personalens kompetens och färdigheter att möta och bemöta elever med ett 
problemskapande beteende. 

3.2.3. Det kommunala aktivitetsansvaret  

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år som är 
folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt. Ansvaret omfattar ungdomar som 
inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. En elev har fullföljt ett nationellt program om 
han eller hon har fått ett examensbevis. Elever som inte har fått examensbevis utan endast ett 
studiebevis ingår alltså i kommunens ansvar. Enligt Skolverket innebär aktivitetsansvaret att 
kommunen löpande under året ska hålla sig informerad om hur kommunens ungdomar är 
sysselsatta. Kommunerna ska regelbundet under hela året erbjuda lämpliga individuella 
åtgärder till de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Åtgärderna ska i första hand 
syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. 
 
Statistik avseende ungdomsarbetslöshet samt ungdomar omfattade av det kommunala 
aktivitetsansvaret 
I SKL:s öppna jämförelser för gymnasieskolan 2016 framgår att andelen ungdomar som är 
etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning är 62 
procent för de kommunala gymnasieskolorna i Ystad. Detta placerar kommunen på plats 169 
av 222, vilket innebär att kommunen tillhör de 25 procent som placerat sig lägst. Enligt SKL:s 
öppna jämförelser är det 8 procent ungdomar inom Ystad kommun i åldern 17-24 år som 
varken arbetar eller studerar.  

I Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik för september 2016 framgår att den öppna 
arbetslösheten för ungdomar i åldern 18-24 folkbokförda i Ystad kommun är 12 procent lägre 
än i september föregående år. Andelen öppet arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år låg i mars 
2016 enligt SCB:s kommunfakta för Ystad dock på 11 procent av samtliga inom åldersgruppen 
jämfört med 10 procent föregående år. Både i intervjuer och måluppföljningar framkommer att 
det anses vara få elever från Ystad kommun som det rör sig om och att ungdomslösheten i 
jämförelse med andra kommuner anses vara låg. I jämförelse med andra kommuner i Skåne 
visar det sig att Ystad ligger relativt lågt, men ungdomsarbetslösheten är trots det över 
riksnivån. Det finns också flertalet kommuner i Skåne, där arbetslösheten är lägre, vilket 
framgår av tabell i bilaga 1.  

I tabell nedan framgår en kartläggning av sysselsättning för de ungdomar som omfattas av det 
kommunala aktivitetsansvaret. En asterisk (*) innebär att det i gruppen ingår ungdomar som 
finns kvar i grundskolan, ungdomar som läser på folkhögskola eller Komvux, ungdomar som 
arbetar, ungdomar som är inskrivna på AF, ungdomar som befinner sig utomlands, ungdomar 
som har kontakt med socialförvaltningen, ungdomar som är sjukskrivna eller föräldralediga 
samt ungdomar som är under utredning inom psykiatrin. Två asterisker (**) står för ungdomar 
utan sysselsättning som har tackat nej till kontakt/åtgärd men där uppföljning sker för samtliga 
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var tredje månad.4 Tre asterisker (***) innebär att dessa ungdomar är under utredning och 
ännu inte har nåtts. Enligt uppgift blir alla ungdomar kontaktade via brev. Kontaktförsök görs 
även via hemtelefon/mobiltelefon till ungdom och föräldrar. I vissa fall kontaktas aktuell skola 
för att få tag på kontaktuppgifter och alternativa kontaktvägar utreds.  

 

Tabell: beskrivning av ungdomars sysselsättning inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret i 
Ystad 2016. Tabell sammanställd av studie- och yrkesvägledare på arbetsmarknadsenheten.  

 
Åtgärder inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret  
På arbetsmarknadsenheten under gymnasieförvaltningen finns en studie- och yrkesvägledare 
(SYV) som arbetar inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret med att söka upp och 
träffa ungdomar för vägledande insatser mot studier eller praktik/arbete. Första steget efter att 
en första kontakt är tagen med ungdomarna är att träffa denna SYV för ett kartläggningssamtal 
och vidare planering. Individens behov och förutsättningar styr vilken form av insats som ska 
sättas in. Några exempel kring insatser från de senaste sex månaderna anges vara:  

 Fördjupad vägledning: att genom samtal och övningar förbereda och motivera ungdomen att 
överväga studier mot en gymnasieexamen.  

 Studiebesök hos gymnasieskola samt folkhögskola och information om vuxenutbildning.  
 Vägledning inför omval till gymnasiet i de fall eleven valt fel program och att hjälpa till med 

sysselsättning i form av praktik i glappet till nästa termin påbörjas.  
 Flerpartssamtal med elever som riskerar/funderar på att avbryta sina gymnasiestudier i förtid.  
 Hjälpa till med inskrivning på Arbetsförmedlingen för att t.ex. kunna planera för att teckna ett 

utbildningskontrakt (studier och praktik).  
 Vara behjälplig med att skriva CV, träna intervjuteknik och stötta och motivera ungdomen att 

söka arbete på olika sätt.  
 Samverkan med olika myndigheter och förvaltningar inom kommunen för att få en helhetsbild 

av individens situation för att kunna föra individen framåt. 

En samverkansgrupp finns avseende det kommunala aktivitetsansvaret som träffas runt fyra 
gånger om året. Samverkansgruppen består av flera studie- och yrkesvägledare, 
socialsekreterare samt ungdomshandläggare från Arbetsförmedlingen. Gruppen genomgår 
enligt uppgift de ungdomar som finns inom det kommunala aktivitetsansvaret för att fånga upp 
och bevaka dessa. Lämpliga åtgärder och samverkan kring ungdomarna diskuteras. Det 
framkommer ett behov av en tydligare samverkan med gymnasiet i fråga om elever med hög 
frånvaro som riskerar att hoppa av eller skrivas ut ur gymnasiet. En sådan framgångsfaktor 
som nämns men som inte genomgripande förekommer är flerpartssamtal innan en elev väljer 
att hoppa av skolan. Detta då ett sådant samtal kan förebygga avhopp samt att kontakt med 

                                                
4 Ungdomar som har deltidssysselsättning erbjuds även kontakt/åtgärd men de som valt att tacka nej 
till detta redovisas inte i tabellen. 
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verksamheten avseende det kommunala aktivitetsansvaret kan etableras tidigare, vilket kan 
underlätta samarbetet med ungdomen i fråga.  

Ett av kommunfullmäktiges övergripande mål är att ungdomsarbetslösheten ska minska. Det 
finns ett antal strategiska mål kopplade till kommunfullmäktiges mål, bland annat:  

 Öka antalet arbetstillfällen – halverad ungdomsarbetslöshet 2018.  
 Gymnasieskolan ska vara det självklara valet – 70 % av kommunens elever väljer att studera i 

Ystad (2016-2018)  
 Alla elever ska ha förutsättning att nå de nationella kunskapsmålen – inför tidig uppföljning 

som signalerar behov av stöd  

Det finns bland annat följande åtaganden kopplade till dessa strategiska mål:  

 Utveckla nya arbetsformer för att minska ungas arbetslöshet  
 Utökad samverkan mellan olika skolformer, högskola och näringsliv  
 Ystads förskola och skola är kända för sin höga kvalitet  
 Kontinuerlig uppföljning av barns och ungdomars utveckling i ett helhetsperspektiv 1-19 år  

I måluppföljning tertial 2 för gymnasienämnden framgår nämndens aktiviteter kopplade till 
åtagandena. Här anges bland annat följande aktiviteter:  

 Skapa gemensamma arenor, under 2016 fokus på överlämningar mellan skolformer  
 Gemensam kompetensutveckling för lärare i samverkan med högskolor 
 Ökat samarbete mellan SYV och näringsliv 

I måluppföljningen görs bedömningen att samtliga aktiviteter kopplade till åtagandena kommer 
vara genomförda under 2016. Det framgår även att målet om att 70 procent av kommunens 
elever väljer att studera på gymnasiet i Ystad är uppnått.  

Projektet "Ung sluss" nämns som en viktig insats avseende det kommunala aktivitetsansvaret. 
Projektet startade under hösten 2016 i samarbete mellan SÖSK-kommunerna (Simrishamn, 
Sjöbo, Tomelilla och Ystad) samt Arbetsförmedlingen. Projektet finansieras till största del från 
Europeiska socialfonden och pågår fram till och med den 31 december 2017. Det riktar sig till 
ungdomar i åldern 16-24 år som varken arbetar eller studerar och som står långt från 
arbetsmarknaden. Ungdomarna får möjlighet att komma till mötesplatser i Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad, där ungdomshandläggare, coacher, arbetsförmedlare och studie-
/yrkesvägledare är anställda. På mötesplatserna kan ungdomarna delta i aktiviteter och få 
hjälp att bygga nätverk ska vara anpassade efter deras förutsättningar och behov. Målet är att 
340 ungdomar ska ha fått stöd under projekttiden och att minst 55 procent av dessa ska ha 
gått vidare till studier eller arbete.  

3.2.4. Bedömning  

Vår bedömning är att det sker ett ändamålsenligt arbete med att öka genomströmningstakten, 
då det för majoriteten av programmen skett en positiv utveckling mellan läsåren 14/15 och 
15/16. Det görs även analys avseende elever som hoppar av studierna, och det är under tre 
procent av eleverna som slutar sin utbildning utan att byta till annan. Vi bedömer därmed att 
avhopp i nuläget inte är något avsevärt problem, men att det är väsentligt att fortsatt följa 
utvecklingen noga. 

Vår bedömning är också att det sker ett ändamålsenligt arbete utifrån det kommunala 
aktivitetsansvaret. Detta då det finns en tydlig uppföljning avseende ungdomarna och samtal 
samt aktiviteter vidtas för varje enskild ungdom. Det finns även en etablerad samverkan mellan 
gymnasieskola, socialförvaltning och Arbetsförmedlingen avseende dessa ungdomar.  
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3.3. Resultat och åtgärder 

Detta avsnitt genomgår vilka resultat som uppnås inom olika program utifrån de nationella 
målen och vilka åtgärder som vidtas för att höja resultaten. Se även avsnitt 3.5.2. om 
systematiskt kvalitetsarbete.  
 
Statistik avseende gymnasieprogrammen  
Av statistik presenterad för gymnasienämnden i augusti 2016 framgår att av samtliga elever 
fick ca 93 procent minst E i gymnasiegemensamma ämnen läsåret 2015/16. Den 
genomsnittliga betygspoängen för samtliga avgångselever framgår av tabellen nedan. 
Statistiken visar på en höjning av betygssnittet för programmen ekonomi, estetisk musik, 
naturvetenskap, bygg- och anläggning, handel- och administration, naturbruk samt vård- och 
omsorg. För programmen samhällsvetenskap, teknik, el- och energi samt fordon- och transport 
visar statistiken däremot på en negativ genomsnittlig betygsutveckling för läsåren 14/15 samt 
15/16. För övriga program är siffrorna oförändrade mellan läsåren 14/15 samt 15/16. För 
gymnasieskolans nationella program totalt har en positiv utveckling skett mellan läsåren 14/15 
samt 15/16. Ystad gymnasium ligger dock fortfarande inom flertalet program under rikssnittet, 
se tabell nedan.  
 

Program 13/14 14/15 15/16 Riket5  

Ekonomiprogrammet 13,9 13,1 13,9 14,4 

Estetiska programmet Musik 11,4 . 13,0 14,6 

Naturvetenskapsprogrammet 13,4 14,0 14,9 15,5 

Samhällsvetenskapsprogrammet 13,9 13,0 12,9 14,1 

Teknikprogrammet 14,6 13,8 13,5 14,1 

Barn-och fritidsprogrammet 11,4 11,9 11,9 12,7 

Bygg- och 
anläggningsprogrammet  

12,8 12,9 13,2 12,9 

El- och energiprogrammet 13,2 12,9 12,8 12,7 

Fordons- och 
transportprogrammet  

13,4 12,5 12,1 12,4 

Handels- och 
administrationsprogrammet 

12,5 11,9 12,0 12,8 

Hantverksprogrammet  14 13,7 13,7 13,8 

Hotell-och turismprogrammet 
lärling 

. . . 13,8 

Naturbruksprogrammet 13,4 14,3 15,0 13,5 

Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

13,2 13,7 .. 13,4 

Vård- och omsorgsprogrammet 12,1 12,4 13,8 13,2 

Gymnasieskolan nationella 
program totalt 

13,3 13,0 13,3 14,0 

Tabell: genomsnittlig betygspoäng för samtliga avgångselever.6  

Inom de program där det finns tillräckligt elevunderlag för att ta fram statistik framgår att 
högskolebehörigheten förbättrats mellan läsåren 14/15 samt 15/16 (se tabell nedan). 

                                                
5 Siffror från Skolverket för läsåret 2015/16 avseende kommunala huvudmän, genomsnittlig 
betygspoäng för elever med studiebevis eller examen. 
6 En punkt anger att data saknas, två punkter anger att det är färre än tio elever. 
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Statistiken visar dock att Ystad Gymnasium fortfarande ligger lägre än riket avseende de 
högskoleförberedande programmet. Avseende samhällsvetenskapsprogrammet ligger detta 
mer än 10 procentenheter under rikssnittet.  

 

Program  13/14 14/15 15/16 Riket 

Ekonomiprogrammet 89,3 80,8 90,9 91,1 

Estetiska programmet Musik .. . 73,3 89,1 

Naturvetenskapsprogrammet 82,9 84,2 83,7 93,3 

Samhällsvetenskapsprogrammet 87,2 78,8 79,6 90,7 

Teknikprogrammet 80,8 67,7 75,0 89,8 

Vård- och omsorgsprogrammet  64,3 55,2 77,3 58,0 

Tabell: högskolebehörighet per program.  

Enligt uppgift får inte förvaltningen uppgifter angående resultat för läsåret 2015/16 förrän i 
mitten på december 2016 när de presenteras i Skolverkets databas Siris. Uppgifter avseende 
läsåret skickas in till SCB för bearbetning inför publicering i Siris. Detta sköts automatiskt från 
förvaltningens IT-system med hjälp av skoladministratörer. De uppgifter som finns tillgängliga 
för förvaltningen har tagits fram på övergripande nivå och finns först tillgängliga på 
programnivå från december månad 2016. Därmed har förvaltningen inte granskat underlaget 
avseende genomströmning, avgångsbetyg och högskolebehörighet för läsåret 2015/16 utan 
gör detta först när siffrorna finns tillgängliga i Siris.  

3.3.1. Åtgärder för att höja resultaten  

I intervjuer anges att en av de resultathöjande åtgärder som verksamheten arbetar med är att 
skapa förutsättningar för rektorerna att vara ute så mycket som möjligt i verksamheten och 
fungera som pedagogiska ledare. Det uppges att det införts en systematik kring detta, där varje 
lärare får ett visst antal lektionsbesök från sin rektor varje termin. Efter besöken ges 
återkoppling till läraren. Rektors iakttagelser har även betydelse för innehållet vid 
medarbetarsamtal samt vid lönesättning av den enskilde läraren. Enligt uppgift har samtliga 
skolenheter arbetat i två år enligt denna modell, och i respons från skolpersonal till rektorer 
framgår att det är ett framgångsrikt arbete. Det understryks också att modellen fungerar som 
ett sätt att arbeta för ett kollegialt lärande.  

I intervjuer med rektorer framkommer dock att de menar att de är underbemannade avseende 
ledningsfunktion i jämförelse med andra verksamheter inom kommunen. Detta leder till 
utmaningar avseende det pedagogiska ledarskapet, då de måste förhålla sig till att de är 
ensamma ledare. Det framkommer även att varje rektor har ansvar för att ta fram statistik och 
nyckeltal kring sin egen verksamhet. Rektorerna får statistik på övergripande nivå men de får 
bryta ner denna själva.  

Rektorerna har ett antal förstelärare anställda. Det finns även en lektor som ska utveckla 
samarbetet med högskolor och universitet samt arbeta med forskning. Förstelärarna har ingen 
avsatt utvecklingstid, utan undervisar enligt ordinarie schema, då man enligt uppgift från 
förvaltningens sida inte anser att det finns ekonomiskt utrymme för nedsatt undervisningstid.  

Gymnasienämnden har i augusti 2015 antagit en IKT-plan7 för 2015-2016, som utgår från 
gymnasieplanen. IKT-planen syftar till att utveckla och säkerställa att arbetet med IKT 
                                                
7 IKT är en förkortning för informations- och kommunikationsteknik och avser arbetet med datateknik 
och digitalisering.  
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fortskrider i enlighet med nationella och lokala styrdokument. Den anger vilken digital 
kompetens som elever och personal på Ystad Gymnasium ska ha, samt identifierade 
utvecklingsområden med mål och förväntat resultat på kort och lång sikt. Bland annat anges 
som mål att lärare ska ha god kompetens att hantera olika tekniska verktyg, digitala lärresurser 
och metoder. Ett annat mål är utveckla digital dokumentation och kommunikation kring 
elevernas arbetsplatsförlagda lärande. Det anges i planen att en övergripande utvärdering ska 
genomföras under hösten 2016. Utvärderingen ska sammanställas utifrån IKT-planens olika 
mål och fungera som underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet och revidering av IKT-
planen. 

I intervju anges att gymnasienämnden vill att Ystad Gymnasium ska mäta levererad 
undervisning. Levererad undervisning är den undervisningstid som getts eleven inom 
respektive kurs. Statistiken ska ange hur hög andel av undervisningstiden som varit lärarledd 
alternativt förberedd av lärare. Detta anges vara en styrsignal till verksamheten avseende 
behovet av en hög andel lärarledd undervisningstid, vilket tros påverka måluppfyllelsen 
positivt. Nämnden avvaktar dock i nuläget en teknisk lösning för hur detta ska åstadkommas.  

3.3.2. Bedömning  

Vår bedömning är att nämndens möjligheter att vidta ändamålsenliga åtgärder för att höja 
resultaten begränsas av att sammanställningen av resultat för läsåret 2015/16 inte fanns 
tillgänglig förrän i december 2016. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att statistiken finns 
i förvaltningens IT-system och borde kunnat plockas ut betydligt tidigare. Statistiken för 
2015/16 visar på en positiv utveckling inom flertalet program, såväl avseende 
genomströmningstakt som genomsnittlig betygspoäng och högskolebehörighet. Vi bedömer 
likväl att det faktum att Ystad Gymnasium inom flertalet program ligger under rikssnittet och 
har en negativ betygsutveckling inom fyra program behöver analyseras noggrant och adekvata 
åtgärder behöver vidtas, vilket försvåras av att statistik inte finns tillgänglig förrän ett halvår in 
i efterföljande läsår.  

Vi noterar även att rektorerna anger att de är underbemannade, och att detta påverkar deras 
möjligheter till pedagogiskt ledarskap. De förstelärare som finns har inte heller utvecklingstid 
avsatt, vilket kan begränsa deras möjligheter att bedriva ett ändamålsenligt utvecklingsarbete. 
Rektorerna ansvarar också själva för att ta ut statistik kring sin verksamhet. Sammantaget 
bedömer vi att indikationerna från rektorerna är en signal till nämnden att genomlysa och 
analysera förutsättningar för rektorernas pedagogiska ledarskap.  

3.4. Organisering och stödinsatser  

I detta avsnitt genomgår vi och bedömer huruvida det finns en ändamålsenlig organisering och 
tillhandahållande av särskilda stödinsatser till elever med sådana behov.   

3.4.1. Iakttagelser 

Elevhälsan i form av skolsköterskor, kuratorer, psykologer samt skolläkare för samtliga 
skolformer inom Ystad kommun är organiserad centralt inom barn- och ungdomsförvaltningen. 
Det finns även ett centralt elevhälsoteam med mobila specialpedagoger. Gymnasieenheterna 
har dock egna specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare anställda.  

Enligt uppgift finns det ett väl utvecklat överlämnandesystem från de kommunala 
grundskolorna, där gymnasieskolan får uppgifter om vilka stödbehov eleverna har när de 
börjar. Det finns två blanketter kring överlämning. Den ena heter ”Rapport från grundskolan 
vid betyget F – för ämnen där eleven inte nått upp till kunskapskraven i ett fåtal moment”. På 
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denna blankett kan ansvarig lärare i grundskola specificera vilka delmoment elever uppnått 
kunskapskraven i respektive inte uppnått kunskapskraven i. Den andra blanketten heter 
”Överlämning till gymnasieskolan” och syftar till att ge gymnasieskolan kunskap om vilka extra 
anpassningar eller stöd som eleven är i behov av och i vilka ämnen. Till grundskolorna i Ystad 
samt i närliggande kommuner skickades även under vårterminen 2016 ett brev ut med 
information om överlämningar samt arbetsgången kring dessa.  

I första ring på gymnasiet genomförs därtill kartläggningar av eleverna bland annat i matematik 
och språk i form av diagnostiska test. På så vis får lärarna en god bild av var eleverna ligger 
kunskapsmässigt och vilka eventuella stödbehov som finns.  

I intervju anges att det finns en hög personaltäthet gällande specialpedagoger och 
gemensamma stödgrupper inom olika kurser för elever i behov av särskilt stöd. Det har även 
utvecklats ett system för stöd gällande gymnasiearbetet, då det framkommit behov för många 
elever i detta.8 Detta har bidragit till att det nu är fler godkända elever. Systemet för stöd bygger 
på tydligare vägledning för eleverna i processen från idé till färdigt arbete samt en fast 
schemaposition i veckan för eleverna i årkurs tre, där de kan arbeta med sitt gymnasiearbete. 
Alla elever har en handledare som stöd i sitt gymnasiearbete och relevant material läggs ut på 
den gemensamma kommunikationsplattformen (V-klass), där eleverna har tillgång till det.   
 
Introduktionsprogram  
Ystad Gymnasium har fem olika introduktionsprogram som är avsedda att ge obehöriga elever 
möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Dessa anges nedan. Inom 
parantes anges antalet elever för respektive program i september månad 2016.   

 Yrkesintroduktionprogrammet (ca 50 elever) 

 Språkintroduktionsprogrammet (ca 200 elever)  

 Individuellt alternativ (ca 10 elever)  

 Preparandprogrammet (2 elever) 

 IMPRO, Programinriktat individuellt val (ca 24 elever)  

Språkintroduktionsprogrammet är avsett för nyanlända elever och har fokus på svenska 
språket för att eleven ska kunna gå vidare till annat program i gymnasieskolan, eller annan till 
utbildning. Programmet omfattar elever upp till 19 år, därefter tillhör de vuxenutbildningen. 80 
procent av eleverna är pojkar. Eleverna är indelade i 10 grupper efter sina förkunskaper och 
behov. Det finns fyra grupper som kunskapsmässigt befinner sig i årskurs 1-3, varav en grupp 
är med analfabeter. Fyra grupper befinner sig i årskurs 4-6 och två befinner sig i årskurs 7-9. 
Målet är att 60 av 200 elever ska gå vidare till andra program kommande läsår, det är de elever 
som befinner sig i de två grupper som är nära gymnasiebehörighet.  

Skolinspektionen genomförde under våren 2016 en kvalitetsgranskning avseende 
språkintroduktionsprogrammet på Parkgymnasiet. Granskningen föranledde inga 
utvecklingsområden från Skolinspektionens sida, och verksamheten fick ett gott omdöme, 
vilket framgår bland annat av följande utdrag ur beslutet:  

”Granskningen visar att utbildningen vid språkintroduktionsprogrammet i alla delar är 
flexibelt utformad och anpassad efter elevernas skiftande förkunskaper och 
utbildningsbehov, avseende studietakt, omfattning och innehåll. Som stabil grund för detta 
finns kartläggningar av elevernas utbildningsbakgrund och behov av utbildning.  

Det finns vid skolenheten väl kända och använda rutiner för uppföljning och utvärdering av 
språkintroduktionselevernas utbildning och kunskapsutveckling. Dessutom ges eleverna 

                                                
8 Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng som ska genomföras av alla elever på 
yrkesprogram och högskoleförberedande program för att de ska få sin gymnasieexamen.  
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studie- och yrkesvägledning som en integrerad del av deras utbildning. Detta ger eleverna 
bra möjligheter att ta sig vidare till studier vid andra utbildningar eller till yrkesverksamhet.  

Elevhälsans hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbete är väl 
fungerande och sker i nära samarbete med skolenhetens övriga personal.  

Avslutningsvis visar granskningen att det hos såväl politiker som skolpersonal finns en 
medvetenhet om vad som krävs i språkintroduktionsprogrammet för den enskilde elevens 
fortsatta studier eller etablering på arbetsmarknaden.” 

På de övriga introduktionsprogrammen arbetar personalen enligt uppgift med 
motivationshöjande insatser såsom anpassad studietakt och mindre grupper. Eleverna får ett 
studiebevis men ingen examen. Programmen arbetar med individuella målsättningar, men det 
är få som klarar behörighet till nationella program. Det finns ett fåtal elever som endast har en 
mindre del att läsa in, och är då oftast snabba med det.  

3.4.2. Bedömning 

Utifrån våra iakttagelser bedömer vi att det finns en ändamålsenlig organisering och 
tillhandahållande av särskilda stödinsatser till elever med sådana behov. Denna bedömning 
grundar vi på att det finns ett överlämnandesystem från grundskolan i syfte att fånga upp elever 
i behov av särskilt stöd, att kartläggningar genomförs av eleverna i första ring, samt att det 
utvecklats stöd avseende gymnasiearbetet. Vi noterar även att Skolinspektionen i sin 
kvalitetsgranskning menar att språkintroduktionsprogrammet är utformat på ett 
tillfredsställande sätt.  

3.5. Uppföljning av verksamheten  

I detta avsnitt genomgår vi hur produktiviteten och effektiviteten följs upp i den löpande 
verksamheten, och i vilken mån det sker en ändamålsenlig rapportering till gymnasienämnden.  

3.5.1. Rapportering till nämnden  

Enligt vad som framkommit i intervju samt granskning av nämndens sammanträdesprotokoll 
får gymnasienämnden månadsvis uppföljning kring nyckeltal avseende elevernas 
måluppfyllelse. Nyckeltalen togs fram delvis med bakgrund i den granskning som EY 
genomförde av Sydskånska gymnasiet avseende verksamhetens produktivitet och effektivitet. 
En av rekommendationerna i granskningsrapporten var att gymnasieförbundet skulle 
tydliggöra de planerade nyckeltalens roll och plats i förbundets modell för styrning. I 
sammanträdesprotokoll 2016-02-26 framgår att följande nyckeltal ska redovisas för nämnden 
under 2016:  

 utfall undervisningstid (månadsvis) 
 antal elever (månadsvis) 
 elevnärvaro (månadsvis) 
 andel legitimerade lärare (terminsvis) 
 nöjdhetsindex elev och personal (terminsvis) 
 progression i matematik 1 (läsårsvis)  

Enligt uppgift anser nämnden att betygen snarare är en hastighetsmätare än ett färdigt resultat. 
Med detta avser de att betygen indikerar progressionen och vad nämnd/förvaltning behöver 
lägga fokus på. Det framkommer att de i nuläget söker efter lämpliga verktyg för att mäta detta.  

Nuvarande ordförande i gymnasienämnden har tidigare varit ledamot i grundskolenämnden, 
vilket enligt uppgift leder till en tydlig koppling mellan de två nämnderna. Nämnderna försöker 
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använda samverkan sinsemellan som en styrka. Representanter för ledningen menar att det 
finns en samsyn inom Ystad kommun kring vikten av en god skola.  

I intervju med rektorerna framkommer att ledamöterna i gymnasienämnden anses vara aktiva 
och intresserade. De har besökt gymnasieskolorna och presenterat sig för personalen. Det 
anges att ”de kommer förbi då och då” och att ordförande är mycket engagerad i 
verksamheten.  

Se även avsnitt 3.2.1 för redogörelse kring nämndens måluppföljning.  

3.5.2. Nämndens systematiska kvalitetsarbete 

I Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete, som baserar sig på skollagens 
bestämmelser, framgår att huvudmannen bör:  

 skapa rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas på huvudmannanivå och för hur enheternas 
kvalitetsarbete ska tas tillvara, 

 se till att styrning, ledning, organisation och uppföljningssystem stödjer kvalitetsarbetet på såväl 
huvudmannanivå som enhetsnivå, samt  

 se till att förskolechefer, rektorer och annan berörd personal kan använda ändamålsenliga 
former för uppföljning och analys av utbildningen. 

I intervju framkommer att det under den tid som Sydskånska gymnasieförbundet varit 
huvudman för gymnasierna inte har funnits en tydlig gemensam rutin avseende det 
systematiska kvalitetsarbetet. Sedan januari i år, då gymnasienämnden tog över ansvaret för 
verksamheten, har det pågått arbete för att utveckla ett gemensamt systematiskt 
kvalitetsarbete. Målsättningen är att gymnasieskolan ska införlivas i samma modell som 
grundskolan använder sig av och som är etablerad sedan flera år tillbaka. Utvecklingschefen 
på Ystad Gymnasium har fått i uppdrag att införa grundskolans modell i gymnasiet. I intervju 
framkommer att de räknar med att "ligga i fas” 2017. På grund av skiftet av huvudman har inte 
enheterna tagit fram utvecklingsplaner eller liknande för läsåret 2015/16.  

Enligt uppgift arbetar gymnasieledningen med att utveckla en modell för det systematiska 
kvalitetsarbetet (SKA), där de utgått från Skolverkets mallar samt barn- och 
ungdomsnämndens material. Till modellen finns ett årshjul framtaget. Fram till och med 2015 
var det årsredovisningen från Sydskånska gymnasieförbundet som gällde som rapport 
avseende gymnasiets kvalitetsarbete. För 2016 kommer det tas fram en kvalitetsrapport, som 
redovisas för nämnden våren 2017. Kvalitetsarbetet följer därmed kommunens verksamhetsår. 

Nämnden har dock inte tagit beslut rörande modell för det systematiska kvalitetsarbetet. Det 
har inte heller rapporterats till nämnden avseende progressionen kring det systematiska 
kvalitetsarbetet. I intervju framkommer dock att nämnden informellt varit delaktiga i 
utvecklande av kvalitetsarbetet. I intervju med rektorer framkommer att de arbetar på att ta 
fram kvalitetsrapporter för respektive enhet, men att det är oklart vem rapporterna ska skickas 
till och hur underlaget ska lyftas i nämnden. Det framkommer också att rektorerna fått driva på 
arbetet ”underifrån”, då nämnden inte efterfrågat något.  

Enligt uppgift från gymnasieledningen genomförs många enskilda satsningar som inte är 
dokumenterade i det systematiska kvalitetsarbetet. Som exempel under 2016 nämns Läslyftet, 
samverkan mellan Park och Österport avseende yrkesutbildningar, utveckling av 
lärlingsutbildning samt ett fjärde teknikår på gymnasiet.  

Det framkommer att det finns utmaningar gällande att analysera verksamheten och att både 
rektorer och lärare behöver utbildas i detta. I analysarbetet ska självskattning av verksamheten 
fungera som ett första steg. Detta finns inlagt i den mall för kvalitetsrapport som enheterna ska 
dokumentera i, och används även i grundskolans kvalitetsarbete. Där hänvisas till 



 
 
 

18 

Skolinspektionens webbverktyg ”Kolla din skola”9, som är ett verktyg för självskattning tänkt till 
skolledare och personal, både inom förskola, grundskola och gymnasieskola. I de 
arbetsmaterial vi tagit del avseende gymnasieenheternas kvalitetsrapporter framgår dock att 
självskattningsdelen i dokumentmallen inte är omarbetad till att rikta sig till gymnasieskolan, 
utan riktar sig till förskola och grundskola.  

3.5.3. Bedömning  

Vår bedömning är att nämnden håller sig informerade om verksamheten övergripande 
utveckling, bland annat genom de nyckeltal som redovisas för nämnden månadsvis.  

Vi ser dock en brist i att nämnden inte har beslutat hur det övergripande systematiska 
kvalitetsarbetet ska utvecklas och redovisas. Då nämnden har haft ansvar för 
gymnasieverksamheten i snart ett år och redan under 2015 antagit bland annat IKT-plan bör 
det funnits utrymme att utarbeta en grundläggande modell för det systematiska 
kvalitetsarbetet. Det framstår därmed också som oklart hur enheternas kvalitetsarbete ska 
redovisas till nämnden. En tydlig modell och struktur avseende det systematiska 
kvalitetsarbetet hade kunnat bidra till att sätta de enskilda insatser som genomförs, till exempel 
gällande Läslyftet, i en tydlig kontext, kopplat till verksamhetens kartläggningar och 
utvecklingsbehov.  

Vi noterar därtill att gymnasieskolan använder sig av grundskolans rapportmall avseende 
kvalitetsarbetet, men att denna inte helt har anpassats till att rikta sig till gymnasiet.  
 
 

                                                
9 http://www.kolladinskola.se/ 
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4. Sammanfattande bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att gymnasienämnden i stora delar bedriver ett 
ändamålsenligt arbete och tillgodoser en hög kvalitet avseende såväl gymnasieprogrammen 
som arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret. Arbetet är dock inte fullt ut 
tillfredsställande inom vissa områden: åtgärder för att höja resultaten, rektorernas 
förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet samt uppföljning avseende nämndens 
systematiska kvalitetsarbete.  

 

Revisionsfråga Svar 

 Hur stor andel saknar behörighet 
att söka gymnasieskola efter 
grundskolan? 

Den grundläggande gymnasiebehörigheten för 
de kommunala skolorna i Ystad låg läsåret 
2015/16 enligt Skolverkets statistik på ca 92 
procent. Detta innebär att endast 8 procent av 
eleverna saknade behörighet, vilket i jämförelse 
med flertalet andra kommuner är lågt.   

 Vilken grad av 
genomströmningstakt föreligger 
inom olika program och vilka 
insatser görs för att höja 
genomströmningstakten?  

Vår bedömning är att det sker ett 
ändamålsenligt arbete med att öka 
genomströmningstakten, då det för majoriteten 
av programmen skett en positiv utveckling 
mellan läsåren 14/15 och 15/16.  

 I vilken grad sker avhopp från 
gymnasieskolan och hur många 
omfattas av arbetet utifrån det 
kommunala aktivitetsansvaret?  

Vi bedömer att avhopp i nuläget inte är något 
avsevärt problem, men att det är väsentligt att 
fortsatt följa utvecklingen noga. Vår bedömning 
är vidare att det sker ett ändamålsenligt arbete 
utifrån det kommunala aktivitetsansvaret. Detta 
då det finns en uppföljning avseende 
ungdomarna och att samtal samt aktiviteter 
vidtas för varje enskild ungdom. Det finns även 
en etablerad samverkan mellan gymnasieskola, 
socialförvaltning och Arbetsförmedlingen 
avseende dessa ungdomar.  

 Vilka resultat uppnås inom olika 
program utifrån de nationella 
målen och vilka åtgärder vidtas för 
att höja resultaten? 

Vår bedömning är att nämndens möjligheter att 
vidta ändamålsenliga åtgärder för att höja 
resultaten begränsas av att sammanställningen 
av resultat för läsåret 2015/16 inte fanns 
tillgänglig förrän i december 2016.  

Vi noterar även att rektorerna anger att de är 
underbemannade, och att detta påverkar deras 
möjligheter till pedagogiskt ledarskap. Vi 
bedömer att indikationerna från rektorerna är en 
signal till nämnden att genomlysa och analysera 
förutsättningar för rektorernas pedagogiska 
ledarskap.  

 Finns det en ändamålsenlig 
organisering och tillhandahållande 

Ja, vi bedömer att det finns en ändamålsenlig 
organisering och tillhandahållande av särskilda 
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av särskilda stödinsatser till elever 
med sådana behov?  

stödinsatser till elever med sådana behov. 
Denna bedömning grundar vi på att det finns ett 
överlämnandesystem från grundskolan i syfte att 
fånga upp elever i behov av särskilt stöd, att 
kartläggningar genomförs av eleverna i årskurs 
ett samt att det utvecklats stöd avseende 
gymnasiearbetet. Vi noterar även att 
Skolinspektionen i sin kvalitetsgranskning menar 
att språkintroduktionsprogrammet är utformat på 
ett tillfredsställande sätt.  

 Hur följs produktiviteten och 
effektiviteten upp i den löpande 
verksamheten, och i vilken mån 
sker en ändamålsenlig 
rapportering till 
gymnasienämnden?  

Vår bedömning är att nämnden håller sig 
informerade om verksamheten övergripande 
utveckling, bland annat genom de nyckeltal som 
redovisas för nämnden månadsvis.  

Vi ser dock en brist i att nämnden inte har 
beslutat hur det övergripande systematiska 
kvalitetsarbetet ska utvecklas och redovisas. Vi 
noterar därtill att gymnasieskolan använder sig 
av grundskolans rapportmall avseende 
kvalitetsarbetet men inte helt har anpassat 
denna till att rikta sig till gymnasiet.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi gymnasienämnden att:  

 Tidigarelägga sammanställningen av läsårsresultaten så att den blir användbar vid 
början av det nya läsåret. 

 Säkerställa att rektorerna har tillräckliga förutsättningar för att bedriva sitt pedagogiska 
ledarskap och följa upp sina respektive verksamheter.  

 Besluta om en modell för enheternas och nämndens övergripande systematiska 
kvalitetsarbete, inklusive modell för uppföljning och rapportering. 

 

Ystad den 16 januari 2017 

 
Sara Shamekhi    Lars Eriksson 
EY    EY 
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Källförteckning 

 
Intervjuade funktioner: 

 Förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen  

 Gymnasiechef  

 Utvecklingschef  

 Sammanlagt fem av sex rektorer på Ystad gymnasium  

 
Dokument: 

Kvalitetsrapport läsåret 2015/16 – dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet 
avseende förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola 
 
Målstyrning i Ystads kommun – systematiskt kvalitetsarbete inom BUN och KoU, reviderad 
2016-09-30 
 
Analys och reflektioner kring SKA/KR och kunskapsresultat/utveckling och lärande. 
Komplettering till kvalitetsrapport läsåret 2015/16, oktober 2016 
 
Övergripande mål och strategiska åtaganden för gymnasienämnden, avseende 
verksamhetsåret 2016 
 
Tertialuppföljning T1 gymnasienämnden 2016 
 
Ekonomisk uppföljning tertial 2 gymnasienämnden 2016 
 
Måluppföljning 2016 T1 gymnasienämnden 2016 
 
Måluppföljning 2016 T1 gymnasienämnden 2016 
 
Årsbokslut gymnasienämnden 2015 
 
Årsredovisning Sydskånska gymnasieförbundet 2015 
 
Arbetsmaterial avseende kvalitetsrapporter från gymnasieenheterna  
 
Gymnasieplan beslutad av direktionen för Sydskånska gymnasiet, 2014-09-18 
 
IKT-plan 2015/2016 Ystad Gymnasium  
 
 
 
 
  



 
 
 

22 

Bilaga 1. Arbetslöshet bland ungdomar 18-24 år i Skånes kommuner  

 

 

Tabell: Inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 18-24 år. Genomsnitt under tolvmånadersperioden 
2015-05 – 2016-04. Andel = i procent av den registerbaserade arbetskraften. Tabell hämtad från 
Arbetsförmedlingen.   


