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Uppföljning av tillsyn i Nynäshamns kom-
mun 
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Nynäshamns kommun under höstter-
minen 2015. Skolinspektionen fattade den 8 december 2015 beslut efter tillsyn 
av huvudmannens ansvarstagande för verksamheten i gymnasiesärskolan. 
Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i detta 
beslut. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som 
Nynäshamns kommun inkom den 17 juni 2016, därutöver har kompletteringar 
inkommit från huvudmannen den 30 januari och den 24 februari 2017. Skolin-
spektionen har mot bakgrund av den lämnade redovisningen genomfört ett 
uppföljningsbesök den 18 april 2017. Ytterligare kompletteringar har därefter 
inkommit från huvudmannen den och den 22 maj och den 13 juni 2017. 

Sammanfattning av kvarstående brister 
Enligt Skolinspektionens bedömning är nedanstående brister ännu ej tillfullo 
åtgärdade. Skolinspektionen konstaterar att Nynäshamns kommun inte upp-
fyller författningskraven avseende att: 

Skolinspektionens ingripande 

Arbetsområde Typ av ingri-
pande 

Senaste da- 
tura för re- 
dovisning 

2. Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 

Huvudmannen följer upp resultat 
inom utbildningen, och dokumente- 
rar denna uppföljning. 

2018-01-22 

Utifrån en analys av det som fram- 	_ 
kommer i uppföljningen beslutar 
huvudmannen om nödvändiga ut-
vecklingsåtgärder, och dokumente-
rar de beslutade åtgärderna. 

2018-01-22 

Huvudmannen planerar för genom- 
förandet av utvecklingsåtgärder och 
genomför dessa. Planeringen och 
åtgärderna dokumenteras. 

2018-01-22 

Skolinspektionen 
Box 23069, 104 35 Stockholm 



Beslut 

2017-06-27 
3(12) 

Dnr 43-2014:8273 

Sammanfattning av avhjälpta brister 

Arbetsområde Typ av ingri-
pande 

1. Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

i 

Huvudmannen ser till att det på skolenheterna finns 
tillgång till elevhälsa för eleverna i gymnasiesärskola, 
så att den kan användas främst förebyggande och 
hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling 
mot målen. 

Brist avhjälpt 

2. Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 

Inriktningen för huvudmannens kvalitetsarbete är att 
de nationella mål och krav som anges i styrdokumen-
ten uppfylls. 

Brist avhjälpt 

Kommunen fördelar resurser till utbildning inom 
skolväsendet efter elevernas olika förutsättningar och 
behov, för att säkerställa en likvärdig utbildning. 

Brist avhjälpt 

—  - 

Skolinspektionens avslutar tillsynen avseende de brister som har avhjälpts. 

Skolinspektionens beslut 
Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att huvud-
mannen inte avhjälpt samtliga påtalade brister. Skolinspektionen förutsätter att 
huvudmannen skyndsamt vidtar åtgärder för att avhjälpa de brister som kvar-
står. 

Föreläggande vid vite 

Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 och 27 g skollagen 
(2010:800) Nynäshamns kommun att vid vite av 200 000 kr senast den 22 janu-
ari 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna 
ska senast samma dag skriftligen redovisas till Skolinspektionen. 

Om Nynäshamns kommun inte följer detta föreläggande kan Skolinspektionen 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vitet. 
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Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 
Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra utbildning-
en vid skolenheterna inom väsentliga områden, i syfte att främja ökad likvärdighet och kvalitet. I 
detta arbete ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget vid skolenheterna, i förhål-
lande till de nationella mål och riktlinjer som formuleras i gymnasiesärskolans läroplan. I arbetet 
ingår också att följa upp de förutsättningar som huvudmannen ger skolenheterna, för att de ska 
kunna ge eleverna en god utbildning. Huvudmannen analyserar sedan måluppfyllelsen och 
skolenheternas förutsättningar, beslutar om 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, anmälningar om 
kränkande behandling etc.). Det ska därför finnas en koppling mellan huvudmannens kvalitets-
arbete, och det kvalitetsarbete som rektorn tillsammans med lärare och elever leder vid skolenhet-
erna. 

Ett annat viktigt verktyg för att se till att utbildningen är likvärdig är en behovsstyrd resursför-
delning, så att resursfördelningen mellan skolenheterna anpassas efter skolornas skiftande behov 
och förutsättningar. Med resurser avses såväl ekonomiska som personalmässiga resurser. Re-
sursfördelningen följs upp och utvärderas, så att en bedömning kan göras i vilken grad den 
främjar elevernas kunskapsutveckling och trygghet. 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterar att Nynäshamns kommun inte uppfyller författ-
ningskraven avseende att: 

• Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar hu-
vudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de 
beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och 6 g skollagen) 

• Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och 
genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 
3 och 6-7 g skollagen) 

Åtgärder 

Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa 
bristerna. 

- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, det vill säga: 

o 	utifrån uppföljningen av resultaten analysera vad som påverkar 
och orsakar resultaten och måluppfyllelsen 
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o utifrån analysen identifiera utvecklingsområden och besluta om 
insatser som ska genomföras för att de nationella målen ska upp-
fyllas, 

o planera och genomföra beslutade utvecklingsinsatser samt 
o dokumentera kvalitetsarbetet på ett sådant sätt att det kan ligga 

till grund för analys och beslut om utvecklingsåtgärder 

Motivering till bedömning av brist 

Skolinspektionen bedömer att Nynäshamns kommuns systematiska kvalitets-
arbete för gymnasiesärskolan fortfarande brister. Visserligen har huvudman-
nen sedan Skolinspektionens förra tillsyn skapat strukturer och rutiner för hur 
ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas. Huvudmannen har börjat följa 
upp måluppfyllelse och resultat i förhållande till de nationella målen i enlighet 
med dessa nya strukturer. Däremot har huvudmannen ännu inte analyserat 
resultaten för att kunna vidta utvecklingsåtgärder som bygger på en sådan ana-
lys. Som en konsekvens av bristen i analysarbetet är det oklart om de utveckl-
ingsåtgärder som vidtagits är adekvata eller om andra åtgärder skulle behöva 
vidtas. Kvalitetsarbetet har således ännu inte genererat sådana underlag att 
huvudmannen kan fatta beslut om utvecklingsinsatser för en likvärdig utbild-
ning och en ökande måluppfyllelse. Kvalitetsarbetet är även bristfälligt doku-
menterat. I nuläget finns därmed inte ett kvalitetsarbete som uppfyller lagens 
krav. Skolinspektionen bedömer det som allvarligt att huvudmannen inte vid-
tagit de åtgärder som krävs för att kunna säkerställa att verksamheten utveck-
las i enlighet med författningarnas krav. 

Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå 
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 
Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen utgör grunden i 
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och syftar till att de nationella må-
len uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Om det vid 
uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns 
brister i verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 

Enligt förarbetena till lagen (prop. 2009/10:165 sid. 306) har huvudmannen det 
yttersta ansvaret för genomförandet av utbildningen, vilket ger huvudmannen 
en central roll när det gäller att bedriva ett kvalitetsarbete som ska garantera 
kvalitet och likvärdighet. Kvalitetsarbetet ska bygga på de uppgifter som 
kommer fram i verksamheternas kvalitetsarbete och på andra uppgifter. Även 
huvudmannens styrning, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksam-
heterna bör analyseras särskilt. 

Av Skolverkets allmänna råd med kommentarer om systematiskt kvalitetsar-
bete för skolväsendet (SKOLFS 2012:98) framgår att huvudmannen bör skapa 
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rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas på huvudmannanivå och för hur 
enheternas kvalitetsarbete ska tas tillvara. Vidare framgår att huvudmannen 
bör se till att styrning, ledning, organisation och uppföljningssystem stödjer 
kvalitetsarbetet på såväl huvudmannanivå som enhetsnivå. Huvudmannen bör 
även skapa rutiner och former för dokumentation som är effektiva och ända-
målsenliga för huvudmannens kvalitetsarbete. Utgångspunkten för det syste-
matiska kvalitetsarbetet är alltid densamma, att identifiera utvecklingsområden 
för ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen. 

I beslut den 8 december 2015 konstaterade Skolinspektionen att Nynäshamns 
kommun under flera års tid saknat ett fungerande kvalitetsarbete avseende 
gymnasiesärskoleverksamheten på huvudmannanivå. I beslutet bedömde Skol-
inspektionen att gymnasiesärskolan ingick i mycket ringa utsträckning i det 
systematiska kvalitetsarbete som bedrevs i kommunen. Några kunskapsresul-
tat samlades inte in och den mycket begränsade rapportering från gyrnnasie-
särskolan som skett hade inte tagits om hand av huvudmannen. Gymnasie-
särskolans verksamhet omfattades därmed inte av någon tydlig och dokumen-
terad process där huvudmannens uppföljning, analys av resultat, planering och 
genomförande av utvecklingsåtgärder medverkade till en utveckling av verk-
samheten. 

Av kommunens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Skolin-
spektionens beslut den 8 december 2015 framgår att ett kommunövergripande 
arbete numera pågår för att skapa ett fungerande kvalitetsarbete som kommer 
att omfatta skolväsendets samtliga delar. Huvudmannen bekräftar inlednings-
vis Skolinspektionens kritik om brister i det systematiska kvalitetsarbetet vilka 
påtalades av Skolinspektionen i beslutet från den 8 december 2015. Redovis-
ningen ger en god bild över kvalitetsarbetets uppbyggnad, vilka data som ska 
samlas in och de olika arbetsformer som ska tillämpas i arbetet. Även utbild-
ningsinsatser som ska genomföras för olika befattningshavare som stöd för det 
systematiska kvalitetsarbetet beskrivs i huvudmannens redovisning. 

Vid uppföljningsbesöket intervjuades representanter för huvudmannen vilka 
beskrev det arbete som pågår för att etablera ett systematiskt kvalitetsarbete. 
Enligt representanterna är syftet att skapa ett enhetligt system som kan nyttjas 
lokalt på enhetsnivå, men som också kan utgöra grunden i huvudmannens kva-
litetsarbete. Representanterna uppger att kvalitetsarbete är en pågående pro-
cess, systemet kommer att förändras över tid dels för att nya behov kan växa 
fram men också för att svagheter i systemet kräver förändringar. Ett matris-
material har utformats. Matrisen innehåller ett antal områden med koppling 
både till gällande författningstext, men också till mål formulerade av huvud-
mannen. Chefer inom verksamheterna ska löpande och under året i matrisen 
dokumentera resultat och bedömningar inom ett flertal områden. På enhets- 
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nivå ska ansvarig chef upprätta en enhetsrapport bland annat med data från 
matrisen som fyllts i under året. Huvudmannen sammanställer de resultat och 
de bilder av verksamheterna som tecknas i enhetsrapporterna. Vidare kommer 
huvudmannen att genomföra kvalitetsdialoger och verksamhetsbesök i sko-
lorna och dessa utgör också underlag för den verksamhetsplan som huvud-
mannen upprättar. 

Av Skolinspektionens tillsyn framgår vidare att kvalitetsarbetet ännu inte gene-
rerat sådana underlag att huvudmannen kan fatta beslut om utvecklingsinsat-
ser för en likvärdig utbildning och en ökande måluppfyllelse. Huvudmannen 
beskriver att arbetet med att utveckla kvalitetsarbetet har bedrivits i samverkan 
mellan verksamhetsföreträdare och huvudmannen. I stora delar är rutiner, un-
derlag och material för det systematiska kvalitetsarbetet implementerat. Hu-
vudmannen beskriver dock i allt väsentligt ett framtida perspektiv. Exempel på 
konkreta resultat, analys av resultat och måluppfyllelse, beslut om utveckl-
ingsinsatser som bygger på en sådan analys eller eventuella effekter av sådana 
kan inte påvisas. Av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan som 
utgör huvudmannens dokumentation över det systematiska kvalitetsarbetet 
framgår att huvudmannen följer upp resultat och måluppfyllelse i förhållande 
till de nationella målen i enlighet med de nya strukturer som huvudmannen 
beskrivit i sin skriftliga redovisning och vid Skolinspektionens uppföljningsbe-
sök. Vidare framgår att huvudmannen har beslutat om vissa utvecklingsåtgär-
der. Det framgår dock inte av dokumentationen om dessa utvecklingsinsatser 
bygger på en analys av den uppföljning som gjorts. Det framgår därmed inte 
heller av det dokumenterade systematiska kvalitetsarbetet hur huvudmannen 
kommit fram till de beslutade utvecklingsåtgärderna. 

Motivering till val av verktyg 

Enligt 26 kap. 10 § skollagen får Skolinspektionen förelägga en huvudman som 
står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte 
uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten. Ett 
beslut om föreläggande gäller omedelbart. Ett föreläggande ska ange de åtgär-
der som tillsynsmyndigheten anser nödvändiga för att avhjälpa de påtalade 
bristerna. 

Enligt 26 kap. 27 § skollagen får ett föreläggande förenas med vite. Skolinspek-
tionen ska enligt skollagen förena ett förelägga med vite om föreläggandet av-
ser en eller flera brister som allvarligt försvårar förutsättningarna för eleverna 
att nå målen för utbildningen, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. 

Eftersom Nynäshamns kommun inte uppfyller författningarnas krav föreläggs 
Nynäshamns kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna. 
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Skolinspektionen bedömer att föreläggandet ska förenas med vite eftersom 
bristerna innebär att elevernas förutsättningar att nå målen för utbildningen 
allvarligt försvåras. Skolinspektionen gör denna bedömning mot bakgrund av 
att bristerna avseende det systematiska kvalitetsarbetet är av allvarlig karaktär, 
att de förekommer i betydande omfattning, samt att de förelegat under en 
längre tid. Huvudmannen har inte följt Skolinspektionens tidigare föreläg-
gande rörande det systematiska kvalitetsarbetet från 2015 (dnr 43-2014:8271). 
Brister i det systematiska kvalitetsarbetet konstaterades även i Skolinspektion-
ens tillsyn 2010 (dnr 43-2010:1412). 

Avhjälpta brister i verksamheten 

Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 
Huvudmannen ska ge rektorn och övrig personal vid skolenheterna förutsättningar, så att ut-
bildningen i gymnasiesärskolan är likvärdig och av hög kvalitet. I detta arbete ingår bland annat 
att förse skolenheterna med nödvändiga materiella och personalmässiga resurser. Huvudmannen 
ansvarar även för att elevernas tillgång till viktiga stödfunktioner som till exempel elevhälsa, 
studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek säkerställs, och organiseras på ett ändamålsenligt 
sätt. I arbetet med att skapa nödvändiga förutsättningar ingår bland annat också att säkerställa 
att rektorerna har den kompetens skolförfattningarna kräver, för att de ska kunna fullgöra sitt 
ansvar som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig skolpersonal. Huvudmannen har 
också ett fungerande system för att ta emot anmälningar om kränkande behandling av elever. I 
de fallen utreds kränkningarna och åtgärdas vid behov. 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Nynäshamns kommun inte 
uppfyllde författningskraven avseende att: 

• Huvudmannen ser till att det på skolenheterna finns tillgång till elev-
hälsa för eleverna i gymnasiesärskola, så att den kan användas främst fö-
rebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot 
målen. (För utbildning som påbörjats före 1 juli 2013 gäller: 2 kap. 25 § 
skollagen/För utbildning som påbörjats efter 30 juni 2013 gäller: 2 kap. 
25 § skollagen; Läroplan för gymnasiesärskolan 2013, 2. Övergripande 
mål och riktlinjer, 2.6 Rektorns ansvar) 

Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Nynäs-
hamns kommun avhjälpt denna brist. 
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Motivering 

Elevhälsa 
Av huvudmannens skriftliga redovisning framkommer bland annat att 
skolpsykolog finns tillgänglig för gymnasiesärskolans elever. Huvudmannen 
redovisar vidare att gymnasiesärskolan organisatoriskt inordnats i den centrala 
elevhälsan och att resurser tillförts så att samtliga rektorsområden har tillgång 
till personal med specialpedagogisk kompetens. Vidare har den centrala enhet-
en tillförts en specialpedagog med uppdrag att stödja, handleda och svara för 
kompetensutveckling till enheterna främst när det gäller förebyggande och 
hälsofrämjande arbete. Ett kommunövergripande arbete — Hälsofrämjande sko-
lutveckling — bedrivs i ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv. Elev-
hälsoarbetet kommer årligen att utvärderas av elevhälsochefen. 

Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 
Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra utbildning-
en vid skolenheterna inom väsentliga områden, i syfte att främja ökad likvärdighet och kvalitet. I 
detta arbete ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget vid skolenheterna, i förhål-
lande till de nationella mål och riktlinjer som formuleras i gymnasiesärskolans läroplan. 1 arbetet 
ingår också att följa upp de förutsättningar som huvudmannen ger skolenheterna, för att de ska 
kunna ge eleverna en god utbildning. Huvudmannen analyserar sedan måluppfyllelsen och 
skolenheternas förutsättningar, beslutar om 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 gransknings rapporter, anmälningar om 
kränkande behandling etc.). Det ska därför finnas en koppling mellan huvudmannens kvalitets-
arbete, och det kvalitetsarbete som rektorn tillsammans med lärare och elever leder vid skolenhet-
erna. 

Ett annat viktigt verktyg för att se till att utbildningen är likvärdig är en behovsstyrd resursför-
delning, så att resursfördelningen mellan skolenheterna anpassas efter skolornas skiftande behov 
och förutsättningar. Med resurser avses såväl ekonomiska som personalmässiga resurser. Re-
sursfördelningen följs upp och utvärderas, så att en bedömning kan göras i vilken grad den 
främjar elevernas kunskapsutveckling och trygghet. 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Nynäshamns kommun inte 
uppfyllde författningskraven avseende att: 
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• Inriktningen för huvudmannens kvalitetsarbete är att de nationella mål 
och krav som anges i styrdokumenten uppfylls. (4 kap. 3 och 5 §§ skolla-
gen) 

• Kommunen fördelar resurser till utbildning inom skolväsendet efter ele-
vernas olika förutsättningar och behov, för att säkerställa en likvärdig 
utbildning. (2 kap. 8a § skollagen) 

Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Nynäs-
hamns kommun avhjälpt dessa brister. 

Motivering 

Kvalitetsarbetets inriktning mot de nationella målen 
Av huvudmannens redovisning framkommer bland annat att Nynäshamns 
kommun håller på att bygga upp ett systematiskt kvalitetsarbete för skolväsen-
dets samtliga verksamheter i kommunen. Av redovisning som tillställts Skolin-
spektionen liksom av intervjuer med företrädare för huvudmannen vid Skolin-
spektionens uppföljningsbesök framkommer att inriktningen på det systema-
tiska kvalitetsarbetet är de nationella mål, krav och anvisningar och krav som 
anges i styrdokumenten. 

Resursfördelning 
Nynäshamns kommun redovisar bland annat att kommunen numera har ett 
programrelaterat resursfördelningssystem för gymrtasiesärskolan som utgår 
från den så kallade länsprislistan, vilken överenskommits och tillämpas av 
skolhuvudmännen vid interkommunala transfereringar och vid ersättning till 
enskild skolhuvudman. Denna resursfördelning inkluderar också ett struktur-
tillägg utifrån en socioekonomisk parameter. Gynmasiesärskolor belägna i 
Nynäsharrms kommun kan dessutom ansökan om särskilda medel för att 
kunna möta elever med extraordinära stödbehov och språkstöd till elever med 
kort tid i landet. En första utvärdering av systemet kommer att genomföras 
under nästa år. 

Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen avseende de brister som bedöms 
som avhjälpta. 

Skolinspektionen 
Box 23069, 104 35 Stockholm 



Beslut 

2017-06-27 
11(12) 

Dnr 43-2014:8273 

I ärendets slutliga handläggning har Malin Norell, Cindra Klingspor Lindblom 
och Leif Eriksson deltagit. Föredragande har Gunnar Olausson varit. 

På Skolinspektionens vägnar 

4/1/14/65 

Tommy Lagergren 
Beslutsfattare 

Hur man överklagar, se bilaga 1 

Bilagor 
Bilaga 1: Överklagandehänvisning 

Skolinspektionen 
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Bilaga 1: Överklagandehänvisning 
Skolinspektionens beslut om föreläggande med vite får överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten i Stockholm, 
men ska skickas eller lämnas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stock-
holm. Eller e-postadress skolinspektionen@skolinspektionen.se, eller lämnas till 
Skolinspektionen på besöksadress Sveavägen 159 i Stockholm. 

Överklagandet ska ha inkommit till Skolinspektionen inom tre veckor från den 
dag då klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder 
det allmänna ska överklagandet dock ha inkommit inom tre veckor från den 
dag då beslutet meddelades. 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som 
önskas. De skäl som finns för ändring bör också anges. Skrivelsen ska vara un-
dertecknad av klaganden eller dennes ombud. 

Skolinspektionen 
Box 23069, 104 35 Stockholm 
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