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Genomförd granskning av den kommunala vuxenutbildningen 
 
De förtroendevalda revisorerna i Ystad kommun har gett EY i uppdrag att granska den 

kommunala vuxenutbildningen. Syftet var att bedöma om gymnasienämnden säkerställer ett 

ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom den kommunala vuxenutbildningen och hur 

nämnden arbetar för att leva upp till skollagens kvalitetskrav på utbildningen. 

Den sammanfattande bedömningen är att vuxenutbildningen i Ystads kommun bedrivs på ett 

delvis ändamålsenligt sätt. Vuxenutbildningen behöver utvecklas avseende det systematiska 

kvalitetsarbetet, arbetet med genomströmning inom SFI och antagning till kommunal 

vuxenutbildning.   

Bedömningen grundas på de iakttagelser och stickprov avseende ansökan och antagning för 

utbildning inom SFI, grundläggande och gymnasial utbildning som gjorts. Vi har bland annat 

gjort bedömningen att nämnden har fastställt mål som saknar aktiviteter och indikatorer för att 

kunna bedöma om målen har uppfyllts. Vidare saknas ändamålsenliga nyckeltal och 

indikatorer i verksamheternas uppföljning. Det saknas därtill en plan för det systematiska 

kvalitetsarbetet i egenregin. En sådan plan finns dock för uppföljning av utbildningen i extern 

regi, men denna har inte följts fullt ut och dokumentationens kvalitet har vissa brister. Det har 

vidare framgått att de nationella målen inte följs upp på ett systematiskt sätt. Det är vår 

bedömning att man följer de skrivningar i skollagen som anger vem som ska beviljas utbildning 

och hur eventuell prioritering ska göras. Dock är det svårt att bedöma detta närmare då 

prioriteringar av sökande inte gjorts varken år 2019, då det istället var totalstopp för antagning, 

eller år 2020 när samtliga sökanden till utbildning antas. 

I granskningsrapporten rekommenderas gymnasienämnden att: 

 Utveckla arbetet med nämndmål i syfte att förtydliga målen och möjliggöra uppföljning. 
 Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom att strukturera dokumentationen så 

att exempelvis jämförelser över tid eller med andra kommuner eller riket möjliggörs. 
Arbetet behöver också utvecklas avseende analys och reflektion.  

 Förtydliga hur mål och utvecklingsområden på olika nivåer: nationella mål, nämndmål, 
prioriterade utvecklingsområden och övergripande utvecklingsområden samt 
aktiviteter förhåller sig tillvarandra.  

 Utveckla uppföljningen av utbildning i extern regi genom att exempelvis upprätta 
dokumentation och utveckla dokumentationens struktur och kvalitet.  

 Förtydliga beslutsfattandet i samband med antagning till den kommunala 
vuxenutbildningen och säkerställa att det framgår att beslutet om antagning kan 
överklagas.  
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      Revisionen 

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som 
framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var och en av 
rekommendationerna ovan ska svar lämnas om ni håller med eller inte, vilka åtgärder som 
kommer att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas senast 2021-02-15. 
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