Sammanträdesprotokoll
Nr 05/2014
Sida 36 (70)

§ 15

Uppföljning av Skolinspektionens tillsyn i gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan i Stockholms kommun
Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till
Skolinspektionen som huvudmannens kompletterande svar.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Förvaltning redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1
mars 2014, dnr 11-421/6738.
Utbildningsnämnden har i maj 2013 till Skolinspektionen
redovisat vidtagna åtgärder som svar på Skolinspektionens
kommunbeslut från februari 2013. Skolinspektionen begärde i
ett uppföljningsprotokoll daterat 2013-06-19 att Stockholms
kommun skulle komplettera sitt svar rörande
bedömningsområdena ”Undervisning och lärande” och
”Erbjudande av utbildning”. Utbildningsnämnden redovisade
detta i sitt kompletterande svar i september 2013. I ett
uppföljningsprotokoll daterat 2014-02-12 begär
Skolinspektionen in ytterligare kompletteringar.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gymnasieavdelningen.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
1. Utbildningsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till
Skolinspektionen som huvudmannens kompletterande svar.
2. Beslutet justeras omedelbart
Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och
förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.
Särskilt uttalande

Marina Gunnmo Grönros m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande
enligt nedan:

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Skolinspektionen har en viktig funktion genom att på nationell
nivå bevaka att alla elever nås av en god och likvärdig
utbildning. Det är anmärkningsvärt att utbildningsnämnden som
politiskt ansvarig för landets i särklass största skolförvaltning
inte kan lämna nöjaktiga svar på Skolinspektionens begärda
kompletteringar. I det senaste uppföljningsprotokollet begär

Sammanträdesprotokoll
Nr 05/2014
Sida 37 (70)

Skolinspektionen kompletteringar inom det för skolan centrala
bedömningsområdet ”Undervisning och lärande”.
Kommunens redovisning skulle ha varit Skolinspektionen
tillhanda senast den 17 mars 2014.
Av det ärende som nu föreläggs nämnden framgår att underlag
för komplettering under rubriken En studieplan för respektive
introduktionsprogram förutsätter att förslag till de fem planerna
för introduktionsprogrammen läggs fram under våren.
Den borgerliga majoriteten i kommunen bär hela ansvaret för
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och därmed för de
brister och oklarheter som blottläggs genom Skolinspektionens
tillsyn.
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