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Skolinspektionens beslut
Föreläggande
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Ljungby
kommun att senast den 16 mars 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De
vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen.
Nedan redovisas förslag på åtgärder. I de fall det är möjligt får bristen avhjälpas på
annat sätt.
Utveckling av utbildningen vid skolenheterna

Skolinspektionen konstaterar att Ljungby kommun inte uppfyller författningskraven
avseende att:
•
•

•

Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar denna
uppföljning. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)
Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar
huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de
beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)
Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och
genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 3 och 6-7 §§
skollagen)

Åtgärder
-

Se till att följa upp resultaten i gymnasiesärskolan och dokumentera denna
uppföljning.
Se till att utifrån en analys av resultaten fatta beslut om utvecklingsåtgärder samt
planera och genomföra dessa utvecklingsåtgärder. I detta ingår att dokumentera
arbetet på ett sätt som gör det möjligt att följa upp och utvärdera åtgärderna.

Bedömning
Skolinspektionen bedömer att det finns brister i Ljungby kommuns arbete med att
utveckla utbildningen i gymnasiesärskolan. Tillsynen visar att trots att huvudmannen
är medveten om att gymnasiesärskolan inte redovisar utbildningens måluppfyllelse så
har detta inte lett till att huvudmannen vidtagit åtgärder för att förbättra
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå.
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Föreläggande
Utveckling av utbildningen vid skolenheterna

Skolinspektionen bedömer att Ljungby kommun inte systematiskt och kontinuerligt
följer upp och utvecklar utbildningen i syfte att säkerställa likvärdighet och kvalitet.
Tillsynen visar att huvudmannen inte följer upp verksamhetens resultat eller genomför
insatser utifrån en sådan analys för att utveckla verksamheten.
I skollagen föreskrivs att huvudmannen systematiskt och kontinuerligt ska planera,
följa upp, och utveckla utbildningen på huvudmannanivå. Inriktningen för det
systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de nationella målen uppfylls. Det
systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.
Samtliga intervjugrupper uppger att huvudmannen inte följer upp gymnasiesärskolans
resultat. Rektorn, tillika gymnasiechef, uppger i intervju att huvudmannen vare sig
efterfrågar gymnasiesärskolans resultat eller någon annan form av
kvalitetsuppföljning. Han berättar att gymnasiesärskolan har så få elever att det inte
skrivs någon kvalitetsrapport och att han inte genomför någon analys av verksamheten
på skolenhetsnivå. Rektorn säger vidare att han inte heller på annat sätt informerar
huvudmannen om verksamhetens måluppfyllelse samt att politiker i nämnden inte
känner till att det saknas ett kvalitetsarbete på gymnasiesärskolan. Representant för
elevhälsan uppger i intervju att hen utan resultat påpekat för huvudmannen att de
behöver efterfråga gymnasiesärskolans kvalitetsarbete. Förvaltningschef och
representanter för ansvarig nämnd uppger i intervju att det stämmer att
gymnasiesärskolans måluppfyllelse inte redovisas till dem och att de inte kan ge
exempel på åtgärder de satt in för att öka måluppfyllelsen. I det kvalitetsarbete som
kommunen skickat in till Skolinspektionen inför tillsynen finns det inte någon
sammanställning av gymnasiesärskolans resultat.
Motivering till föreläggande som ingripande

Då Ljungby kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter
som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga Ljungby kommun att fullgöra
sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna.

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister
Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Ljungby kommun uppfyller
författningarnas krav inom förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna.
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På Skolinspektionens vägnar

•••••

Inger Börjesson
Tf Enhetschef

Ulrika Rosengren
Föredragande

'

Allmänt om tillsynen:
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se
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Bilaga 1: Fakta om Ljungby kommun
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Fakta om Ljungby kommun
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Ljungby kommun under hösten 2017. Detta
beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom
skolformen gymnasiesärskola.
Ljungby kommun har drygt 28 000 invånare. Cirka hälften av dessa bor i Ljungby stad
och övriga i kringliggande samhällen. Kommunens förvaltningar leds och samordnas
av kommunchefen medan kommunstyrelsens ordförande har det högsta ansvaret för
nämnderna. Politiskt ansvarig nämnd för utbildningsverksamheten i Ljungby kommun
är Barn- och utbildningsnämnden. Nämndens tillhörande förvaltning, Barn- och
utbildningsförvaltningen, leds av en förvaltningschef med ansvar för förskola,
fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och
vuxenutbildning.
Gymn.asiesärskolan i Ljungby kommun är samlokaliserad med Sunnerbogymnasiet.
Rektor för gymnasiesärskolan är även gymnasiechef för gymnasieskolan. Det finns 8
elever inskrivna i gymnasiesärskolan.
Måluppfyllelse
Skolverket redovisar ingen statistik över kunskapsresultat i gymnasiesärskolan i
Ljungby kommun. Huvudmannen redovisar inte heller några resultat för
gymnasiesärskolan.

