
Kommunen som huvudman

Bedömningspunkt Ej bedömda 

kommuner

Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal

Uppföljning av resultat avseende kunskaper, utveckling och lärande

Kommunen följer upp och utvärderar kunskapsresultaten i samtliga skolformer och resultatet av 

arbetet med omsorg, utveckling och lärande i förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.
2 3 71 97 0

Normer och värden i samvaron 

Kommunens samtliga verksamheter utgör trygga miljöer. 40 55 33 45 0

Kommunen ser till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för 

att motverka kränkande behandling av barn och elever.
37 51 36 49 0

Kommunen ser till att det finns en plan mot kränkande behandling i enlighet med författningarna i 

varje särskild verksamhet. 
1 1 72 99 0

Kommunen ser till att planen mot kränkande behandling följs upp och utvärderas och ser till att skolor 

och verksamheter följer upp och utvärderar att miljön är trygg.
27 37 46 63 0

Tillgång till plats och tillgång till likvärdig utbildning  

Kommunen erbjuder den omsorg, den undervisning och de valmöjligheter barn, elever och 

studerande har rätt till.
3 4 70 96 0

Kommunen ser till att lokala utformningar av utbildningen i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 

överensstämmer med författningarnas krav.
17 28 44 72 12

Resurser 

Rektor, lärare och övrig personal i kommunen har utbildning för den verksamhet, respektive 

undervisning, de i huvudsak bedriver.
30 41 43 59 0

Kommunen ser till att lärare och övrig personal får och genomgår kompetensutveckling utifrån 

respektive verksamhets behov.
62 85 11 15 0

Utbildningen är avgiftsfri. 55 75 18 25 0

Styrning och ledning 

Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan nämnd, förvaltning och verksamheterna. 34 47 39 53 0

Kommunen ser till att lärare, förskollärare och fritidspedagoger i verksamheterna har nödvändiga 

insikter i de föreskrifter som gäller för det offentliga skolväsendet.
55 75 18 25 0

Kommunen har en aktuell skolplan som redovisar vilka åtgärder kommunen avser att vidta för att 

uppnå de nationella målen. 
50 69 23 32 0

Kommunen följer upp att skolplikten fullgörs och informerar sig om hur ungdomar som fullgjort sin 

skolplikt men inte fyllt 20 år, är sysselsatta.
54 75 18 25 1

Kommunen ser till att lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och 

skolbarnsomsorg iakttas.
64 89 8 11 1

Kommunen utövar tillsyn över enskilda förskolor och fritidshem i kommunen. 43 73 16 27 14

Kvalitetsarbete 

Kommunen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga planerar, följer upp och utvärderar 

sina verksamheter samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i åtgärder för att förbättra 

måluppfyllelsen. 

4 6 69 95 0

Kvalitetsarbetet dokumenteras i en kvalitetsredovisning som uppfyller förordningens krav. 2 3 71 97 0

Ej kritik Kritik

- Statistiken visar kommuners ansvarstagande som huvudman för utbildningen där Skolinspektionen fattat beslut efter regelbunden tillsyn under 2009. Under 

året fattades beslut för kommuners ansvarstagande som huvudman i 73 kommuner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Vid tillsynen bedöms ett antal områden, bedömningspunkter, som har sin utgångspunkt i lagar och andra bestämmelser. 

Alla kommuner bedöms inte utifrån alla bedömningspunkter. Skälet till detta är att det i vissa kommuner inte är möjligt att göra en bedömning eller att 

bedömningspunkten inte är relevant för just den aktuella kommunen.

- För varje bedömningspunkt redovisas antal och andel kommuner där Skolinspektionen vid tillsynen bedömt att styrdokumentens mål och krav uppnås eller att 

åtgärder behöver vidtas.


