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Program för uppföljning och insyn 

Syftet med program för uppföljning och insyn är att uppfylla lagstiftningens krav på 
uppföljning av externa leverantörer som finansieras med kommunala medel. 

Avtal med privata utförare tillämpas inom nämndens ansvarsområde endast inom 
kommunal vuxenutbildning där även egen regi ingår.  

Sammanfattande beskrivning av uppföljningsansvaret inom kommunal 
vuxenutbildning (Vux Norrort) 
Varje utbildningsanordnare har enligt auktorisationsavtalet ansvar för att 
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen i 
enlighet med skollagens bestämmelser.  
 
Rapportering sker genom anvisningar för  kvalitetsredovisning som ska ge en 
samlad bild av  

 resultat och måluppfyllelse,  
 analys av resultaten, 
 vilka åtgärder som anordnaren kommer att vidta för att utveckla 

verksamheten. 
 
Utförarnas redovisning ska ge svar på hur det systematiska kvalitetsarbetet 
fungerar, vilka förutsättningar som finns för arbetet med att nå de nationella 
målen, vilken genomgripande analys av resultaten som gjorts, hur arbetsprocesser 
utvecklats, samt vilka åtgärder för förbättring och utveckling som utföraren 
kommer att arbeta med under kommande år. 
 
Ansvar för uppföljningen  
Enligt auktorisationsavtalet ska samtliga utförare inkomma med en 
kvalitetsredovisning enligt särskild mall. 
Rektor inom KCNO är ansvarig för uppföljning för Österåker och övriga 
kommuner inom KCNO.   
 
Särskilda granskningsområden 
På uppdrag av styrgruppen för Vux Norrort kan särskilda granskningsområden 
beslutas utifrån vad som framkommer vid uppföljningar eller andra omständigheter.  
 
Tidplan 2020  
Januari: Verksamhetsberättelse 
Maj: Studerandeenkäter 
Juni: Delårsrapport  

  



 
 

                                                                                             
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden budget 2020 

Österåkers kommun  | 184 86 Åkersberga  | Tel 08-540 810 00  |  Fax 08-540 810 20  |  kommun@osteraker.se  |  www.osteraker.se 

 
Sida 2 av 2 

Augusti: Kvalitetsrapporter från leverantörer och egen regi  
September: Årsrapport, inkl. uppföljning av personal och behörighet 

Återkoppling till nämnd 
I delårsbokslut och årsbokslut, samt efter behov vid särskilda uppföljningar 
under året. 

Återkoppling till utförare 
Dialogmöten en – två per år. 

Återkoppling till allmänheten 
Kvalitetsredovisningar redovisas på respektive leverantörs hemsida. 
Redovisning av kvalitetsuppföljning i nämnd är tillgänglig på kommunens 
webbplats.  

Uppföljning av förskola och skola som inte omfattas av avtal  
Tillståndsgivande myndighet ansvarar för tillsyn och åtgärder vid brister 
(sanktioner). Fristående skolor omfattas av tillståndsgivning genom Statens 
skolinspektion.  Fristående förskolor omfattas av godkännande av 
kommunen. Kommunen beslutar även om rätt till bidrag för enskild som 
bedriver pedagogisk omsorg.  

Kommunen har rätt till insyn i fristående skolor som omfattas av tillstånd 
från skolinspektionen. Rätten till insyn och sanktioner gentemot fristående 
skolor är begränsad av lagstiftning kring näringslivsverksamhet samt av 
skollagen som ger skolinspektionen rättigheter som tillsynsmyndighet.   

Skolnämndens insyn i fristående skolor och uppföljning av verksamhet i 
kommunal regi, genomförs genom uppföljningsmodellen Med målen i sikte, 
som omfattar enkäter, uppföljning av nyckeltal, verksamhetsbesök samt 
genom att ta del av dokumentation av huvudmännens systematiska 
kvalitetsarbete. 

Utförarmöten för samtliga utförare inkl. egen regi, två gånger per år. 

Resultat från uppföljning och insyn redovisas till nämnd och på webben.  

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg genomförs 
regelbundet och dokumenteras. Rapport till nämnd omfattar resultat av 
tillsyn och uppföljning av sanktioner vid brister.  

  

 


