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1. Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Sörmland granskat
Landstingsstyrelsen i syfte att bedöma om styrelsen säkerställt att det finns en tydlighet i
uppdrag, mål och förutsättningar för Dammsdalsskolans verksamhet.
Vår sammanfattande bedömning är att landstingsstyrelsen, utifrån granskningens syfte och
revisionskriterier, säkerställt att det finns en tydlighet i uppdrag, mål och förutsättningar för
Dammsdalsskolans verksamhet. Vi baserar vår bedömning på att det finns en tydlig och
ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning samt att det finns beslutade styrdokument. Korta
svar på revisionsfrågorna återfinns i slutet av rapporten.
Verksamheten har även goda förutsättningar för att utföra uppdraget och uppnå målen. Vår
bedömning grundar sig på att verksamheten har 150 medarbetare att tillgå, varpå näst in till
alla skolverksamhetens lärare har lärarbehörighet. Fördelat på de 38 platser som finns
tillgänglig har verksamheten en rad resurser att tillgå, där personaltätheten inom
skolverksamheten är mycket god i jämförelse med riket.
Bedömningen är dock att målen för medarbetarnas sjukfrånvaro och elevernas närvaro är
orealistiska i förhållande till utfallet samt verksamhetens omständigheter. Verksamheten har
upprättat en hälsoplan för att åtgärda problemen med den förhållandevis höga andel
sjukfrånvarotid. Utfallet för 2017 är något bättre än 2016 men fortfarande över
landstingsfullmäktiges målnivå.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi landstingsstyrelsen att:


säkerställa att åtgärder vidtas för att minska sjukfrånvaron
 att ta ställning i frågan om Dammsdalsskolan bör ha ett ambitiösera mål för
sjukfrånvaron än landstinget i övrigt
 överväga ett mer realistiskt mål avseende elevernas närvaro
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2. Inledning
2.1. Bakgrund
Landstingsstyrelsen ansvarar för Dammsdalsskolan, som är en grundsär-/grundskola,
träningsskola samt gymnasiesär-/gymnasieskola. Skolan bedriver undervisning med
inriktning mot elever med autism eller autismliknande tillstånd i åldrarna 12-21. Målet med
verksamheten är att eleverna, utifrån sina förutsättningar, efter avslutad skolgång ska kunna
leva ett så självständigt liv som möjligt. Landstingsstyrelsen är även hälso- och
sjukvårdsnämnd och har ett vårdgivaransvar för den vård som ges vid Dammsdal.
Verksamheten är intäktsfinansierat och säljer tjänster till självkostnadspris till kommuner i
hela Sverige. Skolan har 38 platser fördelade på de fyra skolformer som bedrivs. Ansökan till
Dammsdal görs av hemkommunen vilka är betalningsansvariga för vistelsen. Verksamheten
bedrivs i Vingåker och består av boende, placerat i nära anslutning till skolans lokaler, med
bemanning dygnet runt samt skola. Personalstyrkan består av ca 150 medarbetare, varav
drygt 90 medarbetare arbetar på boendedelen och 30 inom skolverksamheten.
Styrelsen har ett åtagande att ta initiativ till och arbeta aktivt för att skapa förutsättningar för
god arbetsmiljö och god hälsa inom sina verksamheter. Ett målvärde finns om maximalt 5,1
% sjukfrånvarotid i relation till ordinarie tid. Dammsdalsskolan hade år 2015 6.6 %
sjukfrånvarotid, utfall för år 2016 var 9.2 % och för 2017 8.47 %. Vi konstaterar också att
registrerade avvikelser har ökat mellan 2014 och 2015. Flertalet av avvikelserna handlar om
hot och våld. Verksamhetsberättelsen för år 2016 visar åtgärder för rehabilitering och
förebyggande åtgärder.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorde oanmälda besök i verksamheten under maj
2016. Detta resulterade i att tillsynsmyndigheten begärde redovisning av att det säkerställs
att begränsningsåtgärder för enskilda eleverna bedöms individuellt samt att de
dokumenteras och följs upp. Åtgärder efterfrågades även för att säkerställa att det finns
tillräckligt med personal för att tillgodose säkerhet och trygghet dygnet runt, samt att personal
har kunskap om lex Sarah. I april respektive juni avslutades ärendet då IVO bedömde att
åtgärder vidtagits. IVO bedömde bland annat att verksamheten har den personal som
behövs för att ge ungdomarna gott stöd samt god servicen och omvårdnad.
Under hösten 2016 genomförde Skolinspektionen tillsyn av Dammsdalsskolan. Brister
bedömdes inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan gällande styrning och utveckling av
verksamheten då elevers måluppfyllelse på övergripande nivå inte följdes upp och
dokumenterades i syfte att skapa underlag för att utveckla undervisningen. Vid tillsyn i
grundskolan bedömdes brister även finnas gällande extra anpassning och särskilt stöd.
Landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören har avlämnat svar vilket beskriver
åtgärder i maj 2017. Skolinspektionen avslutade tillsynsärendet i september 2017 efter att
bristerna åtgärdats och bedömts adekvata.
I nämndens verksamhetsberättelse för 2015 framgår att ett uppdrag getts att utarbeta en
delegationsordning för att också tydliggöra organisationen.
2.2. Syfte och revisionsfrågor
Granskningens övergripande syfte är att bedöma om Landstingsstyrelsen säkerställt att det
finns en tydlighet i uppdrag, mål och förutsättningar för Dammsdalsskolans verksamhet.
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I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:


Är Dammdalsskolans uppdrag och ansvar tydliggjort?



Har beslut fattats om mål och budget för verksamhetsåret?



Uppfattas verksamhetens förutsättningar som rimliga för att lyckas att utföra
uppdraget samt att nå verksamhetens mål?

Granskningen avgränsas till det ansvar för Dammdalsskolan som finns hos
Landstingsstyrelsen.
2.3. Genomförande
Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Intervjuer har skett
med landstingsstyrelsens ordförande, Dammdalsskolans ledning samt ett urval av lärare och
personal. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är
genomförd januari - februari 2018.
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3. Revisionskriterier
3.1. Kommunallagen
3 kap 10 § Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden.
3.2. Socialtjänstlagen
Socialtjänstlagen (2001:453) beskriver, bland annat, vad som bör beaktas vid åtgärder som
rör barn. Även ansvarsfördelningen mellan kommuner och/eller avtalade utförare regleras i
lagen. Vidare regleras i lagens 2 kap. att en individuell plan ska upprättas, om behov finns,
när den enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården,
vilket är fallet för Dammsdal.
3.3. Skollagen
I skollagens (2010: 800) 1 kap finns de inledande bestämmelserna om utbildning, skolformer
samt verksamheternas uppdrag vilket ska anges i läroplaner. Läroplanen anger
utbildningens värdegrund och uppdrag. I lagens 2 kap. 3 § framgår att ett landsting får vara
huvudman för b.la gymnasieskola och gymnasiesärskola samt att nämnd, eller styrelse, ska
fullgöra kommunens uppgifter enligt denna lag. Enligt skollagen (2010:800) får landsting inte
vara huvudman för grund- eller grundsärskola men regeringen genomförde ett undantag från
denna regel i lagen (2010:801) om införandet av skollagen 24 §. Dammsdalsskolan fick
därmed en möjlighet att fortsätta bedriva skolverksamhet för elever med autism eller
autismliknande tillstånd. I det avseendet är Dammsdalsskolan unik i sitt slag.
Eleverna ska enligt skollagens 4 kap ha inflytande över hur deras utbildning utformas.
Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder,
mognad och förutsättningar i övrigt. I lagens 5 kap 3-4§§ beskrivs arbetsmiljön i skolan och
att alla elever ska tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.
Av skollagens 4 kap. beskrivs även kraven på ett systematiskt kvalitetsarbete där huvudman
kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen. Vidare ska enheterna, genom
rektorn, genomföra kvalitetsarbete (planering, uppföljning och utveckling) på enhetsnivå
under medverkan av personal och elever.
Lagens 18 kap berör allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan, där 4 § beskriver att
utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört
och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför
att de har en utvecklingsstörning. I det 10 kap 17 § beskrivs att utbildningen bör genomgås
över fyra år. För varje elev ska det upprättas en studieplan.
3.3.1. Skolförordningen (2011:185)
I förordningen regleras vad som omfattas i gymnasiesärskolans program samt att alla elever
i den obligatoriska särskolan efter avslutad skolgång ska få ett bevis om den utbildning de
genomgått.
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3.3.2. Gymnasieförordningen (2010:2039)
Vidare framgår det att det för varje ämne ska finnas en ämnesplan och 1 kap. 5 a § reglerar
att gymnasiesärskolor dessutom ska ha ämnesområdesplaner där läraren och eleven själva
kan planera undervisningen.
3.4. Hälso- och sjukvårdslagen
Den 1 april 2017 trädde den nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) i kraft. Lagens 8 kap.
reglerar landstingets ansvar att erbjuda god sjukvård åt den som är bosatt inom landstinget.
Eftersom Dammsdal kombinerar skolverksamhet med boende, innefattar det ett ansvar att
även erbjuda hälso- och sjukvård för skolans elever. Vidare ska landstinget enligt 8 kap. 7 §
erbjuda hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.
3.5. Landstingsfullmäktiges Mål- och budget 2017 - 2019
Avsnitten i budgeten följer principerna för landstingets styrning, vilket innebär att den är
formulerad i fem perspektiv. De strategiska mål som särskilt berör Dammsdal är:

Perspektiv

Fullmäktiges strategiska mål 2017

Medborgare

Landstinget bidrar till god livskvalitet, jämlik hälsa samt en livskraftig och
levande region genom verksamhet som utmärks av god kvalitet,
tillgänglighet, öppenhet, respektfullhet och delaktighet i syfte att bli
Sveriges friskaste län.

Indikator:

Personal

Andel patienter/brukare/resenärer/kunder som varit nöjda med
landstingets tjänster.
 Målvärde: 80 %
Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade
medarbetare som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten.

Indikator:

Andel sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid
 Målvärde 6,0 %

Process- och
förnyelse
Indikator:

Landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga processer,
ständiga förbättringar och samverkan
Andel patienter som fått landstingets tjänster i god tid.
 Målvärde 100 %
Andel utvalda områden inom kvalitet som landstinget förbättrat.
 Målvärde 80 %

Miljö

Landstinget bedriver ett miljöarbete fokuserat på att minimera
miljöbelastning och förebygga föroreningar genom att arbeta med
prioriterade miljöaspekter.
Andel indikatorer i landstingets miljö- och klimatprogram som uppnår
målvärdet
 Målvärde: 80 %
Landstinget har en stark ekonomi i balans.

Indikator:

Ekonomi
Indikator:

Ekonomiskt resultat beräknat enligt kommunallagens krav på balans ska
vara minst 0.
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Vidare framgår i Mål- och budget för 2017 att målet med Dammsdals verksamhet ska vara
att eleverna efter avslutad skolgång ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt efter
sina förutsättningar samt att Dammsdal ska fortsätta utveckla sina specialkompetenser.
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4. Uppdrag och ansvarsfördelning


Är Dammdalsskolans uppdrag och ansvar tydliggjort?

4.1. Skolans organisatoriska sammanhang
Dammsdal är en skola för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer främst inom
autismspektrum. Fram till och med årsskiftet 2017 tillhörde Dammsdal Nämnden för Kultur,
utbildning och friluftsverksamhet för att den 1 januari 2017 övergå till Landstingsstyrelsen
efter beslut i landstingsstyrelsen den 20 september 2016 § 176/16. Landstingsstyrelsen är
således skolhuvudman för Dammsdalsskolan enligt reglementet. Styrelsen agerar även
hälso- och sjukvårdsnämnd och har ett vårdgivaransvar för den vård som ges vid
Dammsdalsskolan.
Utifrån styrelsens reglemente framgår att styrelsen ska ha hand om den ekonomiska
förvaltningen och uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på landstingets utveckling
och ekonomiska ställning. Vidare fastställer styrelsen även planeringsförutsättningar och
anvisningar till förvaltningarna rörande förslag till budget samt ekonomi och
verksamhetsuppföljning. Styrelsen har dessutom det övergripande ansvaret för säkerhetsoch trygghetsarbetet i landstinget.
Beslut om rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen åligger
landstingsstyrelsen. Vidare framgår av Delegationsordningen – Skolfrågor Dammsdal att
landstingsstyrelsens ordförande har delegerats beslutsrätt i att helt eller delvis stänga av en
elev. Enligt delegationsordningen framgår även att huvudmannen ansvarar för att
verksamheten drivs målinriktat samt att upprätta en plan över åtgärder avseende
förebyggande av kränkande behandling av barn och elever. Utifrån delegationsordningen
ska planen ”innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller
genomföras under det kommande året”. Genomförandet av de planerade åtgärderna ska
sedan redovisas i efterföljande års plan. Dammsdal har en Trygghetsplan - Plan mot
diskriminering och kränkande behandling för 2017- 2018 upprättad av rektor för skolan som
innefattar kartläggning av förbättringsåtgärder samt uppföljning av arbetet mot kränkande
behandling.
Hälso- och sjukvårdsutskottet arbetar på uppdrag av landstingsstyrelsen. Hälso- och
sjukvårdsutskottet ska följa och bereda frågor inom hälso- och sjukvård, habilitering,
medicinsk service och rättspsykiatri, förutom primärvård. Inom dessa verksamheter ansvarar
utskottet för de uppgifter och fattar de beslut som landstingsstyrelsen väljer att delegera till
utskottet. Utskottet ansvarar för uppföljning av verksamheterna och för medborgar- och
patientdialoger inom utskottets verksamhetsområden. Vidare har utskottet ansvar för att
bereda ärenden till landstingsstyrelsen som gäller verksamhetens mål, inriktning, omfattning
eller kvalitet på ovan nämnda ansvarsområden.
Landstingsstyrelsen (Hälso- och sjukvårdsnämnd)

Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott

Divisionschef Psykiatri- och funktionshinder

Verksamhetschef Dammsdal
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All landstingsdriven verksamhet i primärvården och inom sjukhusen är samlad i en
länsövergripande organisation. Denna är indelad i fem divisioner, primärvård, medicin,
kirurgi, psykiatri och funktionshinder samt medicinsk service. Divisionen för Psykiatri och
funktionshinder ansvarar för, bland annat, Dammsdal.
I nämndens verksamhetsberättelse för 2015 framgår att ett uppdrag getts att utarbeta en
delegationsordning för att också tydliggöra organisationen. Landstingsstyrelsen beslutade
om en delegationsordning – Skolfrågor Dammsdal den 17 januari 2017 § 8/17 för att
tydliggöra ansvarsfördelning och arbetsordning 1. Styrelsen, som huvudman, delegerar
beslutsrätt till, bland annat rektor och verksamhetschef.
4.2. Landstingets styrning
Av landstingets mål- och budget 2017-2019 som fastställdes i landstingsfullmäktige den 8
november 2016 §153/16 framgår att landstingsbudgeten är landstingets viktigaste
styrdokument och anger färdriktningen på såväl kort som lång sikt. Landstingsfullmäktiges
budget anger den övergripande inriktning som samtliga verksamheter ska efterleva.
Budgeten är det styrande dokument som anger verksamheternas strategiska mål och
indikatorer vilka ska vägleda verksamheternas i omfattning och kvalitet. Därutöver beslutar
landstingsstyrelsen om egna indikatorer vars syfte är att påvisa hur de strategiska målen ska
uppnås. Styrelsen anger målvärden till indikatorerna för det egna ansvarsområdet.
Indikatorer och målvärde ska vara tydliga och mätbara samt möjliga att följa upp. Målvärden
bryts i sin tur ner i handlingsplaner och aktiviteter, vilka stödjer de strategiska målen.
I landstingsstyrelsens verksamhetsplan och budget 2017-2019 som beslutades av
landstingsstyrelsen den 13 december 2016 §242/16 definieras under divisionen för psykiatri
och funktionshinder flera tillvägagångssätt för att uppnå landstingsfullmäktiges mål.
Fokusområdena som har bäring på Dammdals verksamhet innefattar, bland annat:
Personalperspektivet:
 Handledarutbildning inom alla legitimerade yrkesgrupper
 Nya rekryteringsstrategier
 Strukturerade introduktionsprogram för nyanställda
 Minska sjuktalen
Process- och förnyelseperspektivet:
 Fortsatt arbete med länsövergripande rutiner för dokumentation, patientsäkerhet samt
kvalitet inom divisionen
Ekonomiperspektivet:
 Jobba med kostnadsökningar som: inhyrd personal, hjälpmedel
Enligt landstingsfullmäktiges Mål och- budget framgår att måluppfyllelsen ska
återrapporteras kontinuerligt i delårsrapport och årsredovisning av styrelser och nämnder.
Samtliga verksamheter ska skriva sina budgetar och verksamhetsberättelser enligt
strukturen i landstingets styrning, vilket har genomförts för verksamhetsåret.

1
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4.3. Dammdalsskolans organisation
Dammsdal leds av en verksamhetschef som har ett verksamhetsansvar enligt hälso- och
sjukvårdslagen. Enligt landstingsstyrelsens Delegationsordning – Skolfrågor Dammsdal har
beslut om ”anordnande och omfattning av elevhälsa” utifrån skollagens 2 kap § 25
delegerats till verksamhetschefen.
Under läsåret 2016/2017 tillsattes en ny verksamhetschef och rektor för skola och elevhälsa.
Posten som verksamhetschef tillträddes av den tidigare rektorn. Rektorn är ”chef för
personalen i skolan samt elevhälsan” och ansvarar för att verksamheten arbetar utifrån de
nationella målen och kunskapskraven 2. Enligt Plan för kvalitetsarbete ska rektorn ”skapa en
organisation och förutsättningar för att utveckla undervisningen på Dammsdalsskolan”.
Från och med 2018 har det dessutom tillkommit en enhetschef för staben, vilken inte funnits
tidigare.

Verksamheten har plats för 38 elever som kan fördelas på fyra olika skolformer: grund-,
grundsär-, gymnasie- och gymnasiesärskola. De ungdomar som därmed kan få en plats på
Dammsdal är i åldrarna 12- 21 år. Eleverna har skiftande utvecklingsnivåer, vilket betyder att
skolgången behöver anpassas efter var och ens förutsättningar.
Skolan består främst av skolverksamhet inom Dammsdals skolområde men även av en
skolenhet drygt 3 km därifrån, i centrala Vingåker. Varje klass består av drygt 4-6 elever,
några fler i utslussningsklassen. Skolbyggnaden på innerområdet är uppdelad i separata
ingångar för de olika klasserna.
Utifrån intervju med verksamhetschef och rektor framgår att drygt 30 av verksamhetens 150
medarbetare arbetar inom skolverksamheten. Av dessa är 15 stycken lärare och drygt 6
medarbetare verka inom elevhälsan. Personalen arbetar i 3 arbetslag (A, B, C) där både
lärare och elevassistenter finns representerade.
Eleverna vistas i skolans 11 egna boenden, eller elevhem, som bemannas dygnet runt och
leds av en respektive gruppchef. Skolan har elevhem inom skolans innerområde men även i
”ytterområdet”, vilket innefattar boende i kommunens lokaler drygt 3 km från skolan. Skolan
2

Enligt Plan för kvalitetsarbete
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har ett elevhem i ett hyreshus med separata lägenheter samt ytterligare två stycken i olika
radhuslängor.
Drygt 90 av skolans 150 medarbetare arbetar inom boendedelen och varje elevhem leds av
en gruppchef. Alla elevhemmen är samlade under en enhetschef som ansvarar för samtliga
boenden.
4.3.1. Dammdalsskolans uppdrag
Enligt skollagens (2010:800) 1 kap. 11 § framgår det att varje skolform ska ha en aktuell
läroplan som anger utbildningens värdegrund och uppdrag. För läsåret 2017/2018 gällde:
”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011” (LGR 11)
Av denna framgick att skolans uppdrag innefattade, dels:
 att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och
värden
 att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom
förbereda dem för att leva och verka i samhället.
 att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om
kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur
kunskapsutveckling sker
”Läroplan för grundsärskolan 2011”
Av denna framgår det bland annat att skolan ska verka för att varje elev:
 kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper
om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt
personliga erfarenheter,
 respekterar andra människors egenvärde,
 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt
medverkar till att hjälpa andra människor,
 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att
handla också med deras bästa för ögonen, och
 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
Därutöver är det övergripande uppdraget i landstingsstyrelsens och Dammsdals
verksamhetsplaner att eleverna efter avslutad skolgång ska kunna leva ett så självständigt liv
som möjligt efter sina funktionella förutsättningar. De ska förberedas för ett fortsatt liv med ett
väl anpassat och utvecklat stöd som kan hjälpa till att kompensera deras
funktionsvariationer.
Av intervju med medarbetare på Dammsdal framkommer att det finns en stor medvetenhet
bland personalen gällande verksamhetens uppdrag vilket bekräftas i gruppintervjun med
medarbetare. Medarbetarna uppger att det finns en vardaglig koppling till ansvaret rörande
LGR 11 och uppdraget i Dammsdals verksamhetsplan. Även intervjuade funktioner i
Dammsdals ledning uppger att uppdraget är tydligt.
4.3.2. Dammdalsskolans styrning
Landstingsstyrelsens verksamhetsplan med budget 2017-2019 är styrelsens framtidsanalys
med ställningstagande inför planperioden 2017-2019. Av planen framgår verksamhetens
utmaningar, viktiga satsningar och ekonomiska förutsättningar under planperioden.
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Verksamhetsplan med budget 2017 – 2019 fastställdes av landstingsstyrelsen den 13
december 2016 §242/16.
Då styrelsens budget är förhållandevis översiktlig har verksamheten i Dammsdals
verksamhetsplan 2017 detaljerat inriktningen och konkretiserat indikatorer utifrån
landstingsfullmäktiges övergripande mål och perspektiv för hela länet. Alla, av
landstingsfullmäktige, fastställda mål har inte varit applicerbara på Dammsdal vilket föranlett
att verksamheten anpassat perspektiven till egna indikatorer. Utifrån Dammsdals
verksamhetsplan har verksamheten 25 indikatorer fördelade på de olika perspektiven för att
mäta måluppfyllnad. Av dessa tillhör 8 indikatorer medborgarperspektivet och 10 stycken
personalperspektivet.
För medborgarperspektivet har verksamheten anpassat målen till elevers, vårdnadshavares
och kommuners delaktighet i planeringen. Verksamheten har upprättat en handlingsplan för
att främja elevernas närvaro som reviderades den 1 juni 2017 då målet har varit svårt att
uppnå 3. I denna framgår rutiner för hur närvaro följs upp och dokumenteras samt roll- och
ansvarsfördelning i närvarohanteringen. Rektor ansvarar för att, vid upprepad ogiltig frånvaro
om sammanlagt fem dagar, utreda elevens orsak till frånvaro och eventuella behov av stöd i
enlighet med skollagens 3 kap 8 §.
Avseende personalperspektivet finns det i Plan för kvalitetsarbete en strategi för hur
lärarkompetens ska tillgodoses. Vidare framgår det i Dammsdals verksamhetsplan med
budget 2017- 2019 att medarbetarnas utvecklingsmål uppmärksammas och planeras för i
medarbetarsamtal. Det framgår dock att verksamheten har haft högre sjukfrånvaro än vad
målvärdet angett de senaste åren. Verksamheten har exempelvis satt ett mer ambitiöst
målvärde än fullmäktige när det kommer till ”sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid”, där
5,1 % kompletterar fullmäktige och styrelsens 6 %.
Skollagens 4 kap. reglerar kraven på ett systematiskt kvalitetsarbete specifikt för
skolverksamheten. Skolan ska analysera, planera och följa upp verksamheten. I detta arbete
är Plan för kvalitetsarbete styrande.
Av Plan för kvalitetsarbete framgår att skolverksamheten följer upp elevernas
kunskapsresultat genom utvärderingar flera gånger varje termin: februari, januari, september
och december. Dessa rapporteras även till elevernas hemkommun. Vid läsårets slut
sammanställs elevernas kunskapsresultat på individ och gruppnivå för att sedan jämförs med
kunskapsnivå på nationell nivå.
4.3.3. Uppföljningsprocedurer
Divisionen för psykiatri och funktionshinder fullgör styrelsens ansvar för länets psykiatriska
vård och verksamheter inom området för funktionshinder. Utifrån intervju med Dammdals
ledning framgår att divisionsledningen, med divisionschef och verksamhetschef, träffas
varannan tisdag. Dammsdals verksamhetsplan för 2017-2019 rapporteras, bland annat, till
Divisionen för psykiatri och funktionshinder. Vidare åker divisionsledningen ut på
verksamhetsmöten.
Utifrån Plan för kvalitetsarbete redovisas varje år läsårets utvecklingsområden till
huvudmannen liksom en plan för det systematiska kvalitetsarbetet för innevarande läsår.
3

Handlingsplan – För att främja och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro på
Dammsdalsskolan
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Rapportering och uppföljning till styrelsen sker i stor utsträckning genom divisionschefen som
förmedlar relevant information. Vid behov sker händelsestyrda återkopplingar med styrelsen
vid tillfällen då exempelvis skolinspektionen har haft tillsyn eller besökt verksamheten.
Därutöver uppger intervjuad verksamhetschef att rapportering och återkoppling rörande
relevanta planer sker med landstingsdivisionens juridiska stab.
Utifrån intervju med personal på Dammsdal framgår att det har blivit en tydligare koppling
mellan landstingsfullmäktiges och landstingsstyrelsens styrplaner avseende Dammsdal efter
att landstingsstyrelsen övertog ansvaret från nämnden för kultur, utbildning och
friluftsverksamhet. Enligt intervjuade framgår dock att det finns vissa brister med att skolan
ligger under hälso- och sjukvårdsområdet då styrdokumenten blir svåra att applicera på all
verksamhet. Av intervjuade medarbetare beskrivs därmed att verksamhetens egen
verksamhetsplan blir något särkopplad från målen och inriktningen i landstingets
styrdokument men uppges var desto viktigare för styrningen av Dammsdals verksamhet.
4.4. Bedömning
Vår bedömning är att de mål och indikatorer som Dammsdal har fastställt i samband med
verksamhetsplanen 2017 är relevanta och tar bäring på fullmäktiges perspektiv i mål och
budget 2017-2019 samt landstingsstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret.
Uppdraget är tydligt i landstingets och verksamhetens styrdokument vilka tar bäring på
gällande lagstiftning. Dessutom framgår det i intervjuer att uppdraget är väl förankrat bland
verksamhetens medarbetare.
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5. Skolans målstyrning
5.1. Måluppfyllelse
Utifrån Verksamhetsberättelsen 2017 framgår att verksamheten gjort analyser av
måluppfyllelsen av målen rörande fullmäktiges olika perspektiv samt landstingsstyrelsens
verksamhetsplan för 2017. Verksamheten uppfyller i stor utsträckning de strategiska målen i
landstingsfullmäktiges mål och budget 2017, med undantag för målet för
personalperspektivet.
För 2017 har måluppfyllelsen enligt verksamhetsberättelsen för de olika perspektiven sett ut
som följer:
Medborgarperspektivet:
Det framgår att 93,3 % av eleverna är nöjda med tjänsterna. Landstingsfullmäktiges mål låg
på 80 % vilket innebär att verksamheten uppnådde målet. Av de 8 indikatorer i Dammsdals
verksamhetsplan som används för att mäta målet ytterligare uppnådde verksamheten 4. De
mål som inte uppnåtts berör elevers behörighet till högskole- och yrkesförberedande
program men även elevernas procentuella närvaro. Det framgår att målnivån för elevernas
närvaro har legat på 90 % för 2016 och 2017. Utfallet för 2016 var 68 % och 76 % för 2017. I
verksamhetsberättelsen beskrivs förklaringar till utfallet att eleverna har dåliga erfarenheter
av skolan sedan tidigare, sömnproblematik, spelberoende eller stark energiförlust vid för
mycket sinnesintryck vilket leder till frånvaro.
Såväl elever som vårdnadshavare och betalande kunder är i stort nöjda med den
verksamhet som bedrivs och upplever en hög grad av delaktighet på samråden som
genomförs minst två gånger per läsår. Verksamheten har mätt delaktigheten och nöjdheten
hos köparna4 genom enkäter där 94,4 % känt sig delaktiga i planeringen av elevens insatser.
Under året har försök gjorts att göra enkäten mer användarvänlig genom att
utvärderingsfrågorna har besvarats direkt efter samrådsmötet på en Ipad.
Personalperspektivet:
Sjukfrånvaron för 2017 är hög och ligger på 8,47 % sjukfrånvarotid i relation till ordinarie tid, i
förhållande till de två målvärdena på 5,1 % i Dammsdals verksamhetsplan 2017 och 6 % i
fullmäktiges mål och budget 2017. Enligt intervjuad verksamhetschef är de bakomliggande
orsakerna att tillsättningen av vakanser har dragit ut på tiden på grund av uppsägningstider
från föregående arbetsgivare. Detta medförde att Dammsdals timvikarier gått in på
schemarader vilket i sin tur ledde till brist på timvikarier. Bristen på timvikarier har varit ytterst
kännbar på elevhemmen men även till viss mån i skolan. I november 2017 togs en hälsoplan
fram för att arbeta med att sänka sjukskrivningarna. Av denna framgår det att verksamheten
nu har kamratstödjare och hälsoinspiratörer som ska stödja och främja medarbetarna mot en
hälsosam livsstil.
Av de ytterligare 9 indikatorerna i Dammsdals verksamhetsplan uppnådde verksamheten 4
mål, 3 gick inte att mäta och 1 var delvis uppfyllt.
Process- och förnyelseperspektivet

4

Vårdnadshavare och elevens hemkommun
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Landstingsfullmäktiges mål för området har behövts anpassas till verksamheten och alla mål
har uppnåtts. För leverera ”effektiva och säkra tjänster genom tydliga processer” 5 har
verksamheten utvecklat ett digitalt hjälpverktyg för dokumentation kring det pedagogiska
arbetet omkring varje elev, vilket kallats ”Elevens resa genom Dammsdal”. Produktionsstart
för detta är prognostiserat till 2018. Därutöver har verksamheten gjort medarbetarna
delaktiga och medvetna om det systematiska kvalitetsarbetet.
Vidare framkommer att verksamhetens marknadsföringsstrategi är att visa upp ett bra
resultat och därmed få kunder att sprider positiv information till andra kunder, kommuner och
anhöriga.
Miljöperspektivet
Årets enda miljömål, rörande verksamheter som har genomfört kemikalieinventering, är
uppnått.
Ekonomiperspektivet
Dammsdal visar för 2017 en budget i balans med ett positivt resultat på ca 2,4 mkr (ca 2,4
mkr 2016) utifrån en budget på 0 mkr. Det positiva resultatet beror främst på lägre
personalkostnader än budgeterat.
5.2. Iakttagelser vid intervju med Dammsdals ledning
Av de intervjuade framgår att verksamhetens framtida ekonomiska hushållning bygger på att
skolan är förhållandevis fullbelagd. Utifrån verksamhetsberättelse 2017 framgår att
beläggningsgraden var på 96,1 % (97 % 2016). De intervjuade uppger även att det är kö för
plats på Dammsdal samt att intresset är starkt bland kommuner i hela landet.
Intervjuad rektor och verksamhetschef uppger att verksamheten varvar skola med social
träning. Det uppges vara viktigt för eleverna att de får socialträning på flera olika ställen.
Det framgår att verksamheten arbetar med ett pedagogiskt förhållningssätt utifrån TEACCHprogrammet 6 där fokus ligger på förutsägbarhet och tydliga strategier för beteende och
handling.
Skolinspektionen genomförde under 2016-2017 ett tillsynsärende avseende
skolverksamheten där brister inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan gällande
styrning och utveckling av verksamheten identifierades. Det gällde främst uppföljning och
dokumentation av elevers måluppfyllelse på övergripande. Det bedömdes även finnas brister
gällande extra anpassning och särskilt stöd. Dessa brister ansågs, av Skolinspektionen,
avhjälpta vid uppföljningen, varpå tillsynsärendet avslutades den 18 september 2017 7.
Av intervju med verksamhetschef och rektor framkom att skolresultaten har analyserats men
inte redovisats. Arbetslagen har alltid analyserat målen men det uppges av intervjuade inte
funnits någon struktur för att analysera exempelvis elevers frånvaro. Verksamheten har nu
upprättat en bättre systematik. De intervjuade uppger att det kommer att göras redovisningar
av skolresultat nu från och med 2017. De intervjuade uppger dock att det finns viss
problematik när det kommer till att följa upp och jämföra skolresultaten då de nationella
databaserna inte registrerar resultat om skolan har för få elever. Dammsdal faller således
5

Landstingsfullmäktiges mål och budget 2017
Pedagogiskt program som härstammar från” Division Teach” i North Carolina, USA
7
Skolinspektionen, beslut, 2017-09-18
6
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under gränsen för elevantal och finns inte representerade i nationella databaser. Denna
problematik finns även när det kommer till sammanställningar av nationella prov samt när
skolverket genomför enkätundersökningar.
5.3. Iakttagelser vid gruppintervju med medarbetare
Avseende medborgarperspektivet uppger de intervjuade att mätbarheten av elevernas
delaktighet görs kontinuerligt, dels genom veckomöten men även genom individuella
utvecklingsplaner (IUP). Delaktigheten skiljer sig utifrån elevernas förutsättningar,
verksamheten anpassar dock elevernas utvärderingar utifrån deras kapacitet för att varje
elev så långt som möjligt ska delta i de mål och insatser som planeras.
Intervjuade medarbetare uppger även att elevernas IUP är protokollförd och dokumenterad
för varje elev, där även förändringar registreras. Elevträffar genomförs en gång per termin för
att främja en dialog kring elevens utveckling mot kunskapsmål. Därutöver genomför lärarna
ämnesträffar för att diskutera elevernas utveckling. För en kvalitetssäker och rättssäker
bedömning arbetar verksamheten med en kollegialt lärande och bedömningsprocess.
Gällande de mål som berör elevers behörighet till högskole- och yrkesförberedande program
uppger de intervjuade att måluppfyllelsen styrs väldigt mycket av elevernas önskemål och
ambition. Det uppges vara väldigt spridda resultat avseende behörighet för de olika eleverna.
Utifrån intervjuerna framgår det att en stor del av eleverna har svårt att uppnå alla
kunskapsmål men tenderar att få mycket goda resultat i specifika ämnen.
Vidare uppger de intervjuade medarbetarna att målet avseende elevernas närvaro som är på
90% är högt satt i förhållande till rimligheten att nå målet. Eleverna har en komplicerad
skolgång bakom sig och motivationssvårigheter som kan härledas till sina diagnoser vilket
gör målet svåruppnåeligt. En del av de intervjuade uppger att det trots detta är fördelaktigt
med ett optimistiskt mål för indikatorn.
Av intervju med medarbetarna framkommer att elever som upplevs ha behov av ett extra
stöd eller ha svårigheter med kunskapsutvecklingen, av olika skäl, kartläggs i samråd med
skola, elevhälsa och boendet. I denna kartläggning analyseras genomförda åtgärder, och
grundproblematik.
I övrigt uppger de intervjuade att verksamheten ser över hur fler gemensamma aktiviteter
och rester kan implementeras i elevernas skolgång, då detta saknas för många elever.
Eftersom eleverna har raster utefter deras egen planering innebär det att inte alla elever har
rast samtidigt.
5.4. Bedömning
Det finns möjligen skäl för att göra målen något mer realistiska i förhållande till utfallen. Det
framgår att verksamheten har svårt att uppnå målet avseende elevernas närvaro då eleverna
har en komplex relation till skolan sedan tidigare. Då verksamheten inte har uppnått målet för
2016 eller 2017 finns det anledning att göra målet mer verklighetsförankrat utifrån
förutsättningarna. Vi ställer oss även frågande till om verksamheten behöver ha ett mer
ambitiöst mål för personalens sjukfrånvaro än landstinget i övrigt. Detta med anledning av att
verksamheten inte har uppnått målet de senaste fyra verksamhetsåren.
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6. Verksamheten har goda förutsättningar att uppnå målen


Uppfattas verksamhetens förutsättningar som rimliga för att lyckas att utföra
uppdraget samt att nå verksamhetens mål?

Av Plan för kvalitetsarbete framgår det att ”rektorn ska skapa en organisation och
förutsättningar för att utveckla undervisningen på Dammsdalsskolan”. Verksamheten har 38
platser som under 2017 har varit belagda till 96,1% under året. Verksamheten har drygt 150
medarbetare som arbetar inom olika delar av verksamheten.
Av Plan för kvalitetsarbete och Verksamhetsberättelse 2017 framgår att samtliga lärare på
Dammsdalsskolan har lärarlegitimation eller är under utbildning och har haft behörighet att
arbeta inom skolverksamheten.
Jämför vi Dammsdals skolverksamhet med riket kan vi konstatera att personaltätheten och
andelen behöriga lärare är markant bättre. För Dammsdal är det drygt 1,3 elever per
heltidstjänst inom skolan, se nedan.
Personal 2017 - 2018
Andel lärare med
lärarlegitimation (Heltid)

Dammsdal

Antal elever per
heltidstjänst inom
skolverksmaheten
1,3

Riket

12, 1

71, 4 %

94 %

Plan för kvalitetsarbete – Dammsdalsskolan 2017-2018
Av verksamhetsberättelse 2017 framgår det att skolverksamheten lever upp till målvärdet på
100 % avseende andelen lärare som har rätt kompetens för sitt uppdrag.
Utöver lärarlegitimation framgår det att samtlig personal går en inledande utbildning på en
vecka inom området autism vid nyanställning. Denna följs sedan av interna
fortsättningskurser. Det finns även ett antal elevassistenter som verkar som stödresurser till
lärarna och eleverna. En medarbetare inom elevhälsan har även fått ett uppdrag som
utbildningsledare på Dammsdal.
Av Verksamhetsberättelse 2017 framgår att skolans rektor genomför Statens
rektorsutbildning på kvartfart. Vidare framgår det att verksamhetschefen har genomgått en
chefsutbildning inom området hälso- och sjukvård vid Stockholms handelshögskola samt den
statliga rektorsutbildningen under åren 2013-2015.
När det kommer till skolans lokaler framgår det av Plan för kvalitetsarbete att dessa är
anpassade till eleverna. Skolbyggnaden är exempelvis ”byggd efter en dansk modell i Århus
med samma elevgrupp som representeras på Dammsdalsskolan” där ”Varje klassrum är
fördelat på ett gemensamt rum och fyra studierum”.
6.1. Iakttagelser vid intervju med Dammsdals ledning
Av intervju med verksamhetschef och rektor framgår att verksamheten har goda resurser.
Verksamheten har totalt ca 150 medarbetare, varav 90 stycken är fördelade på det dygnet-
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runt bemannade boendet, 30 personer arbetar inom skolverksamheten och drygt 5-6
personer inom elevhälsan. Gällande skolverksamheten har lärarna behörighet inom ett brett
antal ämnen.
Dessutom uppger intervjuad verksamhetschef att det genomförts extra satsning på utbildning
och kompetensförsörjning av personal.
Utifrån intervju med rektor och verksamhetschef framgår att hälften av eleverna är placerade
på elevhem inom skolans innerområde och drygt hälften i ”ytterområdet”, drygt 3km från
skolan. Dessa elever har tillgång till skolans egna bussar för att ta sig till skolans område. Av
intervjuerna framgår dock viss problematik med att ha eleverna utspridda i ytterområdet då
det föreligger ett hinder för närvarandegraden. Vidare framgår det att denna problematik är
uppmärksammad hos Divisionschef för psykiatri- och funktionshinder, som ska väcka
ärendet hos styrelsen.
6.2. Iakttagelser vid gruppintervju med medarbetare
Intervjuade medarbetare uppger att verksamheten har goda förutsättningar att utföra
uppdraget. Verksamheten har bra personaltäthet och därmed möjlighet att anpassa
studiegången till elevernas behov.
När det kommer till målen i Dammsdals verksamhetsplan 2017 rörande
medborgarperspektivet och elevers behörighet efter avslutad utbildning, uppger intervjuade
medarbetare att de inte uppnår målet om (30%/50%) andel elever som är behöriga till
högskoleförberedande/ yrkesförberedande program. Av intervjuerna framgår att eleverna har
stora svårigheter i att hitta motivation till skolgång samt har haft en komplicerad skolgång
innan inskrivning på Dammsdal. Först när eleven kommer till Dammsdal får eleven rätt
förutsättningar men det uppges vara svårt att ta igen de kunskapsbrister som finns från
tidigare skolgång.
Gällande kompetensförsörjningen inom verksamheten uppger de intervjuade att personal
inom skolverksamheten får goda möjligheter att utbilda sig. Det finns möjlighet att kombinera
studier med arbetet på ett föredömligt sätt.
6.3. Bedömning
Vår bedömning är att verksamheten har goda förutsättningar för att utföra uppdraget och
uppnå målen. Dock med undantag för de mål som vi i avsnitt 5 bedömer som orealistiska.
Bedömningen baseras på att verksamheten har 150 medarbetare att tillgå, varpå näst in till
alla skolverksamhetens lärare har lärarbehörighet. Fördelat på de 38 platser som finns
tillgänglig har verksamheten en rad resurser att tillgå, där personaltätheten inom
skolverksamheten är mycket god i jämförelse med riket.
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7. Sammanfattande bedömning
Nedan beskrivs svaren på granskningens revisionsfrågor kortfattat.
Revisionsfråga
Är Dammdalsskolans
uppdrag och ansvar är
tydliggjort?

Svar
Ja, skolans ansvar och uppdrag är tydligt i styrande
dokument vilka även tar sin utgångspunkt i gällande
lagstiftning. Intervjuade uppger även tydlighet i uppdrag
och ansvar.

Har beslut fattats om mål
och budget för
verksamhetsåret?

Ja,
landstingets mål- och budget 2017-2019 fastställdes i
landstingsfullmäktige den 8 november 2016 §153/16.
Verksamhetsplan och budget 2017 – 2019 för Dammsdals
verksamhetsåret 2017 fastställdes av landstingsstyrelsen
den 13 december 2016 §242/16.

Uppfattas verksamhetens
förutsättningar som
rimliga för att lyckas att
utföra uppdraget samt att
nå verksamhetens mål?

Ja, verksamheten har goda förutsättningar att utföra
uppdraget och uppnå målen. Detta baseras på att
verksamheten har 150 medarbetare att tillgå, varpå näst in
till alla skolverksamhetens lärare har lärarbehörighet.
Fördelat på de 38 platser som finns tillgänglig har
verksamheten en rad resurser att tillgå, där
personaltätheten inom skolverksamheten är mycket god i
jämförelse med riket.
Bedömningen är dock att verksamheten inte behöver ha
ett mer ambitiöst mål för personalens sjukfrånvaro än
landstinget i övrigt. Detta med anledning av att
verksamheten inte har uppnått målet de senaste fyra
verksamhetsåren.

Stockholm den 28 februari 2018

Anders Hellqvist
EY

Madeleine Gustafsson
EY

20

Bilaga 1: Källförteckning
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Urval av klasslärare och speciallärare

Dokument:














Dammsdals Hälsoplan, 2018.
Delegationsordning – Skolfrågor Dammsdal, Beslutad av Landstingsstyrelsen 17
januari 2017, § 8/17, LS-LED17-0478-1.
Handlingsplan: För att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda
frånvaro på Dammsdalsskolan, 1 Juni 2017.
Mål och budget, Planperioden 2017-2019, landstingsfullmäktige, den 8 november
2016 §153/16.
Plan för kvalitetsarbete – Dammsdalsskolan 2017-2018, 15 september 2017
Reglemente för landstingsstyrelsen, LS-LED17-1229-2, Beslutad av
Landstingsfullmäktige 26 september 2017, § 103/17.
Skolinspektionen, beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola, 432015:9474, 18 september 2017.
Skolinspektionen, beslut efter uppföljning för gymnasieskola, 43-2015:9475, 18
september 2017.
Skolinspektionen, beslut efter uppföljning för grundskola, 43-2015:9476, 18
september 2017.
Skolinspektionen, beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola, 43-2015:9479, 18
september 2017.
Trygghetsplan – Plan mot diskriminering och kränkande behandling, 2017-1018,
uppdaterad 2017-09-15, upprättad av rektor.
Verksamhetsplan med budget 2017-2019, Dammsdal.
Verksamhetsplan med budget 2017- 2019, Landstingsstyrelsen, fastställd 13
december 2016 § 242/16, LS-LED16-1197
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