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Yttrande gällande KPMG AB:s revisionsrapport granskning av åtgärder mot ungdomsarbetslöshet
Ärendebeskrivning
På uppdrag av Piteå kommuns revisorer har KPMG AB genomfört en revisionsrapport i syfte
att granska om det sker en tillräcklig styrning och uppföljning för att kunna nå målet om
nolltolerans mot arbetslöshet. Uppdraget har ingått i revisionsplanen för 2015. Barn- och
utbildningsnämnden har beretts möjlighet att lämna yttrande på rapporten.
Rapportens slutsatser
Barn- och utbildningsnämnden fullgör det registeransvar och informationsansvar som åligger
nämnden och de fastställda rutinerna följs. Det finns en vilja att arbeta förebyggande med
barn i förskola och skola i syfte att eleverna ska lämna skolan med fullgjorda utbildningar.
Utredarna föreslår att målvärden ska fastställas för de indikatorer som utgör nyckeltalen för
målet att eleverna ska lämna skolan med fullgjord utbildning. Indikatorerna är:
 Andel elever med fullständiga betyg i skolår 6 och 9
 Fullgjort nationellt program i gymnasieskolan inom fyra år
Om man väljer att behålla målet nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet så behövs ett utvecklat
stöd från hela kommunorganisationen för att fullmäktiges mål ska kunna uppfyllas.
Kommunstyrelsen rekommenderas därför att anpassa både strategiskt och strukturellt stöd
utifrån resultaten från den planerade kartläggningen av ungdomar som står utanför studier
och arbete.
Barn- och utbildningsnämndens synpunkter
Vi instämmer inte med förslaget att inrätta en ordförandeberedning. Det är viktigt att de
övergripande frågorna samlas på så få spelplaner som möjligt. Då menar vi att det är bättre att
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lägga resurserna på partnerskapet. Det finns risk att frågan annars går i baklås om den leds genom för
många stuprör.

På sidan 13, näst sista stycket – Ta bort sista meningen och lägg till ett förtydligande: att vi
inom ramen för introduktionsprogrammen kan utforma individuella lösningar i syfte att
anpassa utbildningen utifrån elevers behov. Här finns också möjligheten för obehöriga elever
till gymnasiets nationella program, att studera både grundskoleämnen, yrkesämnen och
gymnasiegemensamma ämnen för att på så sätt antingen förberedas för yrkeslivet eller att så
snart som möjligt göra sig behörig till ett nationellt program.
Vi vill också tillägga att man från gymnasiets sida arbetar medvetet för att ungdomarna ska få
en utbildning med hög kvalité, där de efter avslutad gymnasieexamen är anställningsbara
utifrån branschens krav. Strömbackaskolan är certifierad både som Teknikcollege och Vårdoch omsorgscollege vilket innebär ett nära samarbete med branschen för att kvalitetssäkra
utbildningen. Det finns också väl fungerande programråd på yrkesprogrammen där bransch
och skola möts för att tillsammans forma en utbildning som möter företagens behov.
Nämnden har beslutat att ansöka om statliga medel för ett fjärde år på Teknikprogrammet,
den så kallade gymnasieingenjörsexamen. Här har ansvariga på skolan arbetat tillsammans
med regionen för att sprida inriktningarna till programmet utifrån lokala förutsättningar. Det
finns en styrgrupp för denna utbildning som består av branschföreträdare och personal från
Strömbackaskolan.
Nämnden har också fattat beslut om att göra en översyn av gymnasiets programutbud i syfte
att se över hur vi för framtiden ska organisera för att upprätthålla hög kvalité i våra
utbildningar, tillse att utbildningen motsvarar de krav som ställs på arbetsmarknaden samt är
anpassade till framtida arbetsmarknadsbehov.
Utifrån den analys och de förslag till åtgärder som utredarna presenterat, har Barn- och
utbildningsnämnden utöver ovan nämnda synpunkter inte något ytterligare att invända eller
tillägga.
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