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Utbildningsnämnden

Granskning av studie- och yrkesvägledning i Uppsala kommun
PwC har på vårt uppdrag, granskat om studie- och yrkesvägledning i Uppsala
kommun bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen har ett särskilt fokus på
hur arbetet kring studie- och yrkesvägledning fungerar i skolorna vid sidan av de
insatser som görs av professionen, studie- och yrkesvägledare.
Granskningsobjekt har varit ansvariga nämnder, d v s barn- och ungdomsnämnden
(BUN) samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN). Dessa nämnder har
dock fr o m år 2015 upphört och ansvaret för verksamhetsområdet åligger fortsatt
den nybildade utbildningsnämnden.
Granskningen visar följande:
o

Att mål och riktlinjer för studie- och yrkesvägledningen har antagits av
tidigare barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden. Utifrån målen har arbetsplaner upprättats där det
framgår vad som ska göras och hur arbetet ska gå till. I måldokumentet
framhålls att en förutsättning för framgångsrikt arbete är att skolorna
arbetar strukturerat med studie- och yrkesorientering i enlighet med det som
uttrycks i måldokumentet.

o

Att endast tolv av 34 skolor uppger att de har en studie- och
yrkesorienteringsplan. Innehållet i planerna tenderar i många fall att
avgränsas till insatser som utförs av studie- och yrkesvägledarna. Insatser
kopplade till studie- och yrkesvägledning i ett vidare perspektiv förekommer
inte i planerna i någon större omfattning.

o

Att det inte går att se att och hur ansvariga nämnder under år 2014 följt upp
de antagna målen och riktlinjerna.

o

Att det är stora skillnader mellan grundskolorna hur mycket resurser som
satsas på studie- och yrkesvägledning. Den skola som satsar mest har mer än
tre gånger så mycket resurser per elev jämfört med den som satsar minst.

Grundat på ovanstående är vår samlade bedömning och svar på revisionsfrågan att
ansvariga nämnder inte kan sägas ha haft en ändamålsenlig styrning av
verksamheten.
Vi översänder rapporten för synpunkter till utbildningsnämnden. Vi önskar svar
senast den 30 maj 2015.
FÖR KOMMUNENS REVISORER

Lars-Olof Lindell
Ordförande för revisionen 20141
1

Denna granskning tillhör verksamhetsåret 2014

