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Gymnasienämndens styrning och uppföljning avseende 
gymnasiereform och skollag 

 

I egenskap av förtroendevalda revisorer i Lapplands kommunalförbund har 
vi granskat gymnasienämndens styrning avseende ny lagstiftning med 
utgångspunkt från om styrningen är ändamålsenlig. I granskningen har vi 
biträtts av sakkunniga från PwC.  

Vår samlade revisionella bedömning är att gymnasienämnden, genom 

styrning och uppföljning i vissa avseenden säkerställer att ny skollag och 

nya förordningar implementeras och tillämpas. Vi baserar bedömningen på 

följande:  

• Vi bedömer att implementering av nya styrdokument har skett på alla 
nivåer i organisationen. Det kan dock finnas behov av att fortsätta 
implementeringsarbetet. Den gemensamma fortbildningsplan som är 
under utarbetande bedömer vi ger rektorerna möjlighet att prioritera 
skolenheternas behov av fortbildning.  

• Nämnden bedöms på ett relativt systematiskt vis följt upp 
implementeringen av de nya styrdokumenten. Nämnden 
rekommenderas dock att följa upp tillämpningen av de nya 
styrdokumenten. 

• Vi bedömer att nämndens ansvarsfördelning i form av samlad 
delegationsordning ännu inte reviderats på ett ändamålsenligt sätt. 
Vidare bedömer vi att förbundets riktlinjer för klagomålshantering är 
i behov av komplettering med information om tillförlitligt tillväga-
gångssätt för klagomålshantering på skolenhetsnivå.  

• När det gäller elever i behov av särskilt stöd bedömer vi att nämnden 
bör säkerställa att uppdaterade rutinbeskrivningar avseende 
hantering av elever i behov av särskilt stöd finns vid varje skolenhet. 
Rutinbeskrivningarna bör även säkerställa att ärendehantering sker på 
ett rättssäkert sätt i alla skolenheter.  



  2012-12-18   2(2) 
Revisorerna 

 

 

• Vi bedömer att nämndens övergripande organisation av verksamheten 
överensstämmer med den nya skollagens bestämmelser. Bedömningen 
baseras på att varje enhet och elev har en ansvarig rektor. När det 
gäller elevhälsa bedömer vi att denna organisation inte till fullo 
överensstämmer med skolagens bestämmelser. Bedömningen baseras 
bland annat på att det inte finns tillgång till psykolog och 
specialpedagogisk kompetens vid förbundets samtliga skolor. 

• Vår bedömning är att nämnden har en ändamålsenlig och tillförlitlig 
prognostisering av förväntat elevantal. Vidare bedömer vi att nämnden 
i tillräcklig omfattning inventerar behovet av utbildningsplatser och 
har tillräcklig framförhållning när det gäller förändrade behov av 
personal och lokaler.  

• Nämndens styrning inom området bedöms i stort vara ändamålsenlig. 
Bedömningen baseras på att nämnden vidtagit vissa åtgärder i syfte att 
anpassa verksamheten i enlighet med ny lagstiftning (t ex 
utbildningsinsatser för ansvariga rektorer och ny övergripande 
organisation av skolenheter). 

• Nämndens uppföljning inom området bedöms inte vara helt 
säkerställd. Bedömningen baseras på att nämnden inte kan belägga att 
den på ett systematiskt vis följt upp hur den nya lagstiftningen 
tillämpas i verksamheterna.  

 

I syfte att utveckla verksamheten lämnar vi följande rekommendationer:  

• Följ upp och utvärdera hur den nya lagstiftningen tillämpas i 
verksamheterna. 

• Säkerställ likvärdig tillgång till elevhälsans samtliga funktioner.  

 

För Lapplands kommunalförbunds revisorer 

 

 

Sören Engelmark, revisor och sammankallande 

 

 
Bilaga: Revisionsrapport ”  Gymnasienämndens styrning och uppföl jning 
avseende gymnasiereform och skollag ”, PwC december 2012  


