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Ekonomistyrning inom gymnasieskolan 

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Kalix kommun genomfört en granskning av 

ekonomistyrningen inom gymnasieskolan. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 

utbildningsnämnden säkerställt att gymnasieverksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och 

på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. I granskningen har 

vi biträtts av sakkunniga från PwC.  

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att:  

• utbildningsnämnden inte helt bedriver gymnasieverksamheten på ett ändamålsenligt 

sätt,  

• att gymnasieverksamheten bedrivs på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt, samt  

• att den interna kontrollen inom området inte är helt tillräcklig. 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi utbildningsnämnden att: 

- Säkerställa att fastställd roll- och ansvarsfördelning är uppdaterad, tillämpas och är 

känd inom verksamheten. Vidare bör skolchefens och förvaltningsekonomens roll 

avseende ekonomistyrningen tydliggöras. 

- Följa upp ekonomi och elevernas kunskapsresultat i ett sammanhang, för att vid 

fördelning av budget ta hänsyn tas till eventuella särskilda behov eller åtgärder vid 

bristande kunskapsresultat. 

- Utveckla den ekonomiska uppföljningen till att omfatta analys av det ekonomiska 

resultatet för gymnasieskolan, samt uppföljning av interkommunala ersättningar och 

bidrag till fristående gymnasieskolor.  

- Årligen, i samband med ekonomiska konsekvensanalyser eller utredningar rörande 

gymnasieskolan, beakta kostnader per program samt upprätta analys för om ett 

program är ekonomiskt hållbart att fortsatt bedrivas. 

- Nämnden bör årligen säkerställa att beslut fattas kring debitering av interkommunala 

elever, samt överväga om beslutet att interkommunala elever ska debiteras enligt 

riksprislistan ska ändras med anledning av att det inte följer skollagens intentioner och 

huvudprincip. 

Vi emotser utbildningsnämndens svar på vår granskning till 2020-12-20. 

 

För Kalix kommuns revisorer 
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