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Planering av gymnasieskolans verksamhet

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Kalix kommun granskat utbildningsnämndens
planering av gymnasieskolans verksamhet. Syftet med granskningen har varit att bedöma ifall
nämndens styrning och ledning av verksamheten är ändamålsenlig. Granskningen har resulterat i
följande bedömningar:

 Vår bedömning är att det inte finns ändamålsenliga system, rutiner och kommunikation för

styrning och ledning i samtliga led från nämnden till lärarna. Nämnden har upprättat

målsättningar och indikatorer. Däremot har nämnden inte säkerställt att det sker en aktiv

dialog och ett medvetet aktivt arbete ute i verksamheten i syfte att uppfylla nämndens

målsättningar.

 Vi bedömer att det inför nämndens beslut om gymnasieskolan inte finns fullgoda

beslutsunderlag med ekonomiska konsekvenser. Bedömningen baseras på att fördjupade

ekonomiska analyser inför nämndens beslut om programutbud saknas i beslutsunderlaget.

 Det är inte möjligt att göra en revisionell bedömning av om gymnasieverksamheten bedrivs

med god ekonomisk hushållning. Detta eftersom nämndens uppföljning inte ger något

tydligt svar på hur verksamhetens kvalitet står i relation till verksamhetens förhållandevis

höga kostnader.

 Vi bedömer att nämnden inte bedriver gymnasieverksamheten på ett fullt ekonomiskt

tillfredställande sätt. Vi uppmärksammar att verksamheten har bedrivits inom tilldelad

ram under året. Däremot har verksamheten väsentligt högre kostnader än många

jämförbara kommuner samtidigt som det inte kan styrkas att verksamhetens kvalitet är

högre.

 Vi noterar att det finns en viss beredskap i den kommunala gymnasieorganisationen för att

möta förändringar i elevantal och elevers valmönster. Nämnden gör en årlig avvägning

avseende slutligt programutbud. Vår bedömning är dock att nämndens beredskap inte är

tillräckligt god. Detta eftersom nämndens kostnader, exempelvis för lokaler, indikerar att

det fortfarande finns behov av att anpassa organisationen till det alltjämt krympande

elevunderlaget.
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Sammanfattningsvis bedömer vi att nämndens styrning och ledning av gymnasieverksamheten för
närvarande inte är ändamålsenlig. Vi uppmärksammar dock att det finns en medvetenhet och vilja
hos nämnd och förvaltning att utveckla analysen och se över kostnaderna, vilket vi finner positivt.

I övrigt hänvisar vi till de granskningsiakttagelser och bedömningar som återfinns i bifogad
revisionsrapport.

Kalix kommuns revisorer
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