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1 Sammanfattning och revisionell 
bedömning 

Revisorerna i Lapplands kommunalförbund har gett PwC i uppdrag att granska om 

gymnasienämnden, genom styrning och uppföljning säkerställer att ny skollag och 

förordningar implementeras och tillämpas. Vår samlade revisionella bedömning är 

att gymnasienämnden, genom styrning och uppföljning i vissa avseenden säker-

ställer att ny skollag och nya förordningar implementeras och tillämpas.  

Vi baserar vår revisionella bedömning på följande iakttagelser och bedömningar:  

− Vi bedömer att implementering av nya styrdokument har skett på alla nivåer i orga-
nisationen. Det kan dock finnas behov av att fortsätta implementeringsarbetet. Den 
gemensamma fortbildningsplan som är under utarbetande bör exempelvis ge rekto-
rerna möjlighet att prioritera skolenheternas behov av fortbildning.  

− Nämnden bedöms på ett relativt systematiskt vis följa upp implementeringen 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 rikt-
linjer för klagomålshantering är i behov av komplettering med information om till-
förlitligt tillvägagångssätt för klagomålshantering på skolenhetsnivå. När det gäller 
elever i behov av särskilt stöd bedömer vi att nämnden bör säkerställa att uppdate-
rade 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.  

− Vi bedömer att nämndens övergripande organisation av verksamheten överensstäm-
mer 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 organi-
sation inte till fullo överensstämmer med skolagens bestämmelser. Bedömningen ba-
seras bl.a. 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 inven-
terar 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 en-
lighet med ny lagstiftning (tex utbildningsinsatser för ansvariga rektorer och ny över-
gripande organisation av skolenheter). 

− Nämndens uppföljning inom området bedöms inte vara fullt ändamålsenlig. Bedöm-
ningen 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.  
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2 Inledning  

2.1 Bakgrund 
Hösten 2011 infördes gymnasiereformen (proposition Högre krav och kvalitet i den 

nya gymnasieskolan). Behovet av utbildningsplatser ska säkerställas mot bakgrund 

av detta samt det elevantal som kan förväntas. För många kommuner gäller att ele-

ver kan söka fritt enligt gällande samverkansavtal. Frisökning innebär att elever 

dessutom har möjlighet att bli andrahandsmottagna utanför kommunen eller sam-

verkansområdet. Detta tillsammans med etableringen av fristående gymnasieskolor 

innebär att kommunalförbundets egen verksamhet är konkurrensutsatt. Därför 

ställs stora krav när det gäller att ta fram tillförlitliga underlag för planering och att 

utforma verksamheten i enlighet med dessa. 

Fr.o.m. 1 juli 2011 ska en ny skollag (2010:800) tillämpas och dessutom gäller nya 

förordningar för skolväsendet. Mycket är nytt. Generellt kan sägas att kraven på 

kommunerna skärps. Många av nyheterna berör de olika skolformerna. Många be-

stämmelser gäller dock övergripande – nedan lämnas en sammanfattning av dessa. 

• I ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild ska förvaltningslagens 
bestämmelser om ärendehandläggning tillämpas (t ex beslut om mottagande av ele-
ver). 

• Fler kommunala beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol eller Skol-
verkets överklagandenämnd (t ex beslut om åtgärdsprogram vid särskilt stöd). 

• I all verksamhet enligt skollagen som rör barn (=under 18 år) ska barnets bästa vara 
utgångspunkten. Barnets inställning ska långt det är möjligt klarläggas. 

• Den nya skollagen innebär ökade krav på behörighet och utbildning för personal 
som anställs. 

• Rektors beslutanderätt utvidgas och vissa av besluten kan överklagas. Rektor och 
förskolechef får utökade möjligheter att delegera beslutanderätten, med vissa un-
dantag. Varje enhet ska ha en rektor (respektive en förskolechef). 

• Krav på skolplan, arbetsplan och kvalitetsredovisning är borttagna, däremot krävs 
ett systematiskt kvalitetsarbete både på huvudmannanivå och enhetsnivå. 

• Ett kapitel i skollagen ägnas åt åtgärder för trygghet och studiero. För dessa åtgär-
der krävs en särskild dokumentation och ibland även handläggning. 

• Det uttalas särskilt att huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldig-
heter som anges i kapitlet om kränkande behandling. 

• Anmälningsskyldighet föreligger för all personal när man fått kännedom om att ett 
barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling.  

• Anmälningsskyldighet gäller också för berörd personal som befarar att en elev inte 
kommer att uppnå de kunskapsmål som minst ska uppnås. 

• Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål på ut-
bildningen. Information ska lämnas om dessa rutiner. 

• Skolskjuts formuleras som en rättighet och kan överklagas genom förvaltningsbe-
svär. 

• Den nya skollagen innebär tydligare krav på elevhälsans verksamhet. 
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2.2 Revisionsfråga 
Granskningen syftar till att bedöma om gymnasienämnden, genom styrning och 

uppföljning, säkerställer att ny skollag och nya förordningar implementeras och att 

de tillämpas fr.o.m. 1 juli 2011 och fortlöpande. 

I granskningen ska följande kontrollmål besvaras: 

− Har de nya styrdokumenten genom utbildning och information implemente-
rats på alla nivåer? 

− Har riktlinjer och rutiner samt övrig ansvarsfördelning setts över samt vid 
behov reviderats och kompletterats? 

− Överensstämmer nämndens organisation av verksamheterna med skollagens 
bestämmelser? 

− Följer nämnden systematiskt upp implementering och tillämpning av de nya 
styrdokumenten? 

− Har nämnden en ändamålsenlig och tillförlitlig prognostisering av förväntat 
elevantal med hänsyn till olika påverkansfaktorer till exempel samverkansav-
tal, frisökningmöjligheter samt fristående verksamheter? 

− Har nämnden utifrån gymnasiereformen 2011 inventerat behovet av utbild-
ningsplatser?  

− Har nämnden tillräcklig framförhållning när det gäller förändrade behov av 
personal och lokaler? 

− Planeras verksamheten utifrån kravet på god ekonomisk hushållning? 

− Har nämnden en ändamålsenlig styrning och uppföljning? 

 

I granskningen kommer även frågor kopplade till hur elever från andra orter tas om 

hand i de olika medlemskommunerna och vilket stöd de får i sin sociala och boen-

desituation att belysas. Detta särskilt med hänsyn till den svåra bostadssituationen i 

flera av medlemskommunerna. 

2.3 Granskningsmetod 
Granskningen har skett på ett övergripande och översiktligt sätt. Granskningen har 

genomförts med hjälp av dokumentgranskning (tex protokoll, förbundets, årsredo-

visning, delårsrapport samt riktlinjer). Därutöver har intervjuer genomförts med 

förbundschef, gymnasiechef, biträdande gymnasiechef samt rektorer vid samtliga 

skolenheter. Dialog med nämnden har även genomförts.  
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3 Granskningsresultat 

3.1 Utbildnings- och informationsinsatser avse-
ende ny skollag 

Granskningen visar arbetet med att implementera skollag och gymnasiereform i 

verksamheten främst har skett under år 2011. Arbetet har huvudsakligen skett i 

form av informationsinsatser riktade till nämnd, rektorer och pedagoger.  

Nämnden och ledningsgruppen (gymnasiechef, biträdande gymnasiechef samt rek-

torer) har under våren 2011 fått ta del av en extern föreläsning av en skoljuridisk 

expert. Denna utbildning upplevdes mycket bra. Föreläsningen filmades även och 

gjordes tillgänglig för alla lärare via Internet. Det är dock oklart i vilken utsträck-

ning lärarna har tagit del av denna.  

Lärarna vid samtliga enheter har även erbjudits möjlighet att delta vid Skolverkets 

konferens om den nya lagen, vilken anordnades i Luleå. Av intervjuer med rekto-

rerna framgår att detta informationstillfälle inte upplevdes så positivt av deltagarna. 

Synpunkter som framkommit är att informationen kom sent och att informationen 

inte tillförde så mycket nytt. Rektorerna är tveksamma till om den nya lagen ännu 

är fullt implementerad i verksamheterna.  

När det gäller Gy 2011 har skolenheterna i olika omfattning bedrivit eget arbete, i 

lärarnas arbetslag, kring den praktiska tillämpningen av tex läro-/kursplaner. Av 

intervjuer med rektorerna framgår att tid har i olika omfattning avsatts för detta vid 

arbetsplatsträffar och ämneskonferenser.  

Nämnden har i april 2012 informerats om förbundsledningens och skolenheternas 

arbete med gemensam fortbildningsplan. Av intervjuer framgår att planen ska ge en 

överblick över prioriterade fortbildningsinsatser på förvaltnings- och enhetsnivå. 

Planen är för närvarande på remiss hos samtliga rektorer som ska komplettera med 

de fortbildningsbehov som identifierats i respektive skolenhet.  

Under vår dialog med nämnden framkom att nämnden känner sig välinformerad 

om de utbildningssatsningar som genomförts för lärarna. Granskningen visar att 

nämnden har informerats om pågående implementeringsarbete bl.a. vid nedanstå-

ende tillfällen:  

− Information av gymnasiechef om implementeringen av Gy 2011 (oktober 2010). 

− Information om konsekvenser av Gy 2011 (mars 2011).  

− Utvärdering av K-dagarna (november 2011).  

 

Granskningen visar dock att nämnden under året inte genomfört någon uppföljning och 
utvärdering av hur väl den nya lagstiftningen tillämpas i verksamheterna.  
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Bedömning av implementeringsarbetet: Informations- och utbildningsinsat-

ser har genomförts under år 2011. Förtroendevalda, rektorer och lärare har beretts 

tillfälle till information samt i olika omfattning möjligheter till eget arbete runt för-

ändringarna. Vi bedömer att implementering av nya styrdokument har skett på alla 

nivåer i organisationen och att nämnden på ett relativt systematiskt vis följt upp 

implementeringen av de nya styrdokumenten. Rektorernas utsagor indikerar dock 

att det finns behov av att fortsätta implementeringsarbetet. Den gemensamma fort-

bildningsplan som är under utarbetande bedömer vi ger rektorerna möjlighet att 

prioritera verksamhetens behov av fortbildning. Nämnden rekommenderas att följa 

upp tillämpningen av de nya styrdokumenten.  

3.2 Anpassning av förbundsinterna styrdoku-
ment utifrån nya skollagen  

3.2.1 Delegationsordning 
Nämndens delegationsordning har senast reviderats i juni 2011. Granskningen visar 

dock att delegationsordningen inte har genomgått någon revidering med anledning 

av förändringar i skollagen. Av intervjuer framgår att gymnasiechef har fått i upp-

drag lämna förslag till reviderad delegationsordning och enligt gymnasiechefen be-

räknas detta arbete vara klart inom kort.  

3.2.2 Elever i behov av särskilt stöd 
Om det kan befaras att en elev inte kommer att nå upp till kunskapskraven ska en-

ligt nya skollagen en anmälan ske till rektor. Rektorn ansvarar för att i samråd med 

elevhälsan utreda elevens särskilda behov och fatta beslut om eventuellt åtgärds-

program, så att eleven ges det stöd den behöver för att nå målen. Rektors beslut är 

också möjligt att överklaga.  

Granskningen visar att det inte finns några förbundsövergripande rutiner för arbe-

tet med elever i behov av särskilt stöd. Varje skola har egna rutiner och av intervjuer 

framgår att dessa i olika utsträckning har reviderats efter ny lagstiftning. Välkom-

maskolan uppger att de uppdaterat sina rutiner för hantering av elever i behov av 

särskilt stöd. Bokenskolan har upprättat rutinbeskrivning för hantering av elever i 

behov av särskilt stöd. Rutinerna har kompletterats med blanketter för anmälan till 

rektor, utredning av elevs behov, åtgärdsprogram och uppföljning av åtgärdspro-

gram.  

Rutiner för rättssäker hantering (dokumentation av beslut, kommunicering, delgiv-

ning, diarieföring och förvaring) av åtgärdsprogram har inte upprättats. Av inter-

vjuer framgår att rektorerna efterlyser information och stöd inom detta område.  

3.2.3 Klagomålshantering 
Huvudmannen ska enligt nya skollagen ha skriftliga rutiner för att ta emot och ut-

reda klagomål på utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt 

sätt. Rutinerna bör innehålla intern ansvarfördelning för hur klagomålen ska tas 

emot och utredas både på huvudmanna- och enhetsnivå. Det är även viktigt att det 

finns rutiner för hur barn, elever eller vårdnadshavare ska få återkoppling på sin 

anmälan.  



Granskning av implementering och tillämpning av ny skollag 
 

December 2012 
Lapplands kommunalförbund 6 av 10 
PwC 

 

Granskningen visar att det på förbundets hemsida återfinns information om möj-

ligheten att lämna klagomål eller synpunkter. Vidare informeras om nya skollagens 

bestämmelser om synpunktshantering och att återkoppling ska ske inom två veckor. 

Rutinerna tydliggör inte hur eventuella klagomål ska hanteras på enhetsnivå.   

Bedömning av förbundsinterna styrdokument: Vi bedömer att nämndens 

ansvarsfördelning i form av samlad delegationsordning ännu inte reviderats på ett 

ändamålsenligt sätt. Detta innebär tex att rektorer ännu inte haft delegation på be-

slut som enligt nya skollagen faller under huvudmannens ansvar, såsom åtgärder 

vid kränkande behandling.  

Vidare bedömer vi att förbundets riktlinjer för klagomålshantering är i behov av 

komplettering med information om tillförlitligt tillvägagångssätt för klagomålshan-

tering på skolenhetsnivå. Nämnden bör även besluta om på vilket vis klagomålshan-

teringen ska innefattas i det systematiska kvalitetsarbetet på enhets- och huvud-

mannanivå.  

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 ären-

dehantering sker på ett rättssäkert sätt i alla skolenheter.  

3.3 Anpassning av verksamhetens organisation 
utifrån nya skollagen 

3.3.1 Övergripande organisation 
Enligt den nya skollagen kan en skolenhet bara ha en rektor och en elev kan bara 

kan ha en rektor. Det är således bara en person vid varje skolenhet som får vara och 

benämnas rektor.  

Lapplands Gymnasium är den gemensamma gymnasieorganisationen för Gällivare, 

Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner. Utbildningen är, inom de 4 gymnasiesko-

lorna1, organiserad i sammanlagt 14 enheter. Ansvaret för dessa 14 enheter har för-

delats mellan förbundets 10 rektorer. Denna organisation har tillskapats som en 

direkt följd av skollagens nya krav. Förslaget till denna organisation har, enligt för-

bundets biträdande gymnasiechef, stämts av med skoljurist och inrapportering av 

organisationen har skett till Skolverket.  

3.3.2 Elevhälsa 
Enligt den nya skollagen ska det finnas elevhälsa för eleverna i gymnasiet. Det ska 

finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det 

finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpe-

dagogiska insatser kan tillgodoses. Skollagen reglerar även att rektor ansvarar för 

sin enhets inre organisation och för att elever i behov av särskilt stöd får det stöd de 

behöver.  

 
1 Bokenskolan i Jokkmokk (2 enheter), Välkommaskolan i Gällivare (5 enheter), Hjalmar Lundbohmsskolan i Ki-
runa (5 enheter) samt Laestadiusskolan i Pajala (2 enheter). 
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Granskningen visar att elevhälsans personal (skolsköterska, kurator, psykolog och 

läkare) inte har sin anställning i förbundet utan finansieras av respektive medlems-

kommun. Dessa funktioner fungerar därför som en fri nyttighet för förbundet. Spe-

cialpedagogisk kompetens finansieras däremot av respektive rektor.  

Av intervjuer med rektorerna framgår att vissa av rektorerna inte anser sig ha möj-

lighet att styra över elevhälsans funktioner (arbetstid eller omfattning), vilket upp-

levs frustrerande. För närvarande finns följande resurser i medlemskommunerna:  

Antal årsarbetare, elevhälsan 
 Kiruna Gällivare Pajala Jokkmokk 
Skolsköterska 1,0 0,8 1,0 0,25 
Kurator 1,0 1,0 1,0 0,20 
Psykolog Tillgång vid be-

hov.  
0 Vid behov för 

utredningar. 
Tillgång vid 

behov. 
Specialpedagog 2,0 2,5 0 0,4 
Skolläkare Tillgång vid be-

hov. 
1 ggr/mån Tillgång vid 

behov. 
Tillgång vid 

behov. 

 

Av ovanstående tabell kan utläsas att omfattningen av elevhälsans professioner va-

rierar mellan skolorna. Vi uppmärksammar särskilt att Välkommaskolan i Gällivare 

saknar psykolog i tillräcklig omfattning samt att Laestadiusskolan i Pajala saknar 

tillgång till specialpedagogisk kompetens i tillräcklig omfattning. Av våra intervjuer 

framgår även att det upplevs råda brist på vissa specialpedagogiska funktioner (tal, 

hörsel, språk osv.).Vidare uppmärksammas att kontinuerlig tillgång till psykolog-

kompetens saknas vid samtliga skolor.  

Bedömning av organisation: Vi bedömer att nämndens övergripande organisat-

ion av verksamheten överensstämmer med den nya skollagens bestämmelser. Be-

dömningen baseras på att varje enhet och elev har en ansvarig rektor.  

När det gäller elevhälsa bedömer vi att denna organisation inte till fullo överens-

stämmer med skolagens bestämmelser. Bedömningen baseras bl.a. på att det inte 

finns tillgång till psykolog och specialpedagogisk kompetens vid förbundets samt-

liga skolor. Vidare upplever rektorerna, som är ansvariga för att eleverna får det 

stöd de behöver, att det saknas tillräcklig specialpedagogisk kompetens inom vissa 

områden (tal, hörsel, språk). Nämnden rekommenderas att säkerställa likvärdig 

tillgång till elevhälsans lagstadgade funktioner.  

3.4  Nämndens prognostisering och behovsin-
ventering 

3.4.1 Prognostisering 
Av intervjuer framgår att förbundets biträdande gymnasiechef genomför prognos av 

förväntat elevantal årligen, i februari. Prognosen utgår från antal mantalsskrivna 

ungdomar i medlemskommunernas årskurs 5-9 samt gymnasium, vilket möjliggör 

prognostisering 6 år framåt. Planeringen utgår även från att 80 % av eleverna som 

är skrivna i kommunerna söker till skolorna inom Lapplands Gymnasium (övriga 

söker till fristående enheter eller andra kommuner). Detta har, enligt intervjuer, 
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visat sig vara en tämligen tillförlitlig prognosmetod. Av vår dialog med nämnden 

framgår att nämnden själv anser att de får tillförlitlig och kontinuerlig information 

från förvaltningen vilken möjliggör en god framförhållning när det gäller förväntat 

elevantal.  

3.4.2 Behovsinventering 

3.4.2.1 Utbildningsplatser 

Granskningen visar att nämnden på ett aktivt sätt givit förvaltningen uppdrag i syfte 

att inventera behov och utbud av utbildningsplatser. Nämnden har bl.a. uppdragit 

till förvaltningen att:  

− Analysera hur eleverna sökt de senaste åren (januari 2010). 

− I samband med att eleverna ansöker till gymnasieskolan ta med frågor till eleverna 
om vad de hade önskat kunna söka för utbildning (november 2010). 

− Från varje gymnasieprogram samla in hur de inom programmet och mellan skolorna 
planerar att samarbeta för att utveckla sina utbildningar inom det beslutade utbudet 
för Gy 2011 (november 2010). 

− Titta på vilka konsekvenser förändringen från IV till IM program fått (november 
2011). 

 

Av vår dialog med nämnden framgår att nämnden själva anser att de, från gymna-

siechefen, får kontinuerlig information om aktuellt utbildningsbehov via antag-

ningsstatistik mm. Granskningen visar att nämnden bl.a. har fått information vid 

följande tillfällen:  

− Utbudet av utbildningar inför höstterminen 2012 (december 2011). 

− Preliminär antagningsstatistik till förbundets skolor, läsåret 2012/2013 (april 2012).  

−  

Utbud och inriktningar för läsåret 2013/2014 har fastställts av nämnden i septem-

ber 2012. Av intervjuer framgår att beslutet om programutbud och inriktningar 

grundas på elevers sökmönster samt arbetsmarknadens behov. Förbundsledningen 

anser sig ha ett gott samarbete med LKAB men samarbetet med orternas mindre 

arbetsgivare kan, enligt uppgift, utvecklas ytterligare.  

3.4.2.2 Personal 

Av intervjuer framgår att nämnden vid ett flertal tillfällen hanterat personalfrågor 
och övertalighet. Granskningen visar att nämnden bl.a. fått följande information:  

- Problem att rekrytera kompetent personal bl.a. pga införande av lärarlegiti-
mation och högkonjunktur (oktober 2011). 

- Information om personalläge inför vårterminen 2012 (november 2011). 

- Information om personalläge inför höstterminen 2012. Nämnden informe-
ras även om att övertalighet har hanterats (juni 2012).  
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Av intervjuer framgår att personalminskningar har genomförts under de två senaste 

åren. Enligt uppgift har antalet årsanställda minskat från 298 till 290 mellan år 

2010 och år 2012.  

Vi uppmärksammar att nämnden samtidigt arbetat för att rekrytera personal med 

rätt kompetens och behörighet. Nämnden har i februari 2012 uppdragit till förvalt-

ningen att komma med förslag på plan för rekryteringsarbetet. Av intervjuer fram-

går att denna plan ännu inte har upprättats men att förbundsledningen kontinuer-

ligt vidtar åtgärder (varsel och rekrytering) för att åstadkomma en lämplig perso-

nalsammansättning.  

3.4.2.3 Lokaler 

Granskningen visar att gymnasieskolornas lokaler är organiserade som en fri nyt-

tighet för förbundet, dvs lokalerna finansieras av medlemskommunerna.  

Nämnden har vid ett flertal tillfällen diskuterat lokalfrågor och under år 2011 har 

gymnasielokaler i Gällivare återlämnats till kommunen. I Kiruna och Gällivare 

kommer gymnasieskolornas lokaler att beröras av den pågående stadsomvandling-

en. Nämnden har i juni 2102 diskuterat nämndens roll i planeringen av ny gymna-

sieskola i Malmberget. Av vår dialog med nämnden framgår att detta ger nämnden 

en unik möjlighet att tillsammans med kommunerna anpassa gymnasielokalerna i 

dessa kommuner efter pedagogiska behov och elevkullars storlek.  

Bedömning av behovsinventering och prognostisering: Vår bedömning är 

att nämnden har en ändamålsenlig och tillförlitlig prognostisering av förväntat ele-

vantal. 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.  

3.5 Nämndens styrning och uppföljning 
Under detta avsnitt görs bedömning av nämndens styrning och uppföljning av det 

aktuella granskningsområdet (ny lagstiftning). Bedömning av nämndens övergri-

pande styrning och uppföljning kommer att genomföras i samband med granskning 

av nämndens ansvarsutövande år 2012.  

Bedömning av nämndens styrning och uppföljning: Nämndens styrning 

bedöms i stort vara ändamålsenlig. Bedömningen baseras på att nämnden vidtagit 

vissa åtgärder i syfte att anpassa verksamheten i enlighet med ny lagstiftning (tex 

utbildningsinsatser för ansvariga rektorer och ny övergripande organisation av sko-

lenheter). Nämndens uppföljning inom området bedöms dock inte vara fullt ända-

målsenlig. Bedömningen baseras på att nämnden inte kan belägga att den på ett 

systematiskt vis följt upp hur den nya lagstiftningen tillämpas i verksamheterna.  

3.6 Bostadssituationen 
Elevernas bostadssituation har varit en fråga som nämnden återkommande har 

hanterat. I förbundets delårsrapport 2012 anges exempelvis att ”ett av de främsta 

orosmoln under det första halvåret är bostadssituationen i vissa centralorter, främst 
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Gällivare och Kiruna, vilken kan komma att påverka möjligheterna att rekrytera 

elever”.  

Av vår dialog med nämnden framgår att förvaltningen har kontaktat bostadsbola-

gen i samtliga medlemskommuner för att föra en dialog runt bostadssituationen. 

Det råder en generell brist på boende framförallt i Kiruna och Gällivare och av våra 

intervjuer framgår att förbundsledningens och nämndens upplevelse är att det inte 

finns så stort intresse hos bostadsbolagen att ordna specifika boendeformer för ele-

ver. I Kiruna planeras dock nybyggnation av elevbostäder i samarbete med bygg-

programmet. 
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