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1 Inledning 

Året 2021 har varit en tid av som präglats mycket av den fortsatta pandemin och av att hela 

organisationen varit ansträngd under lång tid. Det var efterlängtat att våren 2021 få återgå till 

närundervisning för gymnasiet och vuxenutbildning, men restriktioner och den påverkan som 

pandemin haft under lång tid för samtliga utbildningsformer och verksamhet, har på många 

sätt påverkat hur verksamheten under året arbetat för att kompensera pandemins effekter. 

Trots förutsättningarna har ett förbättringsarbete bedrivits under året och insatser har startat 

på många av våra enheter för att få ett stöd i enheternas utvecklingsarbete med sina 

identifierade utmaningar. Skolverkets insats Samverkan för bästa skola har erbjudits i en 

andra omgång för kommunen, och startat på tre av våra enheter inom grundskolan. 

De skolor som inte får möjlighet att delta i Samverkan för bästa skola har erbjudits att delta i 

Ifous, innovation, forskning och utveckling i förskola och skola. Ifous driver ett forskning- och 

utvecklingsprogram som riktar sig till lärare, rektorer och skolchefer som tillsammans med 

forskare, ledande inom skolutveckling, arbetar för att fördjupa förståelsen för undervisningens 

betydelse för elevers lärande, utveckling och välmående. 

I förvaltningens rapporter läggs ett fokus på att ge en bild av det som behöver arbetas med 

framåt för att förbättra verksamheternas resultat och synliggöra de utmaningar som 

respektive verksamhet har, men det är också viktigt att konstatera att mycket av det arbete 

som gjorts under de senaste åren också börjar ge önskade resultat på många plan och att vi 

på flera områden ser förbättringar som gläder och inspirerar till fortsatt utveckling. 

Förvaltningen ser bland annat att lärarbehörigheten ökat i våra verksamheter, att det har blivit 

lättare att rekrytera behörig och erfaren personal till utannonserade uppdrag, att personal 

väljer att stanna kvar i sina uppdrag i högre grad än tidigare, att resultaten för elever i 

grundskolans årskurs 9 steg över förväntan och i det modellberäknade värde som Kolada 

presenterar syns det tydligt genom att elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla 

ämnen, fick +3,4 procentenheter bättre resultat mot förväntat värde  samt att elever i årskurs 

9 som blev behöriga till yrkesprogram fick +1,7 procentenheter bättre resultat mot förväntat 

värde. 

Nämnd och förvaltning fortsätter att fokusera på Kraftsamling för fullföljda studier, och det 

har under året varit viktigt att förbättra förutsättningarna för undervisningen i tidiga åldrar så 

att alla barn och elever får goda grundförutsättningar att bygga vidare på så att de når målen i 

årskurs 9. Under året har därför resursförstärkning riktats mot de lägre åldrarna för att 

möjliggöra detta arbete. Kraftsamlingen inom låg-och mellanstadiet inför årskurs 6 är mycket 

viktig då Skolverket påvisar samband mellan att betyget i årskurs 6 och slutbetyget i årskurs 

9, oavsett ämne, vanligen blir detsamma. 

Denna årsrapport summerar kalenderår 2021 för samtliga verksamheter inom barn- och 

utbildningsförvaltningen . Vuxenutbildning och Arbetsmarknad följer kalenderår men övriga 

verksamheter följer ett läsårsupplägg där de aktuella resultaten till störst del redovisas i 

delårsrapport. När detta skrivs har den första terminen av läsåret 2021/22 genomförts och den 

förbättringsresa som pågår i våra verksamheter visar goda tecken på progression åt rätt håll. 

För andra årets i rad följer förvaltningen systematiskt elevkullens betygsresa genom 

grundskolan, det vill säga hur ser vägen ut för respektive elevkull. Det innebär att det tidigt 

finns underlag som ger indikation för hur elevgruppens studieresultat utvecklas. Det ger både 

rektor och förvaltning signaler under innevarande läsår och möjliggör proaktiva insatser vid 

behov. 

Kartläggning av elevernas kunskaper görs första gången i F-klass för Hitta Språket och Hitta 

Matematiken genom Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial, därefter genomförs 

Nationella ämnesprov i årskurs 3 för Svenska och Matematik och sedan sätts betyg varje 

termin från och med årskurs 6. Resultaten sammanställs för respektive enhet och för 

huvudmannanivå. 

Skolinspektionens enkät för årskurs 5 vårterminen 2021 hade en låg andel positiva svar på 

många frågor och i jämförelse med övriga svarande blev resultaten röda i Kolada. För andra 

året i rad har förvaltningen under hösten genomfört en egen elevenkät, som innehåller samma 

frågor som Skolinspektionens enkät. Andelen positiva svar på enkäten i nuvarande årskurs 5 

har förbättrats på samtliga frågor sedan Skolinspektionens mätning vårterminen 2021 och 
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arbetet för ytterligare positiv progression fortsätter. Högstadiet och gymnasiet har en fortsatt 

hög andel positiva svar i enkäten. 
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2 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle 

Covid-19 

Alla, barn, elever och medarbetare i verksamheterna har under året påverkats av pandemin. 

Eleverna i högstadiet och gymnasieskolan, som under vårterminen haft distansundervisning, 

har påverkats i särskild grad och det finns inslag i undervisningen som har varit svårare att 

genomföra. Kunskapsresultaten för 2020 och 2021 har påverkats av att enheterna inte kunnat 

arbeta enligt den organisation som rektorerna lagt på grund av hög sjukfrånvaro. Det innebär 

att kontinuitet i undervisningen inte har kunnat hållas. I grundskolans senare år har lovskola 

genomförts. På Marks gymnasieskola har alla lärare och elever varit schemalagda samtidigt vid 

en viss tidpunkt under veckan för att lärarna ska kunna erbjuda eleverna strukturstöd och 

läxhjälp. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under året arbetat med att utveckla det systematiska 

kvalitetsarbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet ligger till grund för det pedagogiska 

utvecklingsarbetet och effektivt resursutnyttjande. I promemorian Nationell plan för trygghet 

och studiero (Ds 2021:13) har lyft att ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete är 

avgörande för en hög kvalitet och likvärdighet i utbildningsväsendet. I promemorian föreslås 

att en reglering av det systematiska kvalitetsarbetet ska förtydligas. Förslaget innebär att det i 

skollagen ska anges att rektor och huvudman utöver att följa upp utbildningen även ska 

analysera de bakomliggande orsakerna till uppföljningens resultat. Analysen ska sedan 

användas till att genomföra insatser som utvecklar utbildningen. Det pågående arbetet med att 

utveckla det systematiska kvalitetsarbetet bedöms ligga väl i linje med förslagen i den 

nationella planen. 

Samverkan för bästa skola och IFOUS 

Skolverkets insats Samverkan för bästa skola har erbjudits i en andra omgång för kommunen, 

och startat på tre av våra enheter inom grundskolan, Parkskolan, Tingvallaskolan och 

Björketorpskolan. Skolverket väljer ut och erbjuder stöd till huvudmän vars skolor har låga 

kunskapsresultat och som bedöms ha svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat på 

egen hand, och uppdraget i insatsen är att genom riktade insatser stärka skolan och 

huvudmannen i arbetet med att planera, följa upp och utveckla utbildningen efter sina 

specifika mål och behov. Insatsen kommer att pågå under tre år för att stärka utbildningens 

kvalitet så att barn och elever möts av en undervisning som motsvarar deras förutsättningar 

och behov. Arbetet utgår från olika dialogmetoder och stöd som vilar på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet. 

Skolverket och Karlstad universitet har uppdraget att samverka i processen att stödja 

huvudmannen och skolorna i deras utvecklingsarbete. Arbetet utformas utifrån vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet. Under den första terminen ska huvudmannen och deltagande 

skolor skriva fram en nulägesanalys samt en åtgärdsplan. Nulägesanalysen har till syfte att 

vara underlaget för analysen i arbetet med att identifiera och upprätta relevanta mål och 

åtgärder vilka dokumenteras i åtgärdsplanen. I arbetet med nulägesanalysen deltar både 

elever, lärare och rektor för att bilden av nuläget ska vara heltäckande. 

Flertalet av förskole- och skolenheterna deltar i IFOUS. Insatsen utförs i samarbete mellan 

praktik och akademi. Deltagande förskole- och skolenheter får därmed en fortbildningsinsats 

där de ges stöd av forskare från Göteborgs universitet för att komma vidare i sitt 

utvecklingsarbete med att utveckla undervisningen. I forskning och utvecklingsprogrammet 

inom IFOUS bedrivs utvecklingsprocesser i klassrummet, för skolledare och för förvaltning. 

Utgångspunkten för utveckling av undervisning utgår från de elever som finns på den egna 

skolan och i det egna klassrummet. Generella kunskaper om undervisningsmetoder, liksom en 

verktygslåda av angreppssätt för att utveckla undervisningen och en organisation som 

möjliggör kollegial utveckling används som underlag. 

Genom spridningsdialoger på rektorsmöten inom kommunen kommer detta att komma alla 

enheter till del. 

Lokaler 

Den nya Lyckeskolan har inför läsåret 21/22 färdigställts och inretts för att starten av nytt 

läsår skulle kunna ske i de nya lokalerna. Projektet har följt planeringen, och starten av nytt 

läsår kunde ske som planerat för Lyckeskolans elever i åk 7-9 och särskolan åk 7-9 som 
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flyttade från Paviljongskolan, och eleverna från Örbyskolan åk 7-9, som nu alla tillsammans 

kommer att gå i nya Lyckeskolan. Lyckeskolan har inför läsåret 21/22 585 elever inklusive 

särskolan, och 85 personal.  

Den av nämnden beslutade prioriteringsordningen för förvaltningens identifierade lokalbehov, 

ligger till grund för arbete med att utreda de omfattande behoven av förändringar av befintliga 

lokaler och behoven av nya lokaler inom både förskola och skola. Kommunfullmäktige 

beslutade 2018-12-17, § 212, att barn- och utbildningsnämnden gavs i uppdrag att göra en 

prioriterad ordning för investeringarna under den kommande 10-årsperioden. Till grund för den 

första prioriteringen som beslutades våren 2019, fanns den lokalutredning som slutfördes 2015 

och de senare lokalutredningar som gjorts. Prioriteringsordningen har därefter uppdaterats 

årligen utifrån arbetets framskridande, och ny information avseende barn- och elevutveckling 

samt lokalernas status har tillförts ärendet. För att erbjuda eleverna i Mark en likvärdig 

utbildning i lokaler anpassade för en modern förskola och skola är det väsentligt att 

kommunen åtgärdar de behov som är av nämnden prioriterade. Allt för många barn och elever 

i förvaltningens förskolor och skolor vistas idag i trånga, slitna och undermåliga lokaler. 

Lärdomarna från hur situationen för Lyckeskolan utvecklades har också varit att ett allt för 

långt avvaktande med att åtgärda identifierade bekymmer kan leda till behov av långt mer 

kostsamma åtgärder senare. Det är också viktigt att kunna erbjuda en acceptabel lärmiljö och 

arbetsmiljö för barn, elever och personal. 

De största behoven av förändringar i lokaler och behov av nya lokaler har indelats i 3 

prioriteringsgrupper. De behov som ingår i prioriteringsgrupp 1 är därför mycket angeläget att 

åtgärda skyndsamt. Här är samlat enheter som har en mycket låg kvalitet eller där det finns 

andra akuta problem. Det kan handla om att lokalerna inte går att värma upp ordentligt, att 

ventilationen är undermålig, att lokalerna inte är ändamålsenliga för den planerade 

verksamheten, att bygglov kommer att saknas inom de närmaste åren, att det är akut behov 

av en utökning av platser. Oftast handlar det dessutom om en kombination av dessa 

anledningar, vilket gör att samtliga behöver beslutas om och åtgärdas snarast. Nämndens 

beslut anger bedömningen att lokalerna i prioriteringsgrupp 1 behöver färdigställas år 2022 – 

2024 på grund av behovens akuta karaktär. 

Bästa barnkommun 

I Marks kommuns budget 2022–2023 med plan för 2024-2025 antogs ett nytt 

kommungemensamt mål Bästa barnkommun. I budgeten beskrivs att Marks kommun ska bli 

Bästa barnkommun genom att kommunkoncernen gör en kraftsamling och tillsammans arbetar 

för att alla elever ska klara godkända betyg i årskurs 9. Trygghet, god hälsa och jämlik fritid är 

viktiga delar för att eleverna ska klara skolan med godkända betyg och det krävs insatser från 

samtliga nämnder och styrelser. Det förutsätter dessutom att vi tar tillvara på den kraft och 

vilja som finns i civilsamhället, hos individer, företag och föreningar. Genom att arbeta för att 

alla elever klarar skolan med godkända betyg bidrar vi till att även uppnå målen i Agenda 

2030. 
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3 Verksamhet 

3.1 Uppföljning av grunduppdrag 

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt 
I hög 
grad 

Delvis I låg grad Inte alls 

Förskola  X    

Grundskola, grundsärskola och fritidshem   X   

Gymnasieskola/gymnasiesärskola   X   

Vuxenutbildning   X   

Arbetsmarknadsenhet  X    

Nämnden gör bedömningen att förskola och arbetsmarknadsenhet i hög grad uppfyller 

grunduppdraget. 

Vidare gör nämnden bedömningen att grundskola, grundsärskola och fritidshem, 

gymnasieskola/gymnasiesärskola samt vuxenutbildning (kalenderår 2020) delvis uppfyller 

grunduppdraget. 

FÖRSKOLA 

Barn- och utbildningsnämnden ska 

• tillgodose föräldrars behov av omsorg för barn i ålder 1–5 år. 

• ge barnen en god pedagogisk verksamhet, som stimulerar barnens utveckling och lärande, i 

enlighet med skollag och förskolans läroplan. 

Följetal förskola 
Godkänd 

nivå Utfall 2020 Utfall 2021 
Bedömning 

2021 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel 
barn (%) 

60-100 60   

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats 
på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde 

0-31 12   

Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare, 
kommunal regi, antal 

4-5,5 4,5 4,9  

Bedömning av grunduppdraget 

Bedömningen är att grunduppdraget uppfylls i hög grad. 

Bedömningen är att utbildningen erbjuder barnen en trygg omsorg som främjar alla barns 

utveckling och lärande. 

Ett fortsatt arbete behöver ske där utveckling av undervisningen är i fokus. I det 

utvecklingsarbetet är deltagandet i Ifous, Forskning- och utvecklingsprogram mot utveckling 

av undervisning en viktig del. De deltagande rektorerna och försteförskollärarna spelar en 

avgörande roll i att sprida kunskaper och erfarenheter från programmet vidare till alla 

förskoleenheter. 

Det påbörjade arbetet med språkutvecklande arbetssätt för att öka undervisningens kvalitet 

fortgår och alla förskolenheter kommer arbeta med TIFT, tidig fonologisk träning. 

Ett fortsatt utvecklingsarbete behöver även ske vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet 

med fokus på analyskompetens för att rektor och huvudman ska få kunskap om vilka insatser 

som behöver genomföras för att fortsätta utveckla utbildningen. 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 

Följetalet redovisas ej då Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA beslutat att 

nyckeltalet ej är ett KKiK-nyckeltal, kommunens kvalitet i korthet och därmed inte finns 

redovisat i Kolada. 

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat 

placeringsdatum, medelvärde 

Följetalet redovisas ej då Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA beslutat att 
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nyckeltalet ej är ett KKiK-nyckeltal, kommunens kvalitet i korthet och därmed inte finns i 

Kolada. 

Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare, kommunal regi, antal 

Följetalet är oförändrat sedan delårsrapporten. 

 

Inskrivna barn per årsarbetare har ökat i kommunens förskolor från 4,5 barn per heltidstjänst 

till 4,9 vilket innebär att personaltätheten har minskat något. I jämförelse med rikssnitt på 5,2 

ligger antalet barn per anställd fortfarande lägre. Skillnaden mellan kommunens förskolor var 

från 3,4 till 6,4 barn per årsanställd. 

GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH FRITIDSHEM 

Barn- och utbildningsnämnden ska 

• bedriva förskoleklass, fritidshem, grund- och grundsärskola för barn i ålder 6–16 år, i 

enlighet med skollag och läroplan. 

• bedriva skolan så att den ger eleverna kunskaper och färdigheter, samt främjar deras 

utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 

• bedriva fritidshem, som tillgodoser barnens behov av meningsfull fritid och ge stöd i deras 

utveckling. 

Följetal grundskola 
Godkänd 

nivå Utfall 2020 Utfall 2021 
Bedömning 

2021 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat 
alla delprov, matematik, andel % 

65-100 - 55,7  

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat 
alla delprov, svenska, andel % 

75-100 - 68,8  

Elever i åk 6 som uppnått A-E i alla ämnen, andel (%) 75-100 70,8 69,3  

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen, kommunala skolor, andel (%) 

75-100 70,1 74,9  

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 

kommunala skolor, andel (%) 
80-100 78,9 84,0  

Bedömning av grunduppdraget 

Bedömningen är att grunduppdraget delvis uppfylls. 

Bedömningen är att de långsiktiga utvecklingsarbete som pågår kommer ge ökad 

måluppfyllelse och att grunduppdraget kommer uppfyllas i högre grad. Resultatet för årskurs 9 

vårterminen 2021 är positivt och fler elever än vad höstterminens prognos visade blev 

behöriga till gymnasieskolan. Det återstår att se om det är en ny trend och arbetet fortgår för 

att bibehålla det goda resultatet. 

Ett fortsatt arbete behöver ske där utveckling av undervisningen är i fokus. I det 

utvecklingsarbetet är deltagandet i Ifous, Forskning- och utvecklingsprogram mot utveckling 

av undervisning och Samverkan för bästa skola en viktig del. 

Ett fortsatt utvecklingsarbete behöver även ske vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet 

med fokus på analyskompetens för att rektor och huvudman ska få kunskap om vilka insatser 

som behöver genomföras för att fortsätta utveckla utbildningen. 

I fritidshemmet fortsätter utvecklingsarbetet inom styrning och utveckling av utbildningen. Det 

är ett strategiskt arbete med syfte att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet och samtliga 

enheter deltar. 

FÖLJETAL FÖR ÅK 3 

Matematik 

Följetalet är oförändrat sedan delårsrapporten. 

 

Totalt deltog 359 av 376 elever på det nationella ämnesprovet och 55,7% blev godkända. 

Jämfört med senaste provtillfället, läsåret 2018/19 där 54,2% av eleverna blev godkända är 

årets resultat en förbättring med 1,7 procentenheter. 
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Resultaten mellan skolenheterna varierar från 18,8% till 76,5% godkända elever, vilket 

innebär en skillnad på 57,7 procentenheter. Det är en förbättring jämfört med senaste 

provtillfället då skillnaden var 71,7 procentenheter. 

Det totala resultaten innebär en förbättring jämfört med senaste provtillfället likväl framgår att 

skillnaden mellan skolorna har minskat. Trots det visar siffrorna att det högsta och det lägsta 

resultatet har försämrats. 

Svenska 

Följetalet är oförändrat sedan delårsrapporten. 

 

Totalt deltog 346 av 377 elever på det nationella ämnesprovet och 68,8% blev godkända.  

Jämfört med senaste provtillfället läsåret 2018/19 där 61% av eleverna blev godkända är året 

resultat en förbättring med 7,8 procentenheter. 

Resultaten mellan skolenheterna varierar från 45,5% till 88% godkända elever, vilket innebär 

en skillnad på 42,5 procentenheter. Det är en förbättring jämfört med senaste provtillfället då 

skillnaden var 72,4 procentenheter. 

Det totala resultatet innebär en förbättring jämfört med senaste provtillfället likväl framgår att 

skillnaden mellan skolorna har minskat. Siffrorna visar att det högsta resultatet har försämrats 

och det lägsta resultatet har förbättrats. 

FÖLJETAL FÖR ÅK 6 

De preliminära resultaten för eleverna som avslutade åk 6 och som uppnådde betyget A-E i 

alla ämnen förbättrades i de officiella databaserna. Det blev en ökning med 0,7 procentenheter 

från 68,6% till 69,3%. Resultatet är under lägsta godkända nivå i grunduppdraget samt under 

rikssnitt på 73,7% med 4,4 procentenheter. 

Andelen flickor som uppnådde betyget A-E i alla ämnen i åk 6 blev 70,8% och 67,9% av 

pojkarna, en skillnaden på 2,9 procentenheter. 

  

FÖLJETAL FÖR ÅK 9 

Elever i åk 9 som uppnått A-E i alla ämnen, andel % 

De preliminära resultaten för eleverna som avslutade åk 9 och som uppnådde betyget A-E i 

alla ämnen förbättrades i de officiella databaserna. Det blev en ökning med 1,6 procentenheter 

från 73,3% till 74,9%. Resultatet är därmed en förbättring från delårsrapporten och i nivå med 

grunduppdragets lägsta målvärde. Det är även 0,9 procentenheter över rikssnitt på 74%. 

Andelen flickor som uppnådde betyget A-E i alla ämnen i åk 9 blev 75,5% och 74,3% av 

pojkarna, en skillnaden på 1,2 procentenheter. Det kan jämföras med föregående läsårs 

resultat där 72,2% av flickorna respektive 68,2% av pojkarna som uppnådde betyget A-E i alla 

ämnen. Det innebär att både flickornas och pojkarnas andel godkända betyg har ökat jämfört 

med det föregående läsåret. 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel % 

Följetalet är oförändrat sedan delårsrapporten. 

De preliminära resultaten för eleverna som avslutade åk 9 och som blev behöriga till 

gymnasieskolan är oförändrad i de officiella databaserna. Resultatet blev därmed 84% vilket är 

inom grunduppdragets målvärde. Det är 0,6 procentenheter under rikssnitt på 84,6%. 

Andelen flickor som blev behöriga till gymnasieskolan blev 83% och andelen pojkar blev 85%, 

en skillnaden på 2 procentenheter. Det kan jämföras med föregående läsårs resultat där 

80,6% av flickorna respektive 77,6% av pojkarna blev behöriga till gymnasieskolan. Det 

innebär att både flickornas och pojkarnas behörighet har ökat jämfört med det föregående 

läsåret. Noterbart är att andelen pojkar är högre än andelen flickor, ett resultat som skiljer sig 

mot riket och liknande kommuner. 

GYMNASIESKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA 

Barn- och utbildningsnämnden ska 
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• erbjuda ungdomar gymnasial utbildning, som förbereder för övergång till arbetsliv eller 

vidare studier, i enlighet med skollag och läroplan. 

• arbeta för att stärka de ungas intresse för och möjlighet att genomföra en gymnasial 

utbildning. 

Följetal gymnasieskola 
Godkänd 

nivå Utfall 2020 Utfall 2021 
Bedömning 

2021 

Gymnasiefrekvens (%) 92-100 94,1 95,3  

Gymnasieelevermed examen inom 3 år, kommunala 
skolor, andel (%) 

65-100 72,3 61,3  

Bedömning av grunduppdraget 

Bedömningen är att grunduppdraget delvis uppfylls. 

Kommunen har en hög gymnasiefrekvens vilket är positivt då en gymnasieutbildning är en 

förutsättning för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. I aprilrapporten gjordes bedömningen 

att gymnasieelever med examen inom tre år på Marks gymnasieskola förväntades bli inom 

godkänd nivå baserat på verksamhetens examensprognos under vårterminen 2021. Utifrån 

inkommen officiell statistik från de nationella databaserna konstateras att den förväntade 

nivån inte nåddes, varför bedömningen av grunduppdraget sänks till delvis. 

Läsårets resultat visar på en lägre andel gymnasieelever som tagit examen inom tre år. Under 

läsåret har Marks gymnasieskola helt eller delvis bedrivit distansundervisning. Avsteg från 

distansundervisning har beviljades för elever med störst behov. Den officiella statistiken visar 

en försämring av andel gymnasieelever som tagit examen inom tre år på 11 procentenheter. 

Pandemin har haft en negativ påverkan på resultaten men även andra faktorer såsom tidigare 

skolresultat för elevgruppen och elevgruppens sammansättning kan ha påverkat resultaten 

negativt. 

Ett fortsatt arbete behöver ske där utveckling av undervisningen är i fokus. I det 

utvecklingsarbetet är deltagandet i Ifous, Forskning- och utvecklingsprogram mot utveckling 

av undervisning en viktig del. 

Ett fortsatt utvecklingsarbete behöver även ske vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet 

med fokus på analyskompetens för att rektor och huvudman ska få kunskap om vilka insatser 

som behöver genomföras för att fortsätta utveckla utbildningen. 

Gymnasiefrekvens (%) 

Följetalet är oförändrat sedan delårsrapporten. 

 

Andelen folkbokförda elever i ålder 16-18 år som var inskrivna i en gymnasieskola har ökat de 

senaste två åren och når detta läsår den högsta andelen på 20 år, 95,3%. Som lägst har 

andelen varit 92,5%. 

Gymnasieelever med examen inom tre år, kommunala skolor, andel (%) 

De preliminära resultaten för andel elever med examen inom tre år i delårsrapporten var 60%. 

Officiell statistik från de nationella databaserna visar att 61,3% av eleverna tog 

gymnasieexamen våren 2021 inom tidsperioden på tre år, vilket är 1,3 procentenheter högre. 

I jämförelse med föregående läsårs resultat på 72,3% har andelen elever som tagit examen 

inom tre år minskat med 11 procentenheter. 

Rikssnitt steg från 66,3% till 68,9%, vilket innebar att genomströmningen på Marks 

Gymnasieskola låg 7,6 procentenheter under. 

Yrkesprogram 

Andel elever med examen inom tre år från samtliga yrkesprogram sjönk från 86,8% till 80,7% 

vilket är 5,8 procentenheter över rikssnitt på 74,9%. 

Andel kvinnor var 72,2% och pojkars andel var 84,6% vilket blev grönt i jämförelse i Kolada. 

Högskoleförberedande program 

Andel elever med examen inom tre år från samtliga högskoleförberedande program sjönk från 

88,5% till 74,0% vilket blev rött i jämförelse i Kolada och är 7,5 procentenheter under rikssnitt 

på 81,5%. 
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Andel kvinnor var 81,5% och pojkars andel var 62,9% vilket blev rött i jämförelse i Kolada. 

VUXENUTBILDNING 

Barn- och utbildningsnämnden ska 

• bedriva utbildning som ger vuxna kommuninvånare möjligheter att utveckla sina kunskaper 

och sin kompetens, enligt skollag och läroplan. 

bedriva utbildningen utifrån den enskildes behov och förutsättningar samt samhällets 

efterfrågan på kompetens. 

• prioritera de som fått minst utbildning. 

Utbildningen ska syfta till att stärka den enskildes ställning i arbets- och samhällslivet samt att 

främja personliga utveckling. 

Följetal vuxenutbildning och SFI 
Godkänd 

nivå 

Utfall 2020 
(kalenderå

r 2019) 

Utfall 2021 
(kalenderå

r 2020) 
Bedömning 

2021 

Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i 
grundläggande vuxenutbildning som slutfört kurs 

70-100 81,6 69,6  

Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i 
gymnasial vuxenutbildning som slutför kurs 

70-100 74,9 60,4  

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av 
nybörjare två år tidigare, andel (%) 

40-100 36 32  

Bedömning av grunduppdraget 

Bedömning är att grunduppdraget delvis uppfylls. 

Ny ledning för verksamheten har identifierat utvecklingsbehov tillsammans med medarbetarna. 

För att förbättra resultaten finns det ett tydligt behov av stödjande insatser för eleverna såsom 

elevhälsoinsatser inom både VUX och SFI. Att ha undervisning på distans är en utmaning för 

alla elever, särskilt för SFI-elever. Den tekniska kunskapen och tillgången till digitala verktyg 

för att kunna arbeta digitalt har till viss del saknats. Det har påverkat resultaten. 

Ett fortsatt utvecklingsarbete behöver även ske vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet 

med fokus på att följa upp vuxenutbildningens resultat och utveckla analyskompetensen. Det 

för att ge lärare, rektor och huvudman kunskap om vilka insatser som behöver genomföras för 

att fortsätta utveckla utbildningen och undervisningen. 

Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i grundläggande vuxenutbildning 

som slutfört kurs 

Följetalet är oförändrat sedan delårsrapporten. 

 

163 elever har deltagit i grundläggande vuxenutbildning. Det var ytterligare en elev jämfört 

med föregående år och är det högsta antalet sedan 2009. Av de kursdeltagare som läste 

grundläggande vuxenutbildning under kalenderåret slutförde 69,6% kursen med godkänt 

betyg, vilket kan jämföras med rikssnitt på 71,6%. 

Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i gymnasial vuxenutbildning som 

slutför kurs 

Följetalet är oförändrat sedan delårsrapporten. 

 

632 elever har deltagit i gymnasial vuxenutbildning. Det var 118 fler elever än föregående år 

och det högsta antalet sedan 2009. Av de kursdeltagare som läste gymnasial vuxenutbildning 

under kalenderåret slutförde 60,4% sin kurs med godkänt betyg, vilket kan jämföras med 

rikssnitt 70,5%. 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) 

Följetalet är oförändrat sedan oktoberrapporten. 

 

Kalenderåret 2020 minskade antalet elever på SFI från 403 till 320 vilket är i nivå med antalet 

elever 2017. Andel elever som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare blev 32% 

vilket är en minskning med fyra procentenheter från föregående läsår och kan jämföras med 

rikssnitt på 38%. 
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Från och med verksamhetsår 2020 kan en elev räknas in i både grundläggande och gymnasial 

nivå, vilket inte var fallet tidigare. Därmed är data inte jämförbar med tidigare år. Revidering 

av följetalen samt målnivå är justerade i Nämndplan 2022-2023 så att uppföljning och 

jämförelse kan göras framöver utifrån nationell statistik för vuxenutbildningen. 

ARBETSMARKNADSENHET 

Barn- och utbildningsnämnden ska 

• hantera arbetsmarknadsfrågor och arbetsmarknadspolitiska insatser 

• bedriva insatser för nyanlända 

• inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret följa upp unga under 20 år som inte går i 

gymnasieskolan. • hantera feriearbeten. 

Följetal arbetsmarknadsenhet 
Godkänd 

nivå Utfall 2020 Utfall 2021 
Bedömning 

2021 

Elever som avslutat årskurs 9 på våren och som ej 
återfanns i gymnasieskolan på hösten, hemkommun, 
andel (%) 

0-2,5 1,8 1,2  

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) 

0-29 32,0 38,1  

Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat 
arbeta, andel (%) 

20-100 22 26  

Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat 
studera, andel (%) 

10-100 2 5  

Bedömning av grunduppdraget 

Bedömning är att grunduppdraget uppfylls i hög grad. 

Elever som avslutat årskurs 9 på våren och som ej återfanns i gymnasieskolan på 

hösten, hemkommun, andel (%) 

Följetalet är oförändrat sedan delårsrapporten. 

 

Andel elever som ej påbörjar gymnasieutbildning har fortsatt minska sedan högsta noteringen 

på 3,0% år 2017 och är nu nere på 1,2%. Det motsvarar fem elever av elevkullen som 

avslutade åk 9 vt19 och inte fanns inskriven i en gymnasieskola följande höst. Det är en 

positiv utveckling som syns i nyckeltalet för gymnasiefrekvens som ökar i kommunen. 

Arbetsmarknadsenheten och gymnasieskolan har påbörjat ett arbete med att ta fram en 

processkarta inkl flödesschema med identifierade utvecklingsområden. 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) 

Följetalet är oförändrat sedan oktoberrapporten (?). 

 

Följetalet mäter vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd under 

kalenderår och divideras med antalet vuxna biståndsmottagare under året och avser här 2020. 

Som långvarigt bistånd avses 10-12 månader under året. Källa är Socialstyrelsens register 

över ekonomiskt bistånd och Kolada. Utfallet för kalenderår 2020 som följs upp i denna rapport 

blev att 38,1% av de med ekonomiskt bistånd i Marks kommun var biståndsmottagare med 

långvarigt bistånd vilket är en ökning med 6,1 procentenheter. Jämförs kommunens andel med 

Alla kommuner (ovägt medel) så syns liknande trend men med en andel på 33,7%, vid 

jämförelse med Liknande kommuner IFO syns samma trend men något högre andel på 39,0%. 

Deltagare som remitteras från försörjningsenheten och tar del av insatser och aktiviteter via 

Arbetsmarknadscenter kommer i större omfattning vidare till arbete, studier eller annan 

myndighet. Andelen av individer i aktiviteter hos AMC i relation till kvarstående arbetslösa 

bidragstagare hos försörjningsstöd följs upp regelbundet. Arbetsmarknadsenheten och 

försörjningsstödsenheten har påbörjat ett arbete med att ta fram en processkarta inkl 

flödesschema med identifierade utvecklingsområden. Ett rutindokument upprättades under 

året kring samarbetet mellan försörjningsenheten och Arbetsmarknadscenter. 
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Förstärkning med en studie och yrkesvägledare har skett under hösten. Jobbspår har startat i 

samarbete mellan AMC och vuxenutbildningen. 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. 

Börjat arbeta, andel (%) 

Följetalet är oförändrat sedan delårsrapporten. 

 

Andelen deltagare som börjat arbeta har ökat sedan 2017 års 13% till nuvarande 26%. Det är 

en mycket glädjande utveckling till följd av det arbete som gjorts inom 

Arbetsmarknadsenheten att en större andel av deltagarna lyckas nå egenförsörjning. Detta 

innebär att det har skett en fördubbling av resultatet jämfört med 2017. Avslut på grund av 

arbete sker endast om personen får arbete på 100% eller om personen arbetar deltid och inte 

längre uppbär ekonomiskt bistånd. 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. 

Börjat studera, andel (%) 

Följetalet är oförändrat sedan delårsrapporten. 

 

Sen 2017 har det funnits en nedåtgående trenden i andel deltagare i 

arbetsmarknadsverksamheten som börjat studera men som under kalenderår 2020 vände upp 

från 2% till 5%, vilket är en positiv utveckling och ett resultat utifrån den nya 

arbetsmarknadsenhetens arbete. Godkänd nivå för grunduppdraget är ännu inte uppnått och 

arbetet för att motivera fler till studier fortsätter. 

3.2 Uppföljning av samarbete mellan nämnderna 

Enligt Marks kommuns budget 2021-2024 ska nämnderna redovisa vilka samarbeten som 

finns, hur det genomförs och vilket resultat som uppnåtts. De 2-5 väsentligaste samarbeten på 

nämndsnivå eller på förvaltnings-/verksamhetsnivå ska redovisas. 

Aktuella samarbeten med andra 
nämnder 

Genomförande Resultat 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
och teknik och serviceförvaltningen 
kring ändamålsenliga lokaler och 
lokalförändringar 

Genomför regelbundna möten varje 
månad med uppföljning av aktuella 
lokalfrågor, ansvariga lokalfrågor 
TSF, enhetschef lokaler, 
verksamhetschefer, förvaltningschef, 
ekonomer 

Ändamålsenliga och flexibla lokaler, 
lärmiljöer och högre resursnytta och 
resursanvändning. God dialog i alla 
pågående lokalärenden. 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
och samhällsbyggnadsförvaltningen 
kring befolkningsprognos och 
samhällsplaneringsfrågor 

Genomför möten mellan 
förvaltningschefer, enhetschef 
lokaler, berörda verksamhetschefer. 

Ge god planering för investeringar 
och framförhållning i 
verksamhetsplanering. 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
och kultur- och fritidsförvaltningen 
kring skolbibliotek, fritidsfrågor och 
lokalfrågor 

Regelbundna möten i forumet SSPF 
för att samverka kring elever 
tillsammans med även KFF och 
polis.BUF och SF tillsammans med 
primärvård samverkar i 
närvårdsamverkan och bildar ny 
Barn och unga-grupp med 
regelbundna möten. 

Ökad måluppfyllelse och motverkad 
psykisk ohälsa. Bättre samordnat 
stöd från socialförvaltningens 
funktioner och skolornas elevhälsa 

till barn och unga. 

Arbetsmarknadsenheten tillsammans 
med försörjningsstöd inom 
socialförvaltningen 

AME och försörjningsstöd i dialog 
och samarbete med regelbundna 
möten. 

Ökad samsyn för att arbeta med de 
som står långt ifrån 
arbetsmarknaden och för att på så 
sätt få in dem i arbetslivet och 
därmed också minska kostnaderna 
för ekonomiskt bistånd. 
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3.3 Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige 

Uppdrag Startdatum Status Kommentar 

Se över rutinerna kring lönebidrag till 
föreningar samt ta fram riktlinjer 

2020-02-27  
Avslutad 

Återrapporterat 18 dec 2020.  Dnr KS 
2018-224 805. 
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4 Måluppföljning 

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som 

utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp. 

 

4.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en 

bra start i livet för att utveckla sin potential 

Kommungemensamma mål: Barn och unga har en god utbildning 

Nämndens mål: Förskolor, grundskolor, grundsärskola och fritidshem ska erbjuda en kvalitativ och 

likvärdig utbildning som möter varje barn och elevs behov 

Nämndens bedömning är att målet delvis har uppfyllts under året. Bedömningen grundar sig 

på nedan indikatorer. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, samtlig regi, 
andel % 

84 85 85 ≥ 85  

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, 
förskola, andel % 

49 48 52 ≥ 60  

Andel anställda utan utbildning för arbete med 
barn, andel % 

33 33 32 ≤ 33  

Andel lärare i fritidshem som har en 
lärarlegitimation med behörighet för 
fritidshem, andel % 

30% 29% 37% ≥ 16,7%  

Elever i åk 6 som uppnått A-E i alla ämnen, 
andel % 

73 70,8 69,3 ≥ 76,7  

Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen, andel % 

75,4 70,1 74,9 ≥ 75,4  

Elever i åk 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, andel % 

81,8 78,9 84 ≥ 81,8  

Elever i åk. 9, meritvärde, genomsnitt ,17 
ämnen 

226,4 213,9 220,1 ≥ 226,4  

Andel elever, F-9 med 20% frånvaro eller 
mer, andel % 

 355 12,1 ≤ 10  

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation 
och behörighet i minst ett ämne i grundskola 
åk 1-9, andel % 

67,4 66,6 70,4 ≥ 69,5  

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, samtlig regi, andel % 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 

 

Andel barn som skrevs in i förskola ligger kvar på samma nivå som föregående år på 85%, 

vilket innebär att kommunen är på samma nivå som riket och uppfyllde målvärdet. 

 

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, förskola, andel % 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 
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Förskolan har ökat sin andel heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation på 

huvudmannanivå från 48% till 52% vilket kan jämföras med rikssnitt som är 44%. Snittet för 

samtliga kommunala förskolor i Marks kommun ligger därmed åtta procentenheter högre än 

rikssnitt.  

 

Andel förskollärare är avgörande för att utbildningen ska hålla en hög kvalitet. I läroplanen för 

förskolan framgår att förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen 

och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Förskollärare har 

därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I 

undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns 

utveckling och lärande.  

Andel anställda utan utbildning för arbete med barn, andel % 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 

 

Andelen heltidstjänster med övrig utbildning, tidigare benämnt "utan utbildning för arbete med 

barn", har över tid ökat i Marks kommunala förskolor från 18% 2014 till 33% 2019. För första 

gången bryts den ökningen i år genom att andelen minskar med en procentenhet till 32% och 

ligger därmed på samma nivå som rikssnitt. 

 

Gällande anställda som har en avslutad gymnasial utbildning för arbete med barn så ingår de i 

gruppen Anställda, andel (%) heltidstjänster med gymnasial utbildning för arbete med barn, 

och där skiljer sig Marks kommun genom att ha 13% mot rikssnitt på 18%, vilket innebär fem 

procentenheter under rikssnitt. Här ingår även heltidstjänster som har genomfört motsvarande 

kurser inom kommunal vuxenutbildning med utfärdat examensbevis. 

 

Utbildning bidrar till en större pedagogisk medvetenhet och reflektionsförmåga. Det förbättrar 

den professionella självständigheten och förståelsen av förskolans uppdrag. Det gör att barnen 

kan ges de emotionella, sociala och kognitiva stöd de behöver. Utbildad personal har bättre 

förutsättningar att tolka situationer och ge barnen rätt stöd, Sven Persson (2020). 

Andel lärare i fritidshem som har en lärarlegitimation med behörighet för fritidshem, andel % 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 

 

Andelen lärare med behörighet för fritidshemmet, heltidstjänster ökar i kommunen. Läsåret 

2019/2020 var andelen 16,7% vilket var 21,5 procentenheter under rikssnitt. Läsåret 

2020/2021 ökat andelen med hela 20,3 procentenheter till 37%. Det är fortfarande under 

rikssnitt som ligger på 43,9%, men ett stort steg i rätt riktning eftersom rekrytering av behörig 

personal till fritidshemmen är en utmaning. 

 

Från och med den 1 juli 2019 infördes ett legitimationskrav för att få bedriva och ansvara för 

undervisning i fritidshem och en revidering av indikatorn gjordes till nämndplan för 2021-2022 

och den nya indikatorn följs därmed upp under 2021. Utfallet fram till och med 2020 i tabellen 

ovan gäller för tidigare indikator "Andel anställda med pedagogisk högskoleexamen inom 

fritidshemmet". 

Elever i åk 6 som uppnått A-E i alla ämnen, andel % 

Redovisas i grunduppdraget för grundskola, grundsärskola och fritidshem under punkt 2.1.2 

Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel % 

Redovisas i grunduppdraget för grundskola, grundsärskola och fritidshem under punkt 2.1.2 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel % 

Redovisas i grunduppdraget för grundskola, grundsärskola och fritidshem under punkt 2.1.2 
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Elever i åk. 9, meritvärde, genomsnitt ,17 ämnen 

De preliminära resultatet för elevernas meritvärde försämrades något i de officiella 

databaserna. Det blev en minskning med 0,6 betygspoäng från 220,7 till 220,1 betygspoäng 

vilket är försumbart. Resultatet är därmed en försämring från delårsrapporten och 6,3 

betygspoäng under målvärdet och 6,7 betygspoäng under rikssnitt på 226,8. Resultatet är en 

förbättring med 6,2 betygspoäng i jämförelse med föregående läsår vilket visar på god 

progression. 

 

De preliminära resultatet för flickornas meritvärde försämrades i de officiella databaserna. Det 

blev en minskning med 2,8 betygspoäng från 232 till 229,2. Det kan jämföras med föregående 

läsårs snitt på 227,7. Läsårets genomsnittliga meritvärde var 1,5 meritpoäng högre än 

föregående läsår. I jämförelse med rikssnitt på 239,4 betygspoäng ligger Marks kommunala 

skolor 10,2 betygspoäng lägre. 

 

De preliminära resultatet för pojkarnas meritvärde förbättrades i de officiella databaserna. Det 

blev en ökning med 2,8 betygspoäng från 208,2 till 211. Det kan jämföras med föregående 

läsårs snitt på 202,1. Läsårets genomsnittliga meritvärde var 8,9 meritpoäng högre än 

föregående läsår. I jämförelse med rikssnitt på 215,1 betygspoäng ligger Marks kommunala 

skolor 4,1 betygspoäng lägre. 

 

Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat blev därmed 18,2 betygspoäng.  

Andel elever, F-9 med 20% frånvaro eller mer, andel % 

Frånvaron rapporteras i årsrapporten utifrån läsåret 2020/2021. Därav ingen förändring från 

delårsrapporten. 

 

Andel elever i F-9 med frånvaro som överstiger 20 procent eller mer, följs upp. Målet är att 

antalet och andelen elever med bekymmersam frånvaro, det vill säga 20 procents frånvaro 

eller mer ska minska. 

 

Barn och utbildningsförvaltningen har följt upp frånvaron på huvudmannanivå vid fyra tillfällen 

enligt det systematiska kvalitetsarbete. Sammantaget för hela läsåret uppmättes frånvaron till 

12,1%, vilket motsvarar 489 elever. Av de 489 eleverna hade 47 elever över 50% frånvaro 

från hela läsåret, vilket motsvarar 1,1% av eleverna. 

 

Skillnader mellan skolenheterna varierar från 1,3% till 34,4% elever med 20 procent eller 

högre frånvaro. 

 

Det praktiska ansvaret för att utreda och åtgärda elevers frånvaro ligger på rektor och de olika 

skolorna, men på huvudmannanivå behöver det säkerställas att rektor har förutsättningar för 

både utredningar och åtgärder. Det kan finnas behov att på ett tydligare sätt kvalitetssäkra 

det lokala arbetet både med enskilda elever, men också vad gäller att stötta skolenheterna i 

att få en samlad bild av frånvaron och att analysera densamma. 

 

Arbetet med att implementera de nya frånvarorutinerna pågår på ett flertalet pilotskolor för att 

sedan utvärderas och genomföras på samtliga enheter.  

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 

1-9, andel % 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 

Läsåret 2020/21 har grundskolan ökat sin andel lärare med legitimation och behörighet i minst 

ett av sina undervisningsämnen. Kommunsnittet gick från 66,6% föregående läsår till 70,4% 

vilket är en ökning med 3,8 procentenheter och ligger nu i nivå med rikssnitt på 70,9%. 

 

Skillnaderna mellan skolorna varierar från 46,4% till 78,7%. 
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Nämndens mål: Elever som studerar på Marks gymnasieskola ska erbjudas en kvalitativ utbildning 

som möter varje elevs behov så att de kan fullfölja sin utbildning med gymnasieexamen 

Nämndens bedömning är att målet uppfyllts i låg grad under året. Bedömningen grundar sig 

på nedan indikatorer. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Gymnasieelever med examen inom tre år, 
andel % 

86,6% 72,3% 61,3% ≥ 66,1%  

Gymnasieelever som uppnått grundläggande 
behörighet till universitet och högskola inom 
tre år, högskoleförberedande program, 
andel % 

79,9 87,8 73,4 ≥ 79,9  

Ungdomar som är etablerade på 
arbetsmarknaden två år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, yrkesprogram, andel % 

69,4 72,6 70,1 ≥ 72,6  

Lärare (årsarbetare) med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, 
andel % 

78,4 71,6 73,3 ≥ 78,4  

Gymnasieelever med examen inom tre år, andel % 

Redovisas i grunduppdraget för gymnasieskola och gymnasiesärskola under punkt 2.1.3 

 

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre 

år, högskoleförberedande program, andel % 

Andelen elever på Marks Gymnasieskola som uppnått grundläggande behörighet till universitet 

och högskola inom tre år på högskoleförberedande program blev 73,4% vilket är 4,9 

procentenheter lägre än rikssnitt på 78,3%. Resultatet är en försämring med 14,4 

procentenheter från föregående läsårs resultat på 87,8%. 

 

Andel kvinnor som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år 

på högskoleförberedande program blev 80,4% vilket kan jämföras med rikssnitt på 83,9%. 

Resultatet är en försämring med 6,7 procentenheter från föregående läsårs resultat på 87,1%. 

 

Andel män som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år på 

högskoleförberedande program blev 62,9%, vilket kan jämföras med rikssnitt på 78,3%. 

Resultatet är en försämring med 26 procentenheter från föregående läsårs resultat på 88,9%. 

 

Skillnad mellan kvinnor och mäns resultat blev därmed 17,5 procentenheter.  

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter fullföljd gymnasieutbildning, 

yrkesprogram, andel % 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 

 

Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter fullföljt yrkesprogram, 

studentår 2019, minskade med 2,5 procentenheter till 70,1%. I jämförelse med rikssnitt på 

61,3% syns samma nedåtgående tendens under året men ungdomarna från Marks 

gymnasieskolas yrkesprogram har 8,8 procentenheter högre etableringsgrad än rikssnitt. 

 

Marks gymnasieskola har systematiskt arbetat med att etablera ett kontaktnät med 

näringslivet och offentlig sektor i Marks kommun. Det finns en APL-samordnare/ 

lärlingskoordinator som har ansvar för detta arbete. Samarbetet med företagen förenklas 

genom att de på detta sätt har en väg in till skolan, en funktion att kontakta. Processen runt 

APL och lärlingar är digitaliserat genom ett digitalt verktyg där både skolan och företagen kan 

dela information. Verktyget är utvecklat genom ett samarbete mellan gymnasiet och ett 

företag i kommunen och genom denna kan man kvalitetssäkra arbetsplatserna. 
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Programråd på respektive yrkesprogram genomförs kontinuerligt, genom samtalen med 

branscherna kan utbildningen anpassas utifrån företagens behov både i omfattning och 

innehåll. 

Lärare (årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, 

andel % 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 

Läsåret 2020/21 har Marks gymnasieskola ökat sin andel lärare med lärarlegitimation och 

behörighet i minst ett ämne. Kommunsnittet ökade från 71,6% föregående läsår till 73,3% 

vilket är en ökning med 1,7 procentenheter och kan jämföras med rikssnitt på 82,4%. 

Resultatet innebär en ökning men indikatorns målvärde på 78,4% uppnåddes inte. 

 

Kompetensförsörjningen i gymnasieskolan är en utmaning gällande yrkeslärare, 

matematiklärare, lärare inom naturvetenskapliga ämnen samt lärare inom riks 

idrottsgymnasium, RIG och nationell idrottsutbildning, NIU. Även för kortare anställningar är 

det vara svårt att få behöriga lärare. 

 

Yrkeslärare är en kategori som ofta rekryteras från yrkeslivet och då inte alltid har legitimation 

från anställningens start. De erbjuds utbildning så snart som möjligt, statliga medel är sökta 

för detta. 

 

För att undervisa på RIG och NIU krävs dubbla behörigheter. Dels ska läraren vara behörig i 

specialidrott och dessutom kräver till exempel Svenska basketbollförbundet att de har flera års 

utbildning till baskettränare. 

Nämndens mål: En vuxenutbildning som möter varje elevs förutsättningar och behov 

Nämndens bedömning är att målet uppfyllts i låg grad under året. Bedömning redovisas i 

grunduppdraget för vuxenutbildningen under punkt 2.1.4 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av 
nybörjare två år tidigare, andel % 

30 36 32 ≥ 36  

Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel 
(%) i grundläggande vuxenutbildning som 
slutfört kurs 

83,3 81,6 69,5 ≥ 85,3  

Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel 
(%) i gymnasial vuxenutbildning som slutfört 
kurs 

77,9 74,9 60,4 ≥ 77,9  

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel % 

Kalenderåret 2020 minskade antalet elever på SFI från 403 till 320 vilket är i nivå med antalet 

elever 2017. Andel elever som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare blev 32% 

vilket är en minskning med fyra procentenheter från föregående läsår och kan jämföras med 

rikssnitt på 38%. 

Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i grundläggande vuxenutbildning som slutfört 

kurs 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 

Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i gymnasial vuxenutbildning som slutfört 

kurs 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 
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Nämndens mål: Fler folkbokförda ungdomar ska söka till Marks Gymnasieskola i första hand, och de 

som söker ska erbjudas en plats på sitt förstahandsval i högre grad 

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i låg grad under året. Bedömningen grundar 

sig på nedan indikatorer. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Gymnasieelever i kommunens egna skolor, 
andel % 

62,3 61,1 64,8 ≥ 65  

Folkbokförda ungdomar i Mark, sökande till 
Marks Gymnasieskola i första hand, andel % 

61,1 65,6 55,7 ≥ 65,6  

Folkbokförda ungdomar i Mark, säkande till 
Marks Gymnasieskola i första hand och 
antagna på sitt förstahandsval, andel % 

82,3 75,9 76,4 ≥ 84,1  

Byte föregående år från nationellt program till 
annat nationellt program av folkbokförda i 
kommunen, andel % 

7 3 9 ≥ 3  

Gymnasieelever i kommunens egna skolor, andel % 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 

 

Under läsåret 2020/21 var andelen elever i samtliga årskurser på Marks gymnasieskola 64,8% 

av samtliga folkbokförda gymnasieelever i Mark. Det är en ökning med 3,7 procentenheter sen 

föregående läsår. 

 

Folkbokförda ungdomar i Mark, sökande till Marks Gymnasieskola i första hand, andel % 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 

 

Totalt antalet folkbokförda ungdomar som sökte till, eller sökte om, till nationellt 

gymnasieprogram våren 2021 var 458 ungdomar vilket är 22 färre än föregående 

ansökningsomgång. I gruppen ingår ungdomar som går direkt från årskurs 9, gör ett omval 

från ett nationellt program, söker från introduktionsprogrammet eller kommunala aktivitets 

ansvaret. 

 

När omvalsperioden stängde hade 255 ungdomar sökt till Marks Gymnasieskola i första hand. 

Det kan jämföras med 315 ungdomar vid samma tidpunkt föregående år och innebär 60 färre 

sökande. 

 

Vid definitiva antagningen  hade antalet sökande i första hand ökat med 13 ungdomar till totalt 

268. 

Andel elever som är folkbokförda i Marks kommun och sökte till Marks Gymnasieskola i första 

hand, under vårterminen 2021 blev 55,7%. Motsvarande tidpunkt föregående år var andelen 

65,6%, vilket innebär 9,7 procentenheter färre sökande i första hand. 

 

Med anledning av pandemin har Marks gymnasieskola inte lyckats nå ut med sin 

marknadsföring i samma utsträckning och möjligheterna att besöka gymnasieskolan har varit 

begränsad. Det kan vara skäl till ett minskat söktryck. 

 

Söktrycket till yrkesprogrammen hade minskat mest i första sökomgången. Gymnasieskolan 

anpassade platserna utifrån söktryck i syfte att tillmötesgå elevernas förstahandsval i så stor 

utsträckning som möjligt. Antal platser på teknikprogrammet minskades och antal platser på 

samhällsprogrammet utökades. Diskussioner med branschföreträdare fördes i syfte att utöka 

lärlingsplatserna. Pandemin har påverkat alla branscher och det har varit svårt att få löften om 

platser och det har i sin tur påverkat vad gymnasieskolan kunnat erbjuda inför höstens 

skolstart. Några lärlingsplatser kunde dock utökas i antal. 

 

Det finns fler sökande än platser på några program och i huvudsak på lärlingsprogrammen. 

Rektorerna på gymnasiet arbetar med att möjligheter för att utöka antal platser något. Det  
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kommer dock inte räcka helt för att täcka efterfrågan. 

 

Några elever som sökt lärlingsplatser på Bygg- och anläggningsprogrammet har istället 

erbjudits plats på ordinarie program. Förra läsåret var det högt söktryck på El- och 

energiprogrammet och Bygg- och anläggningsprogrammet men så har inte varit fallet i år. 

 

Fordon- och transport har haft ett ökat söktryck och det är ett program som gymnasieskolan 

endast erbjuder som lärling och där har flera elever gått till annan huvudman. 

 

Under omvalsperioden gjordes särskilda utskick till elever som skulle göra sitt gymnasieval. 

Efter omvalsperioden är fyllnadsgraden per program positiv och utbudet matchas ganska väl 

mot efterfrågan. 

 

Programmen med lägst söktryck och sämre fyllnadsgrad är Estetprogrammet och Vård- och 

omsorgsprogrammet. Där har fler platser på introduktionsprogram skapats för att öka 

fyllnadsgraden och skapa fler möjligheter för de elever som ska läsa på 

introduktionsprogrammet.   

Folkbokförda ungdomar i Mark, säkande till Marks Gymnasieskola i första hand och antagna på 

sitt förstahandsval, andel % 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 

 

Sökande till Marks gymnasieskola i första hand och antagna på sitt förstahandsval blev 76,4% 

vilket är en förbättring mot föregående år men under målnivå. 

 

Det var 268 elever folkbokförda i Mark som sökte Marks Gymnasieskola i första hand. 206 

elever blev antagna på sitt förstahandsval. 41 elever saknade behörighet till sitt 

förstahandsval. 

 

Byte föregående år från nationellt program till annat nationellt program av folkbokförda i 

kommunen, andel % 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 

 

Andel elever som påbörjade sin utbildning höstterminen 2019 och som bytt från ett nationellt 

program till ett annat på Marks gymnasieskola var 9%. Det är en ökning på sex 

procentenheter från föregående läsår. Snittet för riket är 6% vilket innebär att Marks 

gymnasieskola hade en större rörlighet bland sina elever än riket. 

Nämndens mål: Arbetsmarknadsenheten ska genomföra och samordna insatser och aktiviteter som 

stärker deltagarens förmåga att nå egen försörjning samt delaktighet i samhället. 

Nämndens bedömning är att målet uppfyllts i låg grad under året. Bedömningen grundar sig 

på nedan indikatorer. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Arbetslöshet 16-24 år, årsmedelvärde, andel 

av bef. 
3,2 3,4 4,5 ≤3,2  

Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel 
av bef. 

3,8 3,9 4,9 ≤4,2  

Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet som A: Börjat 
arbete, andel % 

15 22 26 ≥ 22  

Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet som B: Börjat 
studera, andel % 

8 2 5 ≥ 8  



Barn- och utbildningsnämnden Årsrapport 2021 Version 1.0 

22 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet som C: Börjat 
överförts till annan myndighet, andel % 

17 18 21 ≥17  

Lämnat etableringsuppdraget och börjat 
arbeta eller studera (status efter 90 dagar), 
andel % 

41 27 18 ≥ 41  

Arbetslöshet 16-24 år, årsmedelvärde, andel av bef. 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 

Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel av bef. 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som A: Börjat arbete, andel % 

Redovisas i grunduppdraget för arbetsmarknadsenhet under punkt 2.1.5 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som B: Börjat studera, andel % 

Redovisas i grunduppdraget för arbetsmarknadsenhet under punkt 2.1.5 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som C: Börjat överförts till annan 

myndighet, andel % 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 

 

En effekt av Arbetsmarknadsenhetens arbete med deltagare leder till att man kvalificerar för 

andra myndigheters tjänster och därmed ekonomisk ersättning som aktivitetsstöd från annan 

myndighet. Inskrivning på Arbetsförmedlingen är en förutsättning för att ha möjlighet till 

subventionerad anställning dvs ingång på arbetsmarknaden och egen försörjning. 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel % 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 

 

Det finns ett ackumulerat behov av att fler som lämnat etableringsuppdraget ska gå till arbete 

eller studier 

Nämndens mål: Andel ungdomar i KAA ska minska, genom att fler ungdomar påbörjar och slutför en 

gymnasieutbildning med gymnasieexamen eller blir självförsörjande genom arbete. 

Nämndens bedömning är att målet delvis har uppfyllts under året. Bedömningen grundar sig 

på nedan indikatorer. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Rapporterade ungdomar i kommunens 
aktivitetsansvar, andel % 

15 13,4 9,8 ≥13  

Senaste sysselsättning innan registrering: 
Studerade i grundskola, andel % 

5 4,5 5,6 ≥6  

Senaste sysselsättning innan registrering: 
Studerade på nationellt program men avbröt, 
andel % 

22 19,9 22,3 ≥20  

Senaste sysselsättning innan registrering: 
Studerade på introduktionsprogram men 
avbröt, andel % 

27 24,4 23,1 ≥23  

Senaste sysselsättning innan registrering: 
Studerade på nationellt program som 
slutfördes med studiebevis, andel % 

28 30,5 33,1 ≥31  
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Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Ungdomar som är inskrivna i KAA och som har 
sysselsättning vid senaste kontakttillfället, 
andel % 

24 29,3 23,8 ≥ 26  

Rapporterade ungdomar i kommunens aktivitetsansvar, andel % 

Andel ungdomar i Marks kommun som var rapporterade i KAA andra halvåret 2020 och första 

halvåret 2021 var 9,8% vilket kan jämföras med rikssnitt 11,4% för samma tidsperiod. 

Andelen elever i Mark motsvarar 179 elever vilket är 19 fler än vad som rapporterades under 

andra halvåret 2020 och som redovisades i delårsrapport 2021. 

 

Kommunerna har enligt skollagen ett ansvar för folkbokförda ungdomar under 20 år som har 

fullgjort skolplikten men som inte genomför eller inte har fullföljt utbildning i gymnasieskolan 

eller motsvarande. Ansvaret innebär att kommunerna löpande under året ska hålla sig 

informerade om hur ungdomarna är sysselsatta och erbjuda dem lämpliga individuella 

åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera ungdomen att påbörja eller 

återuppta en utbildning. Kommunerna har dessutom ett ansvar att dokumentera sina insatser 

och föra ett register över ungdomar i målgruppen för aktivitetsansvaret. 

 

Av de som var rapporterade i KAA under perioden var 39,7% flickor och 60,3% pojkar vilket 

kan jämföras med rikssnitt för flickor på 43,8% och pojkar på 56,2%. 

 

 

 

Senaste sysselsättning innan registrering: Studerade i grundskola, andel % 

Andel ungdomar i kommunen som studerade i grundskola innan registreringen i KAA andra 

halvan av 2020 och första halvan av 2021 var 5,6% vilket kan jämföras med rikssnitt för 

samma period på 6,1%. 

 

Här ingår ungdomar som 

· inte gjort en övergång från grundskolan till gymnasieskolan 

· har slutfört studier i grundskolan, och inte har någon erfarenhet av studier i gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning 

· har fullgjort skolplikten och går om årskurs 9 i grundskolan, årskurs 9 i grundsärskolan eller 

årskurs 10 i specialskolan 

Senaste sysselsättning innan registrering: Studerade på nationellt program men avbröt, 

andel % 

Andel ungdomar i kommunen som studerade på nationellt program inom gymnasieskolan 

innan registreringen i KAA andra halvan av 2020 och första halvan av 2021 steg till 22,3% 

vilket fortfarande är lägre nivå än rikssnitt på 25,8%. 

 

Nationellt innebär det att det är den vanligaste senaste utbildningen vid registrering till 

aktivitetsansvaret det vill säga att ungdomen studerade på ett nationellt program eller 

motsvarande, men att de hade avbrutit sina studier. I Marks kommun för perioden andra 

halvan av 2020 och första halvan av 2021 är "Studerade på nationellt program med avbröt" 

den näst högsta andelen. 

Senaste sysselsättning innan registrering: Studerade på introduktionsprogram men avbröt, 

andel % 

Andel ungdomar i kommunen som studerade på introduktionsprogram innan registreringen i 

KAA andra halvan av 2020 och första halvan av 2021 sjönk till 3,4% vilket kan jämföras med 

rikssnitt på 1,8%. Andelen i perioden andra halvan 2020 som redovisas i delårsrapporten var 

23,1% vilket kan jämföras med rikssnitt på 20,5%. 
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Senaste sysselsättning innan registrering: Studerade på nationellt program som slutfördes 

med studiebevis, andel % 

Här ingår ungdomar som har slutfört ett nationellt program i gymnasieskolan men inte uppnått 

kraven för gymnasieexamen. 

 

Andel ungdomar i Marks kommun som rapporterades med det som senast sysselsättningen 

innan registrering i KAA var under andra hälften av 2020 och första hälften av 2021 29,6% 

vilket är en minskning från 33,1% som var andelen i andra hälften av 2020. I jämförelse med 

rikssnitt som ligger kvar runt på 23,1% så är andelen fortsatt högre. 

 

För perioden andra hälften av 2020 och första hälften av 2021 innebär 29,6% av totalt 179 

elever i KAA 53 elever vilket är samma antal som under andra halvan av 2020 (33,1% av 160 

elever innebar 53 elever). 

 

Största andelen av ungdomar som är inskrivna i KAA tillhör denna målgrupp. Dvs en stor andel 

ungdomar avslutar gymnasiet med endast studiebevis. 

Ungdomar som är inskrivna i KAA och som har sysselsättning vid senaste kontakttillfället, 

andel % 

Av de 179 ungdomar i kommunen som var inskrivna i KAA under andra hälften av 2020 och 

första hälften av 2021 angav 30,2%, 54 ungdomar, att de hade sysselsättning vid senaste 

kontakttillfället. Det är en ökning från andra hälften av 2020 som rapporterades i 

delårsrapporten, som då var 23,8%. Rikssnitt för perioden är 48,6% 

 

Av nedan tabell framgår även fördelning på typ av sysselsättning vid senaste kontakttillfället. 

För Marks kommun finns enkel- samt dubbelprickningar i tabellen. Enkelprick (.) är istället för 

0 eller om data saknas. Dubbelprick (..) betyder att mått baseras på färre än fem ungdomar. 

 

Där det finns utfall framgår att 46,3% av de 54 ungdomar som angett att de har 

sysselsättning vid senaste kontakttillfället arbetar, vilket kan jämföras med rikssnitt på 26,2%. 

 

13% anger annan sysselsättning vilket enligt definitionen kan vara aupair, elitidrottssatsning 

utan avlönad anställning, föräldraledighet, praktik på eget initiativ, utlandsvistelse (ej 

studier),volontär (i Sverige och utomlands), åtgärd genom kommunen som påbörjats innan 

eller samma dag som ett avbrott från ett nationellt program i gymnasieskolan, åtgärd genom 

annan aktör t.ex. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och samordningsförbund annan känd 

sysselsättning som hindrar ungdomen från att delta i åtgärder inom aktivitetsansvaret. Den 

andelen kan jämföras med rikssnitt på 6,6%. 

 

35,2% anger koden Ingen sysselsättning som används när kommunen har fått kännedom om 

ungdomens sysselsättning och ungdomen inte har någon av de andra sysselsättningarna. 

Andelen kan jämföras med rikssnitt på 26,5%. 

 

 

Kommungemensamma mål: Barn och unga är trygga och ges möjlighet att påverka i frågor som rör 

dem 

Nämndens mål: All utbildning ska präglas av trygghet och studiero 

Nämndens bedömning är att målet delvis har uppfyllts under året. Bedömningen grundar sig 

på nedan indikatorer. 

 

Indikatorerna baserar sig på Skolinspektionens skolenkät som genomfördes vårterminen 2021 

för årskurs 5 och 9 samt årskurs 2 på Marks gymnasieskola. Svarsfrekvensen var hög, 83% för 

årskurs 5 samt årskurs 9 och 76% för årskurs 2 på gymnasieskolan. Resultaten visar att 

respekten för varandra, studieron på lektionerna och tryggheten i skolan har försämrats för 

eleverna i årskurs 5. För eleverna i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasieskolan har resultaten 
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förbättrats. 

 

Höstterminen 2021 genomförde förvaltningen sin egen elevenkät för årskurserna 2, 5 och 8 i 

grundskolan samt alla årskurser på Marks gymnasieskola. Resultaten i årskurs 5 i grundskolan 

och årskurs 2 i Marks gymnasieskola visar en positiv förbättring. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Elever i åk 5: I min skola respekterar vi 
varandra, positiva svar, andel % 

 82,6 67,6 ≥ 89  

Elever i åk 5: Jag har studiero på lektionerna, 
positiva svar, andel % 

 66,1 58,2 ≥ 73  

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel % 

 85,1 78,8 ≥ 87,6  

Elever i åk 9: I min skola respekterar elever 
och lärare varandra, positiva svar, andel % 

 67,1 75,2 ≥ 67  

Elever i åk 9: Jag har studiero på lektionerna, 
positiva svar, andel % 

 58,8 71,7 ≥ 59  

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel % 

 87,2 89,5 ≥ 87  

Gymnasieelever år 2: I min skola respekterar 
elever och lärare varandra, positiva svar, 
andel % 

 74,6 83,3 ≥ 75  

Gymnasieelever år 2: Jag har studiero på 
lektionerna, positiva svar, andel % 

 59,2 74,5 ≥ 64,4  

Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i 
skolan, positiva svar, andel % 

 89,1 90,7 ≥ 90,1  

Elever i åk 5: I min skola respekterar vi varandra, positiva svar, andel % 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 

 

Av förvaltningens egna enkät som genomfördes under höstterminen 2021 framkommer att 

77% av eleverna i åk 5 valt positiva svar på påståendet I min skola respekterar vi varandra 

vilket är 12 procentenheter under målvärdet. Resultatet är en förbättring med 9,4 

procentenheter i jämförelse med vårens mättillfälle. 

 

Elever i åk 5: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel % 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 

 

Av förvaltningens egna enkät som genomfördes  under höstterminen 2021 framkommer att 

72% av eleverna i åk 5 valt positiva svar på påståendet Jag har studiero på lektionerna vilket 

är 1 procentenheter under målvärdet. Resultatet är en förbättring med 13,8 procentenheter i 

jämförelse med vårens mättillfälle. 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel % 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 

 

Av förvaltningens egna enkät som genomfördes under höstterminen 2021 framkommer att 

86% av eleverna i åk 5 valt positiva svar på påståendet Jag känner mig trygg i skolan vilket är 

1,6 procentenheter under målvärdet. Resultatet är en förbättring med 7,2 procentenheter i 

jämförelse med vårens mättillfälle. 

Elever i åk 9: I min skola respekterar elever och lärare varandra, positiva svar, andel % 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 
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Elever i åk 9: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel % 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel % 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 

Gymnasieelever år 2: I min skola respekterar elever och lärare varandra, positiva svar, 

andel % 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 

 

Av förvaltningens egna enkät som genomfördes under höstterminen 2021 framkommer att 

90,5% av eleverna i åk 2 på Marks Gymnasieskola valt positiva svar på påståendet I min skola 

respekterar elever och lärare varandra vilket är 15 procentenheter över målvärdet. Resultatet 

är en förbättring med 7,2 procentenheter i jämförelse med vårens mättillfälle. 

Gymnasieelever år 2: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel % 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 

 

Av förvaltningens egna enkät som genomfördes under höstterminen 2021 framkommer att 

80,2% av eleverna i åk 2 på Marks Gymnasieskola valt positiva svar på påståendet Jag har 

studiero på lektionerna vilket är 15,8 procentenheter över målvärdet. Resultatet är en 

förbättring med 5,7 procentenheter i jämförelse med vårens mättillfälle. 

Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel % 

Indikatorn är oförändrad sedan delårsrapporten. 

 

Av förvaltningens egna enkät som genomfördes under höstterminen 2021 framkommer att 

90,6% av eleverna i åk 2 på Marks Gymnasieskola valt positiva svar på påståendet Jag känner 

mig trygg i skolan vilket är 0,4 procentenheter över målvärdet. Resultatet är en försämring 

med 0,1 procentenheter i jämförelse med vårens mättillfälle. 

4.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning 

Kommungemensamma mål: Friska medarbetare 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Frisktalet ska öka = andel anställda som har 
max fem sjukdagar 

67% 57% 56,8%   

Frisktalet ska öka = andel anställda som har max fem sjukdagar 

Andelen anställda med max 5 sjukdagar återrapporterades i Delårsrapporten för juli 2020 -juni 

2021 med 54,4%. HR´s mätning på helår november 2020 - oktober 2021 visar en förbättring 

då andelen anställda som har max 5 sjukdagar blev 56,8%. En ökning med 2,4 

procentenheter. 

 

Jämfört med kommunen totalt så har BUN sex procentenheter högre andelen anställda med 

max fem sjukdagar. 

 

Har vi underlag per verksamhetsform? 
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Kommungemensamma mål: Sundare personalomsättning 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Personalomsättning (%) 12 9 10 10  

Personalomsättning chefer (%) 29 3 16   

Personalomsättning (%) 

Tabellen ovan visar HR´s sammanställning under helårsperioden november 2020 - oktober 

2021. Personalomsättningen visar enkelt förklarat hur stor andel av personalstyrkan som har 

"bytts ut" under mätperioden och totala andelen på förvaltningens samtliga verksamheter var 

10% vilket är 2 procentenheter under kommunsnittet på 12% samt en procentenheter över 

föregående kalenderår. 

 

 

Personalomsättning chefer (%) 

Personalomsättningen chefer på förvaltningens samtliga verksamheter för helårsperioden 

november 2020 - oktober 2021 blev 16% vilket är fyra procentenheter över kommunsnittet på 

12% samt tretton procentenheter över föregående kalenderår. 
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5 Uppföljning av internkontroll 

5.1 Årets internkontrollarbete 

Nämnder och styrelser har ansvar för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde 

är tillräcklig och ska rapportera om sitt arbete med intern kontroll. 

Internkontrollplanen antas i samband med att nämndplanen beslutas. Föregående år 

beslutades alltså om en plan för internkontrollen år 2021, vilken har följts. 

Nämnden gör bedömningen att det finns brister i nuvarande internkontroll. Antalet 

kontrollmoment är relativt få sett till storleken på nämndens verksamhetsområde. 

Kontrollmomenten utförs av flera olika tjänstepersoner, utan att någon har ansvar för 

internkontrollsprocessen som helhet. Att avsätta arbetstid för att utöva ansvar för 

internkontrollen har hittills inte varit en möjlig prioritering på förvaltningen. Ett möjligt 

förbättringsområde skulle alltså kunna vara att någon på förvaltningen följer upp att all 

internkontroll blir gjord, och att det görs på ett korrekt sätt. 

Under våren har en kartläggning skett av de processer som förekommer inom barn- och 

utbildningsnämnden. Detta har synliggjort det stora antal processer som faktiskt utgör 

verksamheten - i såväl kärnverksamhet som styrande och stödjande processer. Utifrån de 

identifierade processerna kan det konstateras att nämndens nuvarande internkontrollplan är 

otillräcklig. Förvaltningen har som ambition att under 2022 ta fram ett förslag på ny 

interkontrollplan (inför beslut om ny nämndplan i december). Internkontrollplanen kommer då 

att vara processbaserad, där man för varje process identifierar ett lämpligt (och gärna 

mätbart) mått på huruvida processen fungerar på ett tillfredsställande sätt eller ej. Utöver att 

leva upp till lagkraven om intern kontroll, är tanken att planen kan användas som ett 

heltäckande verktyg för systematiskt kvalitets- och uppföljningsarbete. 

  

5.2 Uppföljning av internkontrollplanen 

Ekonomi 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Att upphandling sker vilken inte 
följer kommunens riktlinjer 

Avtal kontrolleras mot utbildning i 
upphandling 

Utifrån de avtal som diarieförts, har 
kontakt tagits med de som varit 
inblandade i upphandlingsprocesser. 
Merparten har svarat "nej" på frågan 
om de själva bedömer att de har 
erforderlig utbildning i 
upphandlingslagstiftning. 

Statsbidragen bidrar inte till kvalitén 

i verksamheten 

Redovisning på september möte 

respektive februari 

Arbetet med uppföljning har 

påbörjats. 

Avtal följs inte vid inköp 
Vad visade kontrollen när det gäller 
avtalstrohet avseende läromedel och 
möbler. 

Inom de nämnda områdena finns 
inga kända större avvikelser. Dock 
behöver förvaltningen följa upp 
gjorda inköp inom utpekade 
områden så att de gjorts enligt 
avtal. 
Utöver detta finns andra områden 
såsom bemanning, lekmaterial och 
musikutrustning där det troligtvis 
finns större avvikelser och skulle 
behöva följas upp 

Personal 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Lönesamtal hinns inte med 
Har tidsplanen granskats enligt 
plan? 

Delar av löneprocessen är klar och 
utbetalning av ny lön sker i maj 
månad. 
Fackorganisationer som 
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Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Lärarförbundet, Lärarnas 
Riksförbund och Vårdförbundet är nu 
också klara. Utbetalning av ny lön 

sker i september månad samt den 
retroaktiva lönen utbetalas i oktober 
månad. 
Samtalen hanns med men det 
konstateras att tidsplanen var 
svårarbetad utifrån sena justeringar 
och ny information löpande under 
processen.  

Underlag till lönerevision 
Bedömning av löneprocessens 
rimlighet 

Barn- och utbildningsnämnden 

Löneprocessen för 2021 är inom 
vissa avtalsområden inte färdigställd 
ännu. Processen räknas vara färdig 
senast 2021-09-30 och då ska ny 
lön vara utbetald till anställd. 
Samtalen hanns med men det 
konstateras att tidsplanen var 
svårarbetad utifrån sena justeringar 
och ny information löpande under 
processen. 

Administration 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Dokument och handlingar som 
behövs saknas 

Uppdaterad dokumenthanteringsplan 
2021 

Under våren 2021 har 
dokumenthanteringsplan för barn- 
och utbildningsnämnden reviderats 
som helhet. Handlingstyper 
(dokumenttyper) har inventerats 

och fyllts på. 
Dokumenthanteringsplanen har 
vuxit från 39 sidor till 123 sidor, 
vilket ger anledning att tro att i 
princip samtliga handlingstyper nu 
är upptagna i planen.  

Tjänsteskrivelser tas fram hastigt Hur gick det - analys 

Det har fortfarande förekommit att 
ärenden bereds snabbt och inte fått 
den tid för reflektion och analys som 
hade varit lämpligt. Dock har en 
avsevärd förbättring skett under 
2021, där man följer en tidsplan 
som ska säkerställa ca två veckors 
framförhållning för tjänstepersoner 
att skriva fram underlag. Att 
ärenden bereds mycket hastigt är 
numer ett undantag. 

Dokument förvaras fel Finns tydlig placering 

Under våren 2021 har 
dokumenthanteringsplan för barn- 
och utbildningsnämnden reviderats 
som helhet. Den kolumn som anger 
handlingars placering har försetts 
med nödvändig information. Berörda 
tjänstemän har ombetts att granska 
placeringsangivelser och meddela i  
de fall dokumenthanteringsplanen 
anger placeringar som inte stämmer 
med verkligheten. Förvaltningens 
dokumenthantering bedöms inte 
vara fullständigt i ordning, utan 

kommer behöva arbetas med 
succesivt. 
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Utbildning 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Eleverna får inte möjlighet att nå 
kunskapskraven 

Resultatet finns presenterad i 
nulägesanalys samt har diskuterats 
med skolan vid resultatdialoger. 

Se resultatrapport.  

Systematiska arbetsmiljöproblem 
upptäcks inte 

Är analys och sammanställningen 
genomförd och behandlad politiskt? 

Sammanställning är gjord och 
politiskt behandlad. 

Rektor utför inte arbete enligt 
fastställda rutiner för att få elevers 
närvaro att öka. 

Frånvarostatistik, 
Skolplaneringssamtal och 
kartläggning 

Frånvarouppföljning 1 - vecka 25-
43. 4049 elever i grundskolan, varav 
821 har en frånvaro på 20% eller 
fler vilket motsvarar 20,3%. 1,3% 
av grundskolans elever har en 
frånvaro på mer än 50%. En annan 
parameter som är viktig i 
sammanhanget är lärarnas 
rapporteringsgrad. Den har ökat i 
jämförelse med förra året, trots ett 
svårt läge med många vikarier under 
pandemin. Se statistik från 
frånvarouppföljning 1. En brist som 
vi ser med tidpunkten av denna 
rapportering är att frånvaroperiod 2 
inte kommer med. Den rapporteras 
efter terminens slut. Dessa siffror 
kommer finnas tillgängliga i 
resultatrapport i januari under rubrik 

frånvarouppföljning 2. 
 
Det finns en väl inarbetad och väl 
känd rutin kring att uppmärksamma 
elevers skolfrånvaro och de 
fastställda mätperioderna följs av 
majoriteten av skolorna. De kallar 
också till skolplaneringssamtal med 
syfte att utreda frånvaron och 
planera insatser för att öka 
närvaron. Eftersom det pga 
pandemin och de rekommendationer 
som finns kopplade till den är det så 
många elever som har mer än 20%. 
Det gör att rektor i samråd med 
lärare och elevhälsa får prioritera. 
Det pågår ett förbättringsarbete i 
samverkan med socialtjänsten som 
syftar till att se över rutinen och 
säkerställa skollagens krav på 
hemkommunens ansvar kring 
elevers frånvaro. Sex pilotskolor 
arbetar efter dessa nya rutiner och 
implementering på samtliga skolor 
kommer påbörjas under våren 2022. 
 

Frånvarostatistik följs upp 4 gånger 
per år genom resultatrapporten i 
Stratsys 

Se resultatrapport. 

Informationssäkerhet 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Personuppgiftsincidenter anmäls inte 
till personuppgiftsassistenten. 

Deltagande på rektorsmöte 

Utbildning och informationsinsatser 
har gjorts för rektorer, AME, 
skoladministratörer och är planerat 
för fler arbetsgrupper. 

Fråga och informera enheterna om 
incidenter 

Antalet anmälda incidenter under 
året ger anledning att tro att alldeles 
för få anmäls. Vi har även fått 
påpekande från Dataskyddsombud 
om detta. Trolig kraftig 
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Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

underrapportering. 

Personuppgifter hanteras på ett 
olagligt sätt. 

Deltagande på rektorsmöte 

Utbildning och informationsinsatser 
har gjorts för rektorer, AME, 
skoladministratörer och är planerat 
för fler arbetsgrupper. 

Genomgång av dokumentation 

En första kartläggning har gjort, 
vilken visar att förvaltningen saknar 
information om vilka underbiträden 
som används. Således finns brister i 
att det saknas PUB-avtal. Nämnvärt 
är att det på kommunövergripande 
nivå föreligger samma problem 
- BUF använder system där KLK ej 
tecknat PUB-avtal med biträdet alt. 
inte informerat BUF om att så är 

gjort. Leverantörskontrakt har tagits 
med hittills två underbiträden i syfte 
att upprätta PUB-avtal.  

Rätt behörighet Kontroll av dokumentationen 

Förvaltningen har förbättrat 
systematiken vad gäller 
behörigheter genom att ha ett 
gemensamt dokument som 
systemförvaltare skriver i när 
behörigheter skapats och tagits bort. 
Något tydligare rutin behövs dock. 

Nya system införs 
Reflektion kring införanden samma 
år09 

Problemet inte förekommit i år. 
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6 Personal 

6.1 Analys av personalförhållanden 

Medarbetarenkätundersökning 

Resultaten från medarbetarenkätundersökningen visade på låga resultat inom kommunikation, 

balans och risker i arbetet. Som ett resultat har partsgemensamt arbete initierats på FSG-nivå 

för vidare analys och långsiktigt ställningstagande. 

Strategisk kompetensförsörjning / HÖK21 

Att attrahera, behålla och utveckla medarbetare är en av förvaltningens största och viktigaste 

utmaningar. Arbetet med kompetensförsörjning är under 2021 initierat med grund i 

kommunens övergripande kompetensförsörjningsplan, men också genom ett partsgemensamt 

arbete på FSG-nivå utifrån lönekollektivavtalen initierade av centrala parter. Vidare är arbete 

påbörjat med att sy ihop de olika underliggande processerna som sammantaget ger 

verksamheten ett övergripande sammanhang där kompetensöversikt och tjänsteplanering är 

förekommande begrepp. 

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU är lyft till en strategisk nivå där studenterna knyts till 

verksamheten i strategisk kompetensförsörjning. I undersökningar har många rekryteringar 

genomförts med sistaårselever. Handledarskapet är också en del av den strategiska 

kompetensförsörjningen där handledandet blir likt en 360gradersanalys av pedagogens 

förmåga att lära ut, både till sina elever men också till studenten. 

Covid-19 

2021 har präglats av pandemin där bemanning och resursplanering varit ständiga orosmoln 

samtidigt som distansundervisning och digitala plattformar visat på anpassningar utifrån givna 

förutsättningar. Detta till trots har organisationens chefer haft ekonomiska och resultatmässiga 

mål att förhålla sig till vilket visar sig genom upplevelse av ökad arbetsbörda, större 

arbetsbelastning och negativ påverkan på arbetsmiljön. 

  



Barn- och utbildningsnämnden Årsrapport 2021 Version 1.0 

33 

7 Ekonomi 

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfall för 2021. 

7.1 Driftredovisning 

Driftredovisning (belopp i mnkr) Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Budgetavvik
else 

Intäkter 151,4 157,1 147,8 9,3 

Personalkostnader -640,9 -668,7 -666,6 -2,1 

Övriga kostnader -398,6 -405,1 -414,1 9,0 

Nettokostnader -888,1 -916,7 -932,9 16,2 

Fördelning på huvudverksamhet, netto     

     

Förskola och pedagogisk omsorg -182,6 -183,8 -189,7 5,9 

varav: egen regi fsk och ped omsorg -163 -163,0 -168,4 5,4 

varav: köpta/sålda platser fsk och ped 
omsorg 

-19,6 -20,8 -21,3 0,5 

Fritidshem -44,4 -49,3 -49,6 0,3 

varav: egen regi fritidshem -41,8 -46,4 -47,1 0,7 

varav: köpta/sålda platser fritidshem -2,6 -2,9 -2,5 -0,4 

Grund- och gymnasiesärskola -30,7 -34,1 -32,3 -1,8 

varav: egen regi särskola -26,8 -28,5 -28,1 -0,4 

varav: köpta/sålda platser särskola -3,9 -5,6 -4,2 -1,4 

Grundskola -376,6 -387,2 -389,4 2,2 

varav: egen regi grundskola -351,8 -360,0 -365,2 5,2 

varav köpta/sålda platser grundskola -24,8 -27,2 -24,2 -3,0 

Gymnasieskola -148,1 -149,4 -153,5 4,1 

varav: egen regi gymnasieskola -102,0 -104,2 -105,4 1,2 

varav: köpta/sålda platser gymansieskola -46,1 -45,2 -48,1 2,9 

Vuxenutbildning -15,2 -16,2 -14,5 -1,7 

Förvaltningsgemensamt, ledning, 
administration, nämnd, buffert 

-67,0 -74,6 -80,0 5,4 

IT-lärverktyg -16,8 -12,3 -12,6 0,3 

Arbetsmarknad och integration -6,7 -9,8 -11,3 1,5 

Nettokostnader -888,1 -916,7 -932,9 16,2 

Analys av driftredovisning 

Analys av helårsresultat 

Nämndens totala nettokostnader hölls inom tilldelad budgetram med en avvikelse om 16,2 

mnkr vilket innebär en förbrukning med 98,3 procent (99,9% 2020, 100,8%, 2019). Året har 

varit speciellt på många sätt och även det ekonomiska resultatet har påverkats i hög grad. 

Stora avvikelser mot budget och förändringar mot tidigare år är 

• IT-lärverktyg, minskad kostnad 4,5 mnkr, men väl i nivå med budget 

• Uppbyggnad av verksamheten Arbetsmarknad och integration, ökad kostnad 3,1 mnkr 

• Pandemi, minskade kostnader och ökade intäkter, sammantaget beräknas avvikelserna 

bidra till ett överskott med minst 9 mnkr. 

• Inom huvudverksamheter är de största procentuella avvikelserna ett underskott inom 

grund- och gymnasiesärskola samt vuxenutbildning och ett överskott inom 
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arbetsmarknad och integration. De i krontal största avvikelserna finns som överskott 

inom förskolan och gymnasieskolan. Se nedanstående resp. avsnitt för beskrivning. 

• Nämndens och förvaltningens reserv om 7,6 mnkr är i stora delar orörd och bidrar till 

överskottet 

Påverkan av pandemi 

Den pågående pandemin har tydligt påverkat verksamhetens kostnader och intäkter. De 

ekonomiska prognoserna under året har varit mycket osäkra med större avvikande poster än 

normalt och flera faktorer som påverkat verksamheten. Stora resultatpåverkande händelser 

skedde även under årets sista månader där både onormala nivåer på intäkter och kostnader 

redovisas. Även personalkostnaderna avviker från normala mönster. 

- Sjuklönekostnaderna har i snitt över året varit 60 procent högre än vanligt, men i nivå med 

2020. Samtidigt har ett bidrag erhållits från staten för ökade sjuklönekostnader helt eller 

delvis under januari- september om sammanlagt 4,7 mnkr. Ökad sjuklön är i sig ingen extra 

belastning för ekonomin, det som kan belasta ekonomin är när vikarier sätts in. 

- Trots hög sjukfrånvaro har kostnaden för vikarier varit lägre (än normalt), dels då det är 

svårt att hitta vikarier och dels då många barn och elever varit frånvarande och verksamheten 

också arbetat för minskad smittspridning genom att försöka hålla sig till ordinarie personal. 

Lägre vikariekostnad samt lägre fyllnads- och övertidskostnad har gett minskade kostnader 

med 3,8 mnkr år 2021. 

- Utöver ovanstående minskar lönekostnaden vid personalens ökade frånvaro p.g.a. vård av 

barn (vab) då arbetsgivaren inte betalar ut lön. Hur mycket lägre personalkostnaderna är 

genom ökad vab under pandemi-tiden finns inte beräknat. 

Sammantaget ger sjuklönebidrag och minskad personalkostnad ett överskott i ekonomin med 

minst 9 mnkr. 

Övriga delar har haft en mindre påverkan på ekonomin, såsom ökade inköp av 

rengöringsprodukter m.m., minskad kostnad för kompetensutveckling, distansundervisning 

som gav lägre kostnader för måltider samt ökade kostnader för visst material. 

Det är särskilt viktigt att uppmärksamma att de minskade kostnaderna beror på pandemin och 

inte kan räknas med vid kommande års planering av ekonomin. 

Intäkter 

Nämndens totala kostnader är drygt ca 1,1 mdkr, ca 85 procent av kostnaderna täcks av 

medel tilldelade av Kommunfullmäktige via budgetram. Resterande del av kostnaderna täcks 

av intäkter från statsbidrag/bidrag (9,5 procent) och övriga intäkter (5,5 procent) t. ex. sålda 

utbildningsplatser och omsorgsintäkter. 

Årets intäkter är 157,1 mnkr vilket är en ökning med 5,7 mnkr (3,8 procent) i jämförelse med 

2020. Den större delen av ökningen, 4,6 mnkr återfinns i verksamheten Arbetsmarknad och 

integration. 

Till barn- och utbildningsverksamheten hör 143,3 mnkr, 1,1 mnkr/0,7 procent högre än 

föregående år. 

Några av förändringarna är 

• Försäkringskassans ersättning för sjuklön var 4,7 mnkr och är halverad mot föregående 

år. Ett tillfälligt bidrag p.g.a. pandemin som initialt förväntas fortsätta år 2022. 

• Migrationsverket, intäkt 6 mnkr, vilket är en minskning med 4 mnkr 

• Skolverket, intäkt 69,7 mnkr, ökning med 10 mnkr 

• Intäkterna för sålda utbildningsplatser har ökat med 1,1 mnkr 

• Föregående år överfördes bidrag från Kommunstyrelsen för julgåva till personal 1,8 

mnkr 

Under en femårs-period har bidragsintäkterna ökat fram till år 2018, då bidragen var som 

högst med 94 mnkr. Under de senaste två åren är det främst bidrag från Migrationsverket som 

minskat i takt med att det tillkommer färre nyanlända och asylsökande till kommunen. 

Samtidigt som bidragen minskar ger det konsekvenser i verksamheten och anpassningar 

måste genomföras. I många fall har ett behov kvarstått i verksamheten som behöver 
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omhändertas utan den extra resurs som bidraget gett. Samtidigt har Skolverket ökat riktade 

bidrag som är förenliga med andra krav på verksamheten. 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna var 668,7 mnkr och 27,8 mnkr (4,3 procent) högre 2021 jämfört med 

föregående år. Den nya verksamheten Arbetsmarknad och integration står för 7,1 mnkr av 

ökningen, 25% av den totala lönekostnadsökningen. Lönekostnadsökning per 

huvudverksamhet i procent: förskola +1,9 fritidshem +5,2, grundskola -2,4, gymnasieskola 

+3,4. Inom vuxenutbildning ses en minskning av personalkostnader motsvarande 1,1 procent. 

Av förvaltningens totalt 1 175 tillsvidareanställda arbetar större delen, 42 procent inom 

grundskola, 29 procent inom förskola och 9 procent inom gymnasieskolan. 

Personalkostnaderna översteg totalt budget med 2,1 mnkr. Några exempel som täckts av 

statsbidrag är anpassning till mindre barngrupper i förskolan, karriärtjänster och statligt 

lärarlönelyft. Även övriga statsbidrag hade till största delen en motsvarande kostnad för 

personal, till exempel arbetet för en likvärdig skola. 

Av de totala personalkostnaderna var 2,6 procent lön för timanställd personal och 0,6 procent 

kostnad för fyllnads- eller övertid. 

Kostnaden för friskvårdsersättning var 2,2 mnkr, utfallet är oförändrat i jämförelse med 

föregående år. 

Övriga kostnader 

Övriga kostnader var 405,1 mnkr och 1,6 procent högre år 2021 jämfört med föregående år. 

De största kostnadsposterna är köpta utbildningsplatser 128 mnkr, hyra 83 mnkr, måltider 59 

mnkr, städ 33 mnkr och skolskjutsar 24 mnkr. 

De största förändringarna av övriga kostnader jämfört med föregående år: 

• köpta utbildningsplatser har ökat med 6,1 mnkr (5,1 procent), ökningen finns bland 

flera av huvudverksamheterna 

• övriga fastighetskostnader och entreprenader ökade 6,1 mnkr, avser främst 

Lyckeskolan men även kostnader på t.ex. Hyssnaskolan, Örbyskolan och särskolan 

• kostnader för elevdatorer, minskning med 4,5 mnkr, minskad kostnad för leasing då ett 

större antal köptes ut år 2020  

Förändringen av de internt köpta tjänsterna har varit hyra -0,5 mnkr (-0,5 procent), måltider 

+0,5 mnkr (+0,9 procent) och städ +1,5 mnkr (4,7 procent). Av ökningen på städtjänster står 

Lyckeskolan för 0,6 mnkr. 

Förskola 

Driftredovisning kommentar 

Förskolans nettokostnader var 183,8 mnkr, 5,9 mnkr (3,1 procent) lägre än tilldelad ram. 

Jämfört med föregående år är nettokostnaderna precis samma för den egna verksamheten 

men kostnaden för köpta platser har ökat med 1,2 mnkr. 

Pandemin har påverkat förskolans ekonomi med lägre personalkostnader samt högre 

bidragsintäkter.  Många barn har haft större frånvaro samtidigt som personal haft högre 

sjukfrånvaro än vanligt. Kostnaden för timanställda vikarier har varit betydligt lägre än ett 

normalt år (-2,7 mnkr/30 procent). Dessutom har förskolan fått statligt bidrag för 

sjuklönekostnader med 1,9 mnkr. Det finns en viss ökning av kostnader i form av 

rengöringsmedel, handskar med mera, men detta har inte påverkat ekonomin nämnvärt. 

Sammanlagt beräknas därför att nettokostnaderna är 4,6 mnkr lägre p.g.a. pandemin. 

Förskolans ekonomi påverkas mycket av statsbidraget avseende mindre barngrupper. I årets 

resultat finns intäkter från bidraget med 12,8 mnkr. År 2022 slås detta bidrag samman med 

ett annat bidrag och får namnet Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Det 

innebär en minskning av bidragsintäkter med ca 9 mnkr. 

Det totala överskottet för förskolan beror på särskilda tillfälligheter som pandemin medfört, 

större statsbidrag samt återhållsamhet för att ha en ekonomi i balans år 2022 med hänsyn till 
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lägre intäkter från Skolverket. 

I snitt under året var 1 565 barn inskrivna i kommunens egna förskolor vilket är en liten 

ökning mot föregående år. Förskolor i annans regi hade 184 inskrivna barn från vår kommun, 

vilket är en minskning med 6 barn.  

Fritidshem 

Driftredovisning kommentar 

De totala nettokostnaderna för fritidshemmen uppgick till  49,3 mnkr. Det är 0,3 mnkr lägre än 

budgeterat. 

Nettokostnaderna för fritidshem i egen regi har ökat med 11 procent jämfört med 2020 och 

uppgår till 46,4 mnkr, vilket är 0,7 mnkr lägre än budget. Kostnaderna för köpta platser har 

ökat med 0,3 mnkr och överstiger budget med 0,4 mnkr. 

Det fanns i snitt 1 545 barn i verksamheten, 46 barn/3 procent färre i jämförelse med 

föregående år. 

Kostnaderna har minskat mer än omsorgsbehovet i verksamheten, och likt förskolan kan en 

effekt av pandemin ses. Omsorgsbehovet har minskat i samband med pandemins utveckling 

på samhället. Samtidigt påverkas också fritidshemmen när grundskolans verksamheter har 

genomfört anpassningar för att få enheternas samlade ekonomi att stämma med tilldelad ram. 

94 barn, 5,7 procent, finns i annans regi, en liten minskning i jämförelse med föregående år. 

Grund- och gymnasiesärskola 

Driftredovisning kommentar 

Grund- och gymnasiesärskolan visar ett underskott på 1,8 mnkr. Under året har antalet elever, 

likt tidigare år, ökat. Detta har medfört högre kostnader och verksamheten har genomfört 

anpassningar för att möta det ökade behovet. 

Kostnader för köpta och sålda platser för grundsärskola har ökat i jämförelse med tidigare år 

med 1,7 mnkr. Ökningen är högre än budgeterat och ses framförallt under höstterminen. 

Antal elever i egen regi har i snitt varit 52 elever under 2021, vilket är en ökning med 4 

procent. 

Grundskola 

Driftredovisning kommentar 

De totala nettokostnaderna för grundskolan uppgick till 387,2 mnkr. Det är 10,6 mnkr/2,8 

procent högre än föregående år och 2,2 mnkr/0,6 procent lägre än budgetram. Grundskolan 

har under flera år arbetat med anpassningsplaner för att nå en ekonomi i balans, detta 

tillsammans med resursförstärkningar och statliga bidrag gör att det ekonomiska 

förutsättningarna är bättre. 

De största förändringarna jämfört med föregående år och budgeterade medel: 

Antalet köpta platser fortsätter öka och är 15 elever fler i jämförelse med 2020, samtidigt som 

antalet sålda platser har minskat. Både intäkter och kostnader hade utfall över budget. 

Årlig löneutveckling har inneburit ökade kostnader för verksamheten. Kostnaden för personal 

har ökat med 2,4 procent (5,8 procent 2020 och 2 procent 2019) samtidigt som övriga 

kostnader ökat med 0,7 procent jämfört med 2020. 

Löner är den största delen av enheternas kostnader och avser nästan uteslutande den del som 

är pedagogik i verksamheten. Kostnaden för pedagogisk verksamhet/undervisning, 242,8 

mnkr, har ökat med 2,5 procent i jämförelse med 2020. 

Nämnden har också ersatts i ram för lokaler vid Lyckeskolan om 4,2 mnkr, vilket motsvarar 

den tillkommande lokalkostnad som finns i grundskolan för 2021. Här ses 

lokalkostnadsökningar för Lyckeskolan även 2022, och ersättning för detta måste hanteras. 
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Verksamheten för grundskola har under året erhållit resursförstärkning från Kommunstyrelsen 

för grundskolans lägre åldrar. En satsning utifrån större utmaningar och behov har under 

hösten genomförts. Resurs i form av utökad personalförstärkning har under höstterminen 

bedrivits vid Strömskolan, Örbyskolan, Sjöbyskolan, Fotskälskolan och Hyssnaskolan. 

Under 2021 har regeringen valt att förstärka bidragen till grundskolan med en så kallad 

"skolmiljard", som för Marks kommuns motsvarar 4,4 mnkr. Detta för att möta den tuffa 

utmaning som covid-19-pandemin medfört i verksamheten. En förstärkning av grundskolans 

verksamhet i de högre åldrarna har genomförts under 2021 och beskedet från staten är att 

bidraget kvarstår 2022. 

Det finns i verksamheten också många fleråriga statsbidrag som genererar intäkter, samtidigt 

som motsvarande kostnader ses framför allt för personal. Det finns en svårighet att särskilja 

statsbidragsfinansierad verksamhet från verksamhet finansierad av egen ram. 

Verksamheten för grundskola i egen regi har under de senaste åren inte redovisat en ekonomi 

i balans med budget. Storleken på underskottet 2020, 8,9 mnkr, 2019, 5,4 mnkr, 2018, 2,4 

mnkr. 2021 redovisar grundskolan ett överskott om 5,1 mnkr. Detta gör att grundskolans 

ekonomiska förutsättningar att nå en nivå i balans med budget år 2022 ser betydligt bättre ut. 

De totala nettokostnaderna för grundskolan tillsammans med fritidshemmen i egen regi har 

ökat med 3,2 procent, 12,9 mnkr, i jämförelse med samma period 2020. Kostnadsökningen 

kan konstateras vara lägre i jämförelse med flera år bakåt. 

Av totalt 4 402 elever har 329 st (7 procent) valt att gå hos annan huvudman. 

Gymnasieskola 

Driftredovisning kommentar 

De totala nettokostnaderna för gymnasieskola var 149,4 mnkr, 4,1 mnkr (2,7 procent) lägre 

än tilldelad ram. 

Köpta platser, där elever går i gymnasieskola hos annan huvudman, har varit lägre än tidigare 

under vårterminen. Kostnaderna beräknades öka under höstterminen, vilket de också gjorde 

inledningsvis under början av hösten men har därefter återgått till samma nivå som under 

vårterminen. Samtidigt har intäkterna ökat under höstterminen för sålda platser, 0,5 mnkr. 

Det sammanlagda nettot för köpta och sålda gymnasie-platser är 45,2 mnkr vilket är 0,9 mnkr 

(2,0 procent) lägre än föregående år och bidrar till överskottet för gymnasieskolan med 2,9 

mnkr. 

Gymnasieskola i egen regi hade ett överskott mot tilldelad budget med 1,2 mnkr och jämfört 

med föregående år har kostnaderna ökat med 2,2 mnkr (2,2 procent). Några av de större 

förändringarna är 

• att kostnaden för måltider har minskat med 1,8 mnkr (30 procent), jämfört med tiden 

före pandemin.  

• att kostnaden för hyra har minskat med 0,7 mnkr utifrån en revidering av hyran hos 

TSF. 

• att lönekostnaderna har ökat med 3,4 procent år 2021 jämfört med föregående år. 

• att skolskjutskostnaderna har minskat med 0,5 mnkr. 

Antalet elever är ca 4 procent fler än föregående år. Föregående år, liksom beräkningar av 

kommande år säger att antalet ungdomar i gymnasieålder kommer att öka. Dessutom går fler 

ungdomar på introduktionsprogram vilket kan göra att fler elever blir kvar längre i gymnasiet 

kommande år. Antalet elever på introduktionsprogram (exkl språkintroduktion) har under en 

treårs-period ökat från 42 elever till 69 elever, en ökning med 60 procent. 

Gymnasieskolan fick ett effektiviseringskrav i årets budget, vilket verksamheten behöver 

fortsätta planera för år 2022. Under 2021 har kravet kunnat hanteras delvis genom 

förändringar i verksamheten samt lägre kostnad för köpta platser än väntat. Delvis också 

genom tillfälligt lägre kostnader p.g.a. pandemin. Inför kommande år väntas högre prisnivå för 

köpta platser då Borås stad höjer priserna för sina gymnasieplatser från januari 2022 vilket 

kommer påverka Mark med en ökad kostnad om ca 2,3 mnkr. 
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Vuxenutbildningen 

Driftredovisning kommentar 

Årets nettoutfall på 16,2 mnkr är 112 procent av årets budgeterade medel och innebär ett 

underskott om 1,7 mnkr. Årets största avvikelse blev som väntat 2,1 mnkr lägre 

etableringsersättningar från Migrationsverket. Avvikelsen har delvis vägts upp med högre 

intäkter främst kopplat till samarbeten med regionen, statsbidrag och försäljning av 

utbildningsplatser. Intäkterna blev totalt 1 mnkr (18,8 procent) lägre än budget. 

Vuxenutbildningen gick in i året med ett anpassningskrav på 2 mnkr som låg i budget på 

personalkostnader. Trots detta avviker inte personalkostnaderna med mer än 0,7 mnkr (4,6 

procent) högre kostnader. Att personalkostnaderna inte blev högre beror främst på en vakans 

under hela året samt sjukskrivningar. De övriga kostnaderna hamnade på totalen i nivå med 

budget. 

Årets utfall på vuxenutbildningen ligger 1 mnkr högre än utfallet 2020. Främsta skillnaden 

mellan åren är 1,7 mnkr lägre etableringsersättningar från Migrationsverket under 2021. 

Övriga kostnader blev 0,5 mnkr lägre i år främst kopplat till lägre utfall på köpta 

utbildningsplatser och lägre lokalkostnader. 

Utfallets påverkan på sikt: 

Etableringsersättningar från Migrationsverket började redan under 2019 sjunka jämfört med 

utfallet 2018, och har fortsatt i kraftigt nedåtgående trend under 2020 och 2021. Total 

etableringsersättning som inkommit till enheten under 2021 är 1,9 mnkr (47 procent av 

budget). I kommande års budget har enheten valt att fortsätta budgetera med högre 

etableringsersättningar då det ännu inte finns någon annan lösning i frågan kring att 

budgetera i balans med tilldelade medel. Total budgeterad etableringsersättning på enheten i 

budget 2022 är nu 4 mnkr. 

Tjänsten som stod vakant under 2021 är borttagen ur budget 2022. Utöver det har inga 

anpassningskrav lagts in på personalkostnader 2022. Istället planerar verksamheten att satsa 

mer på utbildningsplatser som genererar intäkter.  

Arbetsmarknad och integration 

Driftredovisning kommentar 

Årets nettoutfall på 9,8 mnkr är 87 procent av budgeterade medel och innebär ett överskott 

om 1,5 mnkr. Avvikelsen kan främst kopplas till 2,2 mnkr (18,6 procent) högre intäkter. Låga 

etableringsersättningar från Migrationsverket har på totalen vägts upp av högre intäkter från 

framförallt Arbetsförmedlingen till feriearbetare, ungdomsjobb och till Naturvårdslaget, som 

utökat sin bemanning. Naturvårdslagets intäkter har utöver detta även blivit högre vad gäller 

sålda tjänster till andra förvaltningar. I övrigt ligger ett överskott om 0,5 mnkr (2,8 procent) 

på årets personalkostnader, främst till följd av vakanta tjänster på Flyktingmottagning och 

Arbetsmarknadscentrum. De övriga kostnaderna lämnar däremot ett underskott om 1,3 mnkr 

(34,6 procent) främst kopplat till Naturvårdslaget. Utökad bemanning har lett till att fler 

tjänster kunnat utföras där material köpts in som sedan debiteras beställarna. 

Årets utfall blev 1,8 mnkr högre än under 2020 om man bortser från stödet till initiala 

kostnader från kommunstyrelsen på 1,3 mnkr under 2020, som var enhetens uppstartsår. Det 

högre utfallet kan främst kopplas till högre personalkostnader under 2021, då fler tjänster varit 

tillsatta redan vid årets start, medan tillsättningen av dessa tjänster skedde successivt under 

2020. 

Utfallets påverkan på sikt: 

Årets bidrag från Arbetsförmedlingen till ungdomsjobb och feriearbetare har varit av 

engångskaraktär och kan därmed inte förutsättas komma under kommande år. Utöver detta 

har schablonersättningar från Migrationsverket för etableringsinsatser under året fortsatt att 

sjunka. Vid tidpunkten för enhetens start 2020 ingick bland annat en budgetram på 1 mnkr 

från kommunstyrelsen, vilket inkluderade budgeterade schablonersättningar från 

Migrationsverket på 3,7 mnkr. Ersättningarna började redan under 2019 sjunka jämfört med 

utfallet 2018, och har fortsatt i kraftigt nedåtgående trend under 2020 och 2021. Total 
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ersättning till enheten under 2021 blev 1 mnkr. I kommande års budget har enheten valt att 

fortsätta budgetera med högre schablonersättningar då det ännu inte finns någon annan 

lösning i frågan kring att budgetera i balans med tilldelade medel. Total budgeterad ersättning 

på enheten i budget 2022 är nu 3,3 mnkr. 

Arbetslösheten i kommunen har under Corona-pandemin varit relativt hög. Senaste 

mätningarna från november 2021, visar dock en fortsatt nedåtgående trend, från 5,9 procent 

under samma tidpunkt föregående år till 4,6 procent i år. Arbetslösheten i Marks kommun 

ligger nu 1,9 procent lägre än snittet i Västra Götalands län (6,5 procent i länet). 

Arbetslösheten bland utrikesfödda och unga är fortsatt hög, men har också sjunkit jämfört 

med samma tidpunkt föregående år och ligger även den lägre än snittet i länet. 

Förvaltningsgemensamt 

Driftredovisning kommentar 

Nettokostnaderna var 74,6 mnkr, vilket är 5,4 mnkr lägre än budgeterat. Jämfört med 

föregående år är nettokostnaderna 7,6 mnkr (11 procent) högre än föregående år. 

Under denna rubrik ligger nämndens reserv med 4,6 mnkr. Denna syns i avvikelsen med ett 

överskott mot budget. Förvaltningschefens reserv om 3,0 mnkr har inte nyttjats fullt ut och 

bidrar också till överskott. 

Kostnader som redovisas under denna rubrik är också nämnd och nämndadministration, 

förvaltningsledning, rektorer, enhetschefer, skoladministration, förvaltningsadministration, 

facklig samverkan och arbete med kvalitet och utveckling samt förvaltningsövergripande 

kostnader för avgifter och IT-system. Det prognosticerade årsresultatet för dessa delar i 

budgeten stämmer väl överens med planerad budget för året. 

Jämfört med föregående år redovisas lägre intäkter från Skolverket med 2,0 mnkr och högre 

lönekostnader med 5,5 mnkr. De största förändringarna bland lönekostnaderna avser rektorer 

1,7 mnkr, administrativ personal 1,7 mnkr, facklig representation 0,5 mnkr samt årlig 

lönerevision för samtliga anställda. 

  

Specifikation av statsbidrag 

Statsbidrag 

Statsbidrag (mnkr) Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Karriärtjänster 4,9 5,1 4,9 0,2 

Lärarlönelyft 9,4 9,4 9,4 0,0 

Bidrag från AF 2,9 6,5 2,8 3,7 

Läxhjälp 0,7 1,3 0,7 0,6 

Skapande skola, kulturrådet 0,5 0,1 0,5 -0,4 

Likvärdig skola 15,7 19,1 22,5 -3,4 

Lärarlyft 0,1 0,1 0,1 0,0 

Läslyftet 0,3 0,3 0,3 0,0 

Gymnasial lärlingsutbildning 5,0 3,5 5,0 -1,5 

Främja lärling 0,0 0,8 0,0 0,8 

Introduktionsprogram 0,7 0,5 0,7 -0,2 

Lågstadiesatsningen 3,4 0,2 0,0 0,2 

Mindre barngrupper förskolan 9,0 12,8 10,0 2,8 

Maxtaxa 8,0 7,8 8,0 -0,2 

Migrationsverket 11,0 7,3 13,0 -5,7 

Behörighetsgiv utb yrkeslärare 0,2 0,8 0,2 0,6 
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Bidrag från VGR 1,8 1,6 1,8 -0,2 

Riksidrottsförbundet 0,9 1,0 0,9 0,1 

Samverkan för bästa skola 0,5 0,1 0,0 0,1 

Ersättning för sjuklönekostn pga 
Covid, F-kassan 

9,3 4,7 0,0 4,7 

Nattomsorg 0,4 0,4 0,4 0,0 

Specialpedagog 2,0 2,0 0,8 1,2 

Elevhälsa 0,0 1,3 0,0 1,3 

Lärarassistent 1,6 1,3 1,2 0,1 

Kvinnors språk o arb.mark 0,0 1,0 0,5 0,5 

Övriga statsbidrag 2,0 2,0 2,0 0,0 

Summa 90,3 91,0 85,7 5,3 

Kommentar statsbidrag 

Barn- och utbildningsnämnden söker ca 40 olika bidrag, de största är 

• Statsbidrag i förskolan: bidrag för mindre barngrupp, lärarlönelyft, maxtaxa och 

kvalitetshöjande åtgärder 

• Statsbidrag i fritidshem: maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder 

• Statsbidrag i grundskolan: likvärdig skola, lärarlönelyft, lärarlyft, karriärtjänster, 

ersättning för läxhjälp, ersättning från Migrationsverket 

• Statsbidrag i gymnasieskolan: lärarlönelyft, ersättning från Migrationsverket, lärling 

• Statsbidrag i vuxenutbildningen: ersättning från Migrationsverket 

• Arbetsmarknad och Integration: ersättning från Migrationsverket och 

Arbetsförmedlingen 

Bidragen förändras varje år, där nya kommer till, andra avslutas och förutsättningarna 

förändras. Det gör att prognoserna för kommande år blir osäkra. I detaljbudgeten i 

nämndplanearbetet inför 2022-2023 planeras verksamhet för bibehållna och nya statsbidrag. 

Under 2021 har barn- och utbildningsförvaltningen sökt de statsbidrag som är möjliga att 

söka. Många av statsbidragen finansierar satsningar och verksamhet som ligger i linje med 

redan pågående utvecklingsarbete i verksamheten, men det finns behov av att tydligare 

inkorporera vissa av statsbidragen i det systematiska kvalitetsarbetet för att tillgodose att de 

matchar lokala behov. 

Det fanns under 2021 även generella statsbidrag som ersättning till kommuner under 

pandemin. Ett sådant generellt bidrag, men av riktad karaktär, är skolmiljarden. Marks 

kommun erhöll 4,4 mnkr. 

Utveckling och finansiering på längre sikt 

Den pågående pandemin har tydligt påverkat verksamhetens kostnader och intäkter. Hur 

spridningen utvecklas i samhället och hur detta kommer att påverka verksamheten och 

ekonomin är svårt att säga. Det fanns redan innan pandemin en utmaning med låga resultat 

inom grundskolan. Åtgärder för att förstärka och kompensera för detta behov pågår och nya 

satsningar kan ses under 2022. 

Statsbidrag 

Finansiering av verksamheten utifrån riktade statsbidrag utgör en stor del av budgeten även 

kommande budgetperiod. 

Staten har ersatt verksamheten för ökade sjuklönekostnader helt eller delvis under 2021 som 

en kompensation under covid-19-pandemin. Verksamheten har ersatts med 4,7 mnkr och ett 

nytt besked om utökad ersättning från december och initialt 2022 finns. 

I årets resultat kommer finns statsbidrag för mindre barngrupper om 12,8 mnkr. Detta 

statsbidrag är borttaget inför år 2022. Enligt besked från Skolverket slås bidraget ihop med 

bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder och resultatet blir att intäkterna kommer minska med 
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11 mnkr för förskolorna i Marks kommun. Förskolans verksamhet har påbörjat anpassningar 

när bidraget nu försvinner, men det återstår delar av arbetet under 2022. 

Schablonersättningen från migrationsverket för att täcka etableringsinsatser för nyanlända 

personer har fortsatt sjunka inom flera verksamheter. Detta påverkar verksamheten då 

behoven till stor del kvarstår, och det är svårt att nå en ekonomi i balans med behoven i 

verksamheten. De områden som påverkas mest är grundskolans verksamhet för modersmål 

och studiehandledning, vuxenutbildning inom SFI, och verksamheten för arbetsmarknad och 

integration. En fortsatt nedgång på intäktssidan är att vänta och detta kommer påverka 

möjligheten utveckla dessa områden. 

Under en längre tid har volymökningar i särskolan varit ett faktum. Verksamheten arbetar med 

att nå en budget i balans. Till ökade elevvolymer kommer också ett utökat lokalbehov som 

måste planeras för. Tillkommande kostnader för denna verksamhet kan ses dom närmaste 

åren. 

Den slutliga hyreskostnadsberäkningen för nya Lyckeskolan visar på tillkommande 

hyreskostnader om 1,7 mnkr. Ersättning i ram för detta kommer att begäras under 2022. 

Det är särskilt viktigt att uppmärksamma att de kostnader och intäkter och som beror på 

pandemin inte kan räknas med vid kommande års planering av ekonomin. Det kommer finnas 

utmaningar i verksamheten över tid som kan innebära ett utökat behov. 

7.2 Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt Budget 2021 Utfall 2021 Budgetavvikelse 2021 

Förskola 2 000 0 2 000 

Grund- och grundsärskola 22 500 11 754 10 746 

Gymnasieskola 1 000 433 567 

Ledning och administration 500  500 

Summa 26 000 12 187 13 813 

Analys 

Analys investeringsredovisning 

Investeringsramen var förhöjd 2021 i samband med ny- och ombyggnationer. När i tid en 

investering i samband med byggnation kan ske är ibland oviss. Störst investering har skett i 

grundskolans verksamhet i samband med att nya Lyckeskolan har blivit färdigställd. En viss 

del återstår. 
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8 Övrig uppföljning 

8.1 Övrig uppföljning 

Nämnders och styrelsers uppföljning rör främst verksamhet, personal och ekonomi. Utöver 

detta sker också en uppföljning av vissa planer och beslut. Från och med årsrapporten 2018 

ska nämnder rapportera avtal enligt Idéburet offentligt partnerskap (IOP), avtalssamverkan 

med andra kommuner samt uppföljning/tillsyn av privata utförare. 

Internationellt arbete 

Det internationella arbetet pågår som en del i undervisningen på alla våra skolor och förskolor 

i enlighet med styrdokumenten. Som exempel kan nämnas att skolor och förskolor 

uppmärksammar FN-dagen och har utbyten med andra länder. Pedagogerna tar vara på vad 

barnet/eleven och dess familj har att dela med sig av vad gäller berättelser, traditioner, bilder, 

och olika upplevelser som påvisar likheter och olikheter, och förstärker alla barns lika värde. 

Marks gymnasieskola har under flera år samarbetat med flera utbytesskolor i bland annat 

Norge, Danmark och Uganda. Dessa och övriga samarbeten har påverkats av pandemin och 

genomförts digitalt eller uteblivit. 

Agenda 2030 

Det prioriterade området, Mål 4 God utbildning, handlar fortsatt om att Kraftsamla för 

fullföljda studier. Att elever fullföljer sina studier inom samtliga verksamhetsformer är en 

grundförutsättning för att kommunen ska kunna uppnå flertalet mål inom Agenda 2030. 

 

Bedömningen är att de långsiktiga utvecklingsarbete som pågår kommer ge ökad 

måluppfyllelse. Resultatet för årskurs 9 vårterminen 2021 blev särskilt positivt och fler elever 

behöriga till gymnasiet än vad som var prognostiserat. Uppföljning av Agenda 2030 och Mål 4 

sker löpande genom grunduppdragen där de fler följetal tillförts i Nämndplan 2022-2023 för att 

ge en bredare bild och ett djupare underlag. 

Samtliga verksamheter inom Barn- och utbildningsnämnden har en betydelsefull roll för att 

rusta barn, ungdomar och vuxna med kunskap, färdighet, förmåga och vilja att arbeta för en 

hållbar utveckling. Miljöundervisning och lärande för hållbar utveckling är inskrivna i läro-, 

kurs- och ämnesplanerna. Miljö och hållbar utveckling är inte ett eget ämne i grundskole- och 

gymnasieutbildningen utan ska genomsyra all undervisning oberoende av kurs eller ämne. Det 

finns inga direkta hänvisningar i styrdokumenten till Agenda 2030. Däremot finns det i 

läroplanernas inledande avsnitt tydliga kopplingar till områden som demokrati, jämställdhet, 

entreprenörskap och hållbar utveckling, vilka är centrala i Agenda 2030. 

I nedan bild syns Marks kommuns färgkodade utfall, i jämförelse med övriga kommuner, på de 

nyckeltal som Kolada redovisar för Mål 4. Notera att flera nyckeltal nedan redovisar 

hemkommun, vilket är samtliga folkbokförda oavsett huvudman. 

 

  

  

Uppföljning av attraktivitetsplanen 

Under 2021 har inget aktivt arbete genomförts i syfte att göra planen känd utöver de 
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kommungemensamma chefsmöten som har behandlat attraktivitetsplanen. Flera av 

strategierna har nämnden dock arbetat med som en naturlig del i uppdraget. 

Satsa på hög kvalitet inom skola och barnomsorg för att behålla och locka till 

inflyttning av målgruppen ”Ansvarsfasen”. 

Nämnden satsar på att ha hög kvalitet inom skola och barnomsorg. Framåt behöver vi 

förbättra marknadsföringen av våra förskolor och skolor. 

Utveckla Mark till att bli en studentkommun 

Elever som läser på distans på universitet och högskola erbjuds möjlighet att genomföra 

examinationer och tentamina på vuxenutbildningen i Mark. 

Inom vuxenutbildningen erbjuds kommuninvånarna möjlighet att studera på distans och 

möjlighet att studera på olika tider för att göra utbildningen så tillgänglig som möjligt. Inom 

Kunskapens hus erbjuds en god studiemiljö med studiehall och bibliotek för vuxenstuderande. 

Det är även möjligt att genomföra examinationer lokalt för distansutbildningar. 

Vuxenutbildningen är certifierad Lärcenter vilket innebär möjlighet att sända och ta emot 

telebild föreläsningar och utbildningar. 

Genom Vägledningscentrum erbjuds kommuninvånarna vägledning för studier och yrkesliv. 

Inom rikstäckande basketutbildning är Marks kommun en av två utbildningskommuner. Detta 

med anledning av goda förutsättningar för kombinationen studier och boende. 

Främja samarbete och utbyte mellan företag, näringslivsorganisationer, kommun och 

lärosäten. 

Arbetsplatsförlagt lärande, APL är begreppet för praktik som används i gymnasieförordningen 

och berör alla elever som påbörjat sin gymnasieutbildning efter den 1 juli 2011. APL sträcker 

sig över minst 15 veckor, eller om det rör sig om en lärlingsutbildning, ska praktiken uppgå till 

halva studietiden. 

Förvaltningen samarbetar med högskolor och universitet för lärarstuderande och erbjuder 

praktikplatser. 

Vård- och omsorgscollege Sjuhärad är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund, 

utbildare och Arbetsförmedlingen. Syftet är att säkra kvaliteten på utbildning och verksamhet 

för att intressera fler att studera och arbeta inom vård- och omsorg i Sjuhärad. 

Myndighetsutövning 

Erbjuda en väl fungerade, snabb, effektiv och tillgänglig myndighetsutövning. Förvaltningen 

arbetar aktivt med att öka kunskapen kring lagar och regler bland de anställda och förbättra 

rutiner kontinuerligt med syftet att säkerställa en korrekt och likvärdig behandling. 

Idéburet offentligt partnerskap 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en avtalsform mellan en eller flera organisationer inom 

idéburen sektor med koppling till social ekonomi, och en eller flera offentliga verksamheter. 

IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, 

men som den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, 

vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla med mera. 

Nämnden har inga IOP-avtal och det finns inget pågående arbete med att avtala om något. 

Kommunal avtalssamverkan 

I årsrapporten ska nämnder redovisa vilken avtalssamverkan nämnden har, och planerar att 

ingå, med andra kommuner. Det gäller avtal där nämnden tar hjälp av annan kommun för att 

utföra kommunens uppgifter eller där Marks kommun på motsvarande sätt hjälper annan 

kommun. 

Samverkansavtal med Sjuhärads kommunalförbund som innebär gemensam 

antagningsorganisation och gemensam prislista för gymnasieverksamheten. 

Samverkansavtal för regional vuxenutbildning i Sjuhärad för att bidra till uthållig tillväxt inom 
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Sjuhäradsorganisationen samt stödja och samverka med regionens näringsliv/arbetsliv inom 

privat och offentlig sektor. 

Barn- och utbildningsnämnden har avtal med andra kommuner när elever, folkbokförda i Mark, 

väljer förskola eller skola i annan kommun. 

Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare eller fristående huvudmän 

Förvaltningen har inte utfört tillsyn av någon fristående förskola under 2021. Tillsyn planeras 

genomföras under 2022. 
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9 Följetal 

9.1 Följetal personal 

Personal - Antal anställda 

Följetalen nedan avser utfall per den 31 oktober. 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Antal tillsvidareanställda 1 082 1 101 1 138 1 175 

Antal tidsbegränsade anställda 297 300 246 252 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställda (%) 

96,3 96,7 96,9 96,3 

Antal tillsvidareanställda 

En jämförelse mellan läsåren 18/19, 19/20 och 21/22 visar på viss rörligheten inom 

förvaltningen. Ökningen av antalet tillsvidareanställningar kan vara en konsekvens av de 

förändrade LAS reglerna där konvertering från visstid till tillsvidare, som trädde i kraft 1 

oktober 2021, sker vid dag 548 istället för som tidigare vid dag 720 under en 5-årsperiod. 

Antalet månadsvikarier befinner sig på samma nivå som i fjol. 

 

Den genomsnittliga sysselsättningsgrader ligger i grunden på en hög nivå och fluktrationen 

som syns är inom den rörlighet som är naturlig med normal personalomsättning. 

Personal - Sjukfrånvaro 

Statistiken nedan avser perioden 1 november tom 31 oktober. 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 5,6 5,5 6,2 6,6 

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av 
den totala sjukfrånvaron (%) 

43,3 40,8 31 36,1 

Frisktal (max fem sjukdagar per individ 
och år) (%) 

69 67 57 57 

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid 

Statistiken nedan avser perioden 1 november tom 31 oktober. 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Timtid i timmar 107 013 99 293 83 949 88 272 

Fyllnadstid i timmar 10 900 10 629 5 945 7 756 

Övertid i timmar 10 735 10 512 5 470 6 806 

Timtid i timmar 

Det finns anledning att misstänka att timtid kommer att minska framöver på grund av de 

förändrade LAS-reglerna med tidigarelagd konvertering från 720 dagar till 548 dagar under en 

5-års period. När det sker är dock svårt att prognostisera då pandemin skapat stora 

personalvakanser bland både månadsvikarier och tillsvidareanställda. 


