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Några viktiga punkter i nämndplanen för 2022 

Utifrån kommunens satsning på ”Bästa barnkommun” har nämnden avsatt 10 mkr extra för 

elever i låg och mellanstadiet. Detta görs för att förstärka möjligheten för fler elever att få 

grundläggande kunskaper och möjligheter för att tillgodogöra sig den fortsatta skolgången. 

Senare års satsningar på grundskolan har gett effekt vid jämförelser i nationell statistik kring 

grundskolans ekonomiska resurser. 

All utbildning ska präglas av trygghet och studiero. 

Förskolor, grundskolor, grundsärskola, fritidshem, gymnasium och vuxenutbildning ska präglas av 

en kvalitativ och likvärdig utbildning som möter varje barn och elevs behov. 

Fler ungdomar ska söka till Marks Gymnasieskola och de som söker ska erbjudas en plats på sitt 

förstahandsval i högre grad. 

Ett förslag på integrationsstrategi ska beredas för senare beslut i Kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige har gett samtliga nämnder uppdraget att särskilt utveckla och behålla redan 

anställda medarbetare genom fortlöpande kompetensutveckling och erkänsla för goda 

arbetsprestationer i syfte att få en mer hållbar personal- och kompetensförsörjning. 
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1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 

1.1 Marks kommuns vision 

Mark är känd som en attraktiv kommun 

En kommun där det är bra att bo och verka 

En kommun där livskvalitet står i fokus 

1.2 Strategiska områden och kommungemensamma mål  

  

Strategiska områden 

I Mark ska barn och unga 
få en bra start i livet för 
att utveckla sin potential 

I Mark ska de som 
behöver få bra stöd och en 
god vård och omsorg för 

att ha ett gott liv 

I Mark ska det vara lätt att 
starta, driva och utveckla 

företag för att skapa 
arbetstillfällen 

I Mark ska vi vara en 
kreativ kommun för att 

alla ska trivas med att bo 
och leva 

    

Kommungemensamma mål 

Bästa barnkommun Bästa företagskommun 

  

1.3 Utgångspunkt 

Hållbar utveckling är utgångspunkten i vår verksamhetsplanering, vår vision och våra mål. 

Hållbar utveckling ska genomsyra allt arbete vi gör. Hållbar utveckling utgörs av: 

• Ekologisk hållbarhet 

• Social hållbarhet 

• Ekonomisk hållbarhet 

1.4 Förutsättningar 

Förutsättningar för att jobba mot de strategiska områdena och 

kommungemensamma målen är: 

• God ekonomisk hushållning 

• Hållbar personal- och kompetensförsörjning 

1.5 Effektiva processer och verksamheter 

Alla kommunens verksamheter ska präglas av ett tydligt kommuninvånarperspektiv med god 

tillgänglighet och stark känsla för service. Var och en som söker kontakt med kommunen ska 

få en snabb återkoppling. Arbetsprocesser ska vara väl anpassade till uppgiften och med 

tillgängliga resurser ge största möjliga nytta för kommuninvånarna. Kvaliteten ska fortlöpande 

utvärderas, säkras och förbättras. 
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2 Nämndens övergripande styrning 

 

Barn- och utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för nämndens verksamheter. Till 

grund för nämndens styrning och ledning ligger denna nämndplan. Nämnd, arbetsutskott, 

förvaltningsledning och förvaltningens chefer samt verksamheternas medarbetare bildar 

tillsammans styrkedjan som ska präglas av samarbete, tillit och god kommunikation. 

Kommunfullmäktige fastställer mål och inriktning för kommunens verksamheter och fördelar 

ekonomiska resurser. Genom reglementet är kommunens ansvar för förskola, grundskola, 

gymnasieskola, särskola, vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration delegerat till Barn- 

och utbildningsnämnden. Nämnden ansvarar för att genomföra fullmäktiges uppdrag och 

genomföra prioriteringar mellan behov inom sitt verksamhetsområde, ange mål och inriktning 

för sina verksamheter och fördela den av fullmäktige givna ekonomiska ramen till sina 

respektive huvudverksamheter. 

Nämnden är huvudman för kommunens utbildningsverksamhet. 

Nämnden har utsett förvaltningschef till skolchef som ska biträda huvudmannen enligt 

skollagen, och ska tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens 

verksamhet. 

Huvudmannen ansvarar för att: 

• utbildningen genomförs enligt gällande nationella styrdokument 

• följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de nationella målen kan 

uppfyllas 

• fördela resurser och organisera verksamheten 

• utbildningen är likvärdig 

• utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

Enligt skollagen är huvudmannens ansvar att följa upp resultaten i förhållande till de nationella 

målen för utbildningen och analysera hur verksamhetens strukturella förutsättningar och 

genomförande har påverkat resultaten. Huvudmannen ska utifrån analysen identifiera behov 

av förbättring och besluta om nödvändiga förbättringsåtgärder, samt följa upp att åtgärder ger 

tillräcklig effekt. Detta är huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och omfattar alla 

organisatoriska nivåer och all verksamhet. 

Nämndens ansvar är också att följa upp att förvaltningen agerar korrekt i 

myndighetsutövandet utifrån gällande lagstiftning och att säkerställa barns, elevers och 

deltagares rättssäkerhet. Genom intern kontroll följer nämnden upp och säkrar en effektiv 

förvaltning, att förvaltningen efterlever lagar, regler och avtal, förebygger att det begås 

allvarliga fel, upptäcker och åtgärdar fel och brister. Internkontrollen syftar också till att bygga 

och stödja trygghet och tillit, ordning och reda, förtroende och utveckling. Internkontroll är 

obligatoriskt för nämnden att bedriva utifrån kommunallagen. 

Denna nämndplan utgör den politiska beställningen till förvaltningen kring vad, det vill säga 

vad som ska göras och när det ska göras. Utifrån nämndplanen skriver förvaltningschef fram 

en verksamhetsplan som ska formulera hur politiskt fattade beslut ska nås och peka ut den 

säkraste och mest effektiva vägen att nå målen, det vill säga formulera hur något ska göras 

och vem som ska genomföra det. En viktig förutsättning i den politiska styrningen är att 

handlingar och utredningar är välgrundade, opartiska och pedagogiskt utformade så att 

välgrundade beslut kan tas. 

  

2.1 Agenda 2030 

Nämnden har i arbetet med att upprätta nämndplanen använt samhällsutvecklingsenhetens 

nulägesanalys Agenda 2030, från 2019. I den framkommer kommunens utmaningar inom 

varje mål och de har formulerat ett antal prioriterade områden varav ett är inom nämndens 

uppdrag. Det prioriterade området är: Kraftsamling för fullföljda studier. 

Att elever fullföljer sina studier är enligt nulägesanalysen en grundförutsättning för att 

kommunen ska kunna uppnå: 
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• Mål 3 God hälsa 

• Mål 4 God utbildning 

• Mål 10 Minskad ojämlikhet 

Det prioriterade området påverkar även andra mål: 

• Mål 1 Ingen fattigdom 

• Mål 8 Anständiga arbetsvillkor 

• Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen 

Nämnden ser samarbete mellan andra nämnder och förvaltningar som en förutsättning för att 

nå god måluppfyllelse för utbildningsmålen. 

 

Agenda 2030 ska genomsyra förvaltningens planering och genomförande av grunduppdraget 

och nämnden väljer att följa arbetet genom nedan indikatorer: 

1. Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 

2. Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 

3. Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) 

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

För att kunna arbeta med Agenda 2030 krävs kunskaper om hållbar utveckling och hur målen 

är sammankopplade. Av den anledningen ska förvaltningen utbilda och öka kompetensen om 

Agenda 2030 för nämnden och inom förvaltningen. 

  

 

  

2.2 Nämndens prioriteringar 

I denna punkt formuleras prioriterade områden och uppdrag med fokus på utveckling av 

förvaltningens kärnverksamhet. Nämnden har i denna nämndplan valt att fokusera på 

områden som har till syfte att säkerställa grunduppdragen och som även bidrar till att nå de 

två nya kommungemensamma målen, bästa barnkommun och bästa företagskommun.  

 

Prioriterat område 1: Nämndens förutsättningar som huvudman 

Nämnden behöver förutsättningar för att kunna ta sitt ansvar som huvudman. Därför behövs 

funktioner som ger nämnden välgrundade, opartiska och pedagogiskt utformade handlingar 

som underlag inför beslut. Förvaltningschefen ansvarar för att verkställa nämndens fattade 

beslut i förvaltningen. 

 



Barn- och utbildningsnämnden Nämndplan 2022-2023 Version 1.3 

6 

Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att: 

• Identifiera vilka riktlinjer som behövs i förvaltningen samt skriva fram förslag på 

riktlinjer till nämnden för beslut. Syftet med riktlinjerna är att nämnden förser 

förvaltningen med en instruktion vad gäller önskad ambitionsnivå på olika områden, 

samt att det synliggörs vad som utförs centralt och vad som utförs av kärnverksamhet 

eller av annan förvaltning.  

• Bemanna med det ledningsstöd som krävs för att säkerställa att nämnden erhåller de 

underlag som krävs för att kunna fatta välgrundade beslut. Nämndens 

delegationsordning anger i dagsläget att förvaltningschef får besluta om att inrätta nya 

tjänster. Med stöd av riktlinjer blir det tydligt för både förvaltningschef och andra vilka 

tjänster som behövs centralt och inte, och att detta är samstämmigt med den politiska 

viljan. 

• I återrapporter ska de ekonomiska posterna i driftsbudgeten presenteras med 

underposter. I underposterna ska det framgå vad som ingår i respektive post. Det kan 

exempelvis vara personal, städ, lokaler, måltider, elevhälsa, studie- och 

yrkesvägledare, vaktmästare etcetera. 

• Presentera en djupare analys av Marks Gymnasieskolas programutbud med kostnader 

per program som även innehåller en analys av programmens fördelar och nackdelar. 

Arbetsmarknadsenheten har bedrivit verksamhet i snart två år. Det finns ett behov av att följa 

upp enheten utifrån fullmäktiges uppdrag, resursanvändning och möjligheter till samverkan 

med andra verksamheter samt externa parter. 

Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att: 

• Följa upp arbetsmarknadsenheten utifrån fullmäktiges uppdrag, resursanvändning och 

möjligheter till samverkan med andra verksamheter och externa parter samt analysera 

förutsättningarna framåt. 

• Bereda förslag på integrationsstrategi för senare beslut i Kommunfullmäktige utifrån 

deras uppdrag i Budget 2022-2023. 

• Skriva fram förslag på riktlinje för integrationsarbetet till nämnden för beslut. 

• Skriva fram förslag på riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete för 

Arbetsmarknadsenheten till nämnden för beslut (vuxenutbildningen ingår i skolornas 

riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete). 

• Utveckla samarbetet mellan skola, näringsliv och kommunal verksamhet för att möta 

morgondagens kompetensbehov. 

  

Prioriterat område 2: Organisation och effektivt nyttjande av resurser  

Det är ett prioriterat område att se över centralt placerade resurser och säkerställa att 

funktioner, kvalitet och omfattning ligger i linje med den politiska viljan. Den politiska viljan 

ska genomsyra hur man styr och följer upp grunduppdraget, stödjer genomförandet samt 

utvecklar arbetsformer så att verksamheterna når en högre måluppfyllelse. PwC:s granskning 

”Rektors förutsättningar” (2021) visar att godtagbara förutsättningar för rektorer behöver 

säkerställas. 

Nämnden ger därför förvaltningschefen i uppdrag att: 

• Se över vilka stöd-, service- och stabsfunktioner som finns i förvaltningen i syfte att 

tydliggöra och identifiera behov av verksamhetsstöd och ledningsstöd. 

• Tydliggöra hur resurser fördelas till förvaltningens verksamheter och på vilka grunder. 

Se över om resursfördelningen stämmer överens med verksamhetens behov för att öka 

rektors möjlighet att besluta om sin enhets inre organisation.   

  

Prioriterat område 3: Systematiskt kvalitetsarbete 

Enligt skollagen är det huvudmannens ansvar att säkerställa att det sker ett systematiskt 

kvalitetsarbete på alla nivåer i styrkedjan och inom alla skolformer. Det ska finnas riktlinjer för 

hur arbetet ska genomföras.  För att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de 

har rätt till enligt styrdokumenten måste utbildningen systematiskt och kontinuerligt planeras, 

följas upp och utvecklas. 
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Nämnden ger därför förvaltningschef i uppdrag att: 

• Säkerställa att förvaltningen har ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete genom 

hela styrkedjan och inom samtliga skolformer så att huvudmannen kan ta ansvar för att 

utbildningen utvecklas. 

• Se över grundskolans timplan för att säkerställa att resurser fördelas för att öka 

elevernas måluppfyllelse i alla ämnen - men prioriterat i svenska, svenska som 

andraspråk, matematik och engelska.  

2.3 Roller och ansvar 

Nämnden organiserar för att förverkliga intentionerna i de styrande dokumenten och tillsätter 

funktioner på förvaltningen med tilldelat mandat, ansvar och resurser för att nå målen. För att 

den politiska styrningen ska fungera behöver funktionernas ansvar och roller tydliggöras. I 

styrningen, som steg för steg gör vision och övergripande mål till verklighet, är politiker- och 

tjänstemannarollen samt chefsrollen centrala för att ge medarbetare goda förutsättningar att 

utföra arbetet. 

 

Politiker  

Nämndens politiker fattar beslut om vad verksamheten ska åstadkomma. Som folkvalda och 

förtroendevalda representanter ska rollen värna om att partipolitiska ståndpunkter får 

genomslag i besluten. I politikerrollen ingår att besluta om verksamhetens mål, inriktning, 

omfattning och kvalitet, samt sådant som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt. Utifrån förvaltningens återrapportering till nämnd kan styrning korrigeras. 

Förvaltningschef  

Förvaltningschefen har gentemot nämnden det övergripande ansvaret för ledning av 

verksamheten. Förvaltningschefens ansvar regleras i dokumentet ”Instruktion för 

förvaltningschef (2019). Förvaltningschefen har under sin nämnd ansvaret att leda 

förvaltningen utifrån ett helhetsperspektiv för verksamhet, ekonomi och personal. 

Förvaltningschefen har i sin roll en större insyn i verksamheten än vad nämnden har. Det 

ställer krav på förvaltningschefens ansvar för hur ärenden bereds och att hålla nämnden 

informerad. För att nämnden ska kunna bära sitt uppdrag och ta sitt fulla ansvar, är det 

nödvändigt att förvaltningschefen till fullo agerar utifrån att nämnd ska ha väsentlig 

information så tidigt som möjligt.  

Förvaltningschefen har det yttersta ansvaret för att ta fram förslag till beslut och verkställa 

nämndens beslut samt ansvarar för att verkställa kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 

beslut i de delar det avser den nämnd som förvaltningschefen tillhör. 

Förvaltningschefen ska ha en drivande roll för att utveckla och effektivisera förvaltningens 

organisation och verksamheter samt att samordning sker mellan verksamheterna och mellan 

förvaltningar. 

Förvaltningschefen ansvarar för processen att bereda ärenden. 

Chefer 

Med politikens intentioner och invånarna i fokus, ligger det i chefens roll att utveckla kvaliteten 

och effektiviteten i verksamheten. Detta genom att reflektera, analysera och värdera resultat, 

ompröva och korrigera så att nyttan för barn, elever och deltagare ökar.  

Som chef i förvaltningen är det viktigt att se den egna verksamhetens betydelse för 

förvaltningen samt kommunen i stort och kommunicera detta sammanhang vidare i 

organisationen. Chefsrollen är länken mellan de politiskt givna uppdragen och det faktiska 

genomförandet. 

Chefer ansvarar för att bevaka att föreskrifter, regler, riktlinjer, rutiner, avtal med mera 

efterlevs inom den egna personalgruppen. Därtill ansvarar chefer för att vid behov 

kommunicera till överordnad eller till berörda tjänstepersoner då sådana dokument/direktiv 

upplevs som svåra att efterleva. 
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3 Nämndens grunduppdrag 

Grunduppdragen ger en sammanfattande beskrivning av den verksamhet som nämnder och 

styrelser ska bedriva med utgångspunkt från sina reglementen eller bolagsordningar samt 

lagar, förordningar och föreskrifter. Nämnden ska i nämndplanen precisera sitt grunduppdrag 

genom att ange vilken nivå som grunduppdraget ska ha för att nämnden ska ha uppfyllt det. 

Grunduppdragets nivå kan preciseras med hjälp av följetal som kopplas till utförandet av 

grunduppdraget. 

3.1 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. 

Verksamheten bedrivs i form av förskola och öppna förskolan. Styrdokument för förskolan är 

skollagen och läroplanen för förskolan samt de politiska målen för verksamheten. 

Förskolan vilar på demokratins grund och är det första steget i barnens utbildningsresa. Här 

ska grunden läggas för ett livslångt lärande och barnen erbjudas en trygg plats med god 

pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande tillsammans bildar en helhet. 

Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med 

vårdnadshavare. 

Förskolan ska bidra till att barnen utvecklar omtanke om sig själva, andra och sin omvärld. 

Den ska vara utmanande och stimulerande så att alla barn får den stimulans och det stöd de 

behöver för att kunna lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Barn 

som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd 

som deras speciella behov kräver. 

 

Lärmiljöerna ska vara trygga, kreativa och inspirera till nyfikenhet och lärande samt präglas av 

samarbete, delaktighet och inflytande. Barnen ska ges möjligheter att kommunicera och 

uttrycka sig på olika sätt och med olika uttrycksmedel. Miljön på förskolan ska erbjuda 

varierade aktiviteter i olika sammanhang och samtidigt som den är trygg utmana och locka till 

lek, aktivitet samt inspirera barnen att utforska världen. 

Arbetet inom förskolan ska vara främjande och grunda sig i öppenhet, respekt och 

ansvarstagande för varandra. Förmåga att ta hänsyn till, och leva sig in i andra människors 

situation, visa empati, samt vilja att hjälpa andra är en självklarhet. Att träna på att visa 

respekt och förståelse för alla människors lika värde, de mänskliga rättigheterna och sin 

närmiljö ska vara en del av barnens vardag. 

Följetal förskola Godkänd nivå 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 60-100 

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat 
placeringsdatum, medelvärde 0-31 

Personaltäthet, inskrivna barn/årsarbetare, kommunal regi, antal 4 - 5,5 

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, samtlig regi, andel % 85-100 

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation i förskola, andel % 52-100 

Heltidstjänster i förskola med övrig utbildning, kommunal regi, andel (%) 0-33 

3.2 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. 
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• bedriva fritidshemmen, som tillgodoser barnens behov av meningsfull fritid och ge stöd 

i deras utveckling. 

Styrdokumenten för verksamheterna är skollagen, grundskoleförordningen och läroplan samt 

de politiska målen för verksamheten. Alla elever ska ha tillgång till en likvärdig utbildning av 

god kvalitet som leder till hög måluppfyllelse. 

Verksamheterna vilar på demokratins grund och syftar till att eleverna ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Utveckling och lärande ska bilda en helhet som ger eleverna 

en tro på sig själva och en positiv framtidstro. En grund för verksamheterna ska utgöras av 

utforskande, nyfikenhet och lust att lära. De ska främja alla elevers utveckling och lärande 

samt en livslång lust att lära. Vidare ska verksamheterna arbeta för att främja ett arbete som 

grundar sig i öppenhet, respekt och ansvarstagande för varandra. Förmåga att ta hänsyn till, 

och leva sig in i andra människors situation, visa empati, samt vilja att hjälpa andra är en 

självklarhet. Att visa respekt och förståelse för alla människors lika värde, de mänskliga 

rättigheterna och sin närmiljö ska vara en del av elevernas vardag. 

Det ska vara roligt, tryggt och lärorikt att gå till förskoleklass, fritidshemmet, grundskolan och 

grundsärskolan. Verksamheterna ansvarar för att eleverna inhämtar och utvecklar kunskaper 

som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem vilket också ger en grund för fortsatt 

utbildning. Alla elever ska få den stimulans och det stöd de behöver, tidigt och anpassat efter 

sina behov. Lärmiljöerna ska vara trygga, kreativa och inspirera till nyfikenhet och lärande 

samt präglas av samarbete, delaktighet och inflytande för eleverna. Eleverna ska ges 

möjligheter att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt och med många uttrycksmedel. 

Eleverna omfattas av de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara 

delaktig och ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv 

del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 

Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och 

mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom 

ramen för deras inflytande över utbildningen. 

Ett välfungerande samarbete med hemmen är av vikt, och alla som arbetar i förskoleklass, 

fritidshemmet, grundskolan och grundsärskolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare 

så att man tillsammans kan utveckla innehåll och verksamhet. Det gemensamma ansvaret för 

elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevernas utveckling och 

lärande. 

Följetal Grundskola Godkänd nivå 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i 
matematik, kommunala skolor, andel (%) 65-100 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i 
svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) 75-100 

  

Elever i åk 5: I min skola respekterar vi varandra, positiva svar, andel % 80-100 

Elever i åk 5: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel % 70-100 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel % 85-100 

  

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

  

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) 75-100 

Elever i åk. 9, meritvärde, genomsnitt ,17 ämnen 225-340 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel (%) 85-100 

Elever i åk 9 som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i svenska, andel (%) 0-25 

Elever i åk 9 som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i matematik, andel 
(%) 0-40 

Elever i åk 9 som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i engelska, andel 
(%) 0-10 
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Elever i åk 9 som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i svenska som 
andraspråk, andel (%) 0-15 

Elever i åk 9: I min skola respekterar elever och lärare varandra, positiva svar, andel % 80-100 

Elever i åk 9: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel % 70-100 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel % 85-100 

  

Andel elever, F-9 med 20 procentig frånvaro eller mer, andel % 0-10 

  

Följetal Grundsärskola Godkänd nivå 

Lärare med spec. pedagogisk högskoleexamen i grundsärskola, andel (%) 25-100 

Heltidstjänster med lärarlegitimation och behörighet i ämnet, grundsärskola (Siris) 20-100 

  

Följetal Fritidshem Godkänd nivå 

Andel lärare i fritidshem som har en lärarlegitimation med behörighet för fritidshem, 
andel % 40-100 

3.3 Gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Barn- och utbildningsnämnden ska 

• erbjuda ungdomar gymnasial utbildning, som förbereder för övergång till arbetsliv eller 

vidare studier, i enlighet med skollag och läroplan. 

• nämnden ska aktivt arbeta för att stärka de ungas intresse för och möjlighet att 

genomföra en gymnasial utbildning. 

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är frivilliga skolformer för ungdomar mellan 16-20 år. 

Verksamheterna regleras genom skollagen, gymnasieförordningen och läroplanen. 

Kommunen ansvarar för att erbjuda alla ungdomar i gymnasieåldern hela det utbud av 

nationella program och inriktningar som den svenska gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

omfattar, oavsett om dessa erbjuds i egen regi eller inte. 

 

Verksamheterna vilar på demokratins grund och syftar till att eleverna ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Verksamheten ska möta varje elev utifrån elevens behov och 

förutsättningar. Huvuduppgiften för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är att förmedla 

kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. 

Alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära ska främjas. Vidare ska 

verksamheterna arbeta för att främja ett arbete som grundar sig i öppenhet, respekt och 

ansvarstagande för varandra. Förmåga att ta hänsyn till, och leva sig in i andra människors 

situation, visa empati, samt vilja att hjälpa andra är en självklarhet. Att visa respekt och 

förståelse för alla människors lika värde, de mänskliga rättigheterna och sin närmiljö ska vara 

en del av elevernas vardag. Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska aktivt och medvetet 

påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta 

dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. 

Det ska vara roligt, tryggt och lärorikt att gå till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 

Utveckling och lärande ska bilda en helhet som ger eleverna en tro på sig själva och en positiv 

framtidstro. Lärmiljöerna ska vara trygga, kreativa och inspirera till nyfikenhet och lärande 

samt präglas av samarbete, delaktighet och inflytande. Eleverna ska ges möjligheter att 

kommunicera och uttrycka sig på olika sätt och med många uttrycksmedel. 

Eleverna på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ges inflytande över sin utbildning och 

stimuleras att ta aktiv ta del i arbetet med att förbättra utbildningen. 

För vidare studier eller yrkesverksamhet är det viktigt att gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan arbetar nära arbetslivet, universiteten och högskolorna samt med 

samhället i övrigt. 

Följetal gymnasieskola Godkänd nivå 
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Gymnasiefrekvens (%) 92-100 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor (MG), andel (%) 65-100 

Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i 
gymnasieskola (MG), andel % 75-100 

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola 
inom 3 år, högskoleförberedande program, andel % 80-100 

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, yrkesprogram, andel % 70-100 

Gymnasieelever år 2: I min skola respekterar elever och lärare varandra, positiva svar, 
andel % 80-100 

Gymnasieelever år 2: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel % 77-100 

Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel % 85-100 

  

Följetal Gymnasiesärskola Godkänd nivå 

Lärare med special. pedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskola, lägeskommun, 
andel % 25 -100 

Lärare (Heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i ämnet, lägeskommun, 
andel (%) 50-100 

  

3.4 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. 

Verksamheten regleras genom skollagen, förordning om vuxenutbildning och läroplanen. 

Skolformerna är följande: vuxenutbildning på grundläggande (gruv) och gymnasial nivå, 

utbildning i svenska för invandrare (SFI), samt särskild utbildning för vuxna (särvux). 

Vuxenutbildningen bedriver verksamhet inom samtliga dessa skolformer. Kommunen ingår 

även i ett samverkansavtal med Boråsregionen gällande vuxenutbildning. Dessa utbildningar 

fokuserar på arbetsmarknadens behov av arbetskraft. 

Vuxenutbildningens övergripande uppdrag är att förmedla kunskaper och stödja elever så att 

de kan arbeta och verka i samhället eller fortsätta studera. 

Medborgarna i kommunen ska ha möjlighet att växa och växla väg i arbetslivet med hjälp av 

vuxenutbildningens utbildningar. Verksamheten ska alltid möta varje elev utifrån elevens 

behov och förutsättningar. 

Följetal vuxenutbildning och SFI Godkänd nivå 

Kursdeltagare i komvux på grundläggande nivå som har avslutat med godkända betyg, 
lägeskommun, andel av de som påbörjat kurs (%) 

54-100 

Kursdeltagare i komvux på gymnasial nivå som har avslutat med godkända betyg, 

lägeskommun, andel av de som påbörjat kurs (%) 
56-100 

Kursdeltagare inom SFI som har avslutat med godkända betyg, lägeskommun, andel av 
de som påbörjat kurs (%) 

51-100 

3.5 Arbetsmarknadsenhet 

Barn- och utbildningsnämnden ska 
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• 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. 

Verksamheten arbetsmarknad ska genom en strukturerad samverkan med individen utveckla 

arbetsmetoder för att öka den enskildes möjligheter till egen försörjning samt integration. 

Verksamheten styrs av lagstiftning från förvaltningslagen, socialtjänstlagen, lagen om 

mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, lagen om ansvar för 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, lagen om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser samt övriga föreskrifter, riktlinjer och politiska inriktningsmål som berör 

målgruppen. 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för ungdomar som inte går på gymnasiet hanteras av 

enheten. Åtgärderna som erbjuds behöver vara individuellt behovsanpassade och syfta till att 

ungdomar i första hand återgår till eller påbörjar utbildning, eller alternativa åtgärder. 

Verksamheten präglas av rättssäker handläggning och individuellt anpassat stöd. 

Målsättningen är att den enskilde individen ska bli självförsörjande och leva ett självständigt 

liv, utifrån sin förmåga.  En stor del av arbetet sker i samverkan med andra, båda inom 

kommunens verksamheter samt med externa aktörer. De arbetsmetoder som används i 

verksamheten ska i möjligaste mån vara evidensbaserade och omvärldsbevakning är en viktig 

del inom verksamhetsområdet. 

Följetal arbetsmarknadsenhet Godkänd nivå 

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

0-2,5 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) 0-29 

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

20-100 

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

10-100 
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4 Nämndens mål 

Nämnderna ska sätta mål för den verksamhet de ansvarar för utifrån tilldelade grunduppdrag. 

Målen ska bidra till att kommunfullmäktiges vision och mål uppfylls. Nämnden ska också anta 

indikatorer för sin verksamhet. Indikatorerna anger hur målen ska följas upp. 

4.1 Nämndmål: 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. 

Utifrån de program Marks Gymnasieskola erbjuder ska kommunens ungdomar ges möjlighet 

att gå en utbildning de är intresserade av.  Deras val av utbildning behöver värnas då det 

sannolikt gör att fler ungdomar slutför sin utbildning med gymnasieexamen. Elever som inte är 

behöriga till nationella program behöver god tillgång till introduktionsprogram som snabbt 

leder till nationella program eller till en yrkesutbildning som ger goda chanser på 

arbetsmarknaden. 

  
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Riktning 
Mål 

2022 

Gymnasieelever i kommunens egna skolor, andel % 
(Rikssnitt) 

60,4 
(52,8) 

62,3 
(51,4) 

61,1 
(50,2) 64,8 Ökning >  65 

Folkbokförda ungdomar i Mark, sökande till Marks 
Gymnasieskola i första hand, andel % 
(Antagningssystemet Ist)  61,1 65,6 55,7 Ökning > 65,6 

Folkbokförda ungdomar i Mark, sökande till Marks 
Gymnasieskola i första hand och antagna på sitt 
förstahandsval, andel % andel % 
(Antagningssystemet Ist)  82,3 75,9 76,4 Ökning > 84 

Byte föregående år från ett nationellt program till 
annat nationellt program av folkbokförda i 
kommunen, andel % (Rikssnitt)  7 (6) 3 (6) 9 (6) 

Minsknin
g < 3 

4.2 Nämndmål: Arbetsmarknadsenheten ska genomföra och samordna insatser och 

aktiviteter som stärker deltagarens förmåga att nå egen försörjning samt delaktighet i 

samhället. 

Samverkan mellan olika aktörer är av stor vikt för att hjälpa de som står långt ifrån arbete och 

riskerar eller redan befinner sig i utanförskap. Att medborgare hamnar i arbetslöshet och 

utanförskap är något som måste motverka, både för den enskilde och samhällets skull. 

Medborgare som söker ekonomiskt bistånd ska skyndsamt återgå till arbete och 

egenförsörjning. AME behöver lägga stor vikt vid samverkan mellan våra egna verksamheter 

samt externa för att möjliggöra detta. AME ska arbeta för att överbrygga gränser mellan 

myndigheterna och för att hitta nya vägar till och tillbaka till arbete och egenförsörjning för de 

som står långt från arbetsmarknaden. 

 

Inom arbetsmarknadsenheten ska arbetsmarknadsinsatser för arbetslösa personer inom 

spannet 16-65 år genomföras och AME samordnar insatser mellan olika kommunala 

förvaltningar. Att Mark växer med nyanlända är positivt och kan bidrar till att stärka 

kommunens kompetensförsörjningsstrategi. 

  
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 Riktning 

Mål 
2022 

Arbetslöshet 16-24 år, årsmedelvärde, andel % av 
befolkningen, N03921  (Rikssnitt) 

3,4 
(4,3) 

3,2 
(4,9) 

4,5 
(6,0)  

Minsknin
g <3,2 

Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel % av 
befolkningen N03920 (Rikssnitt) 

3,9 
(5,7) 

4,2 
(6,4) 

4,9 
(7,2)  

Minsknin
g < 4,2 

Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, som C. Överförts till 
annan myndighet, andel % U40412 (Rikssnitt) 17(14) 

18 
(14) 

21 
(15)  

Minsknin
g < 17 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta 41(45) 27(34) 18  Ökning > 41 
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eller studera (status efter 90 dagar), andel % 
N00973 (Rikssnitt) 

(33) 

4.3 Nämndmål:  Andel ungdomar i KAA ska minska, genom att fler ungdomar påbörjar och 

slutför en gymnasieutbildning med gymnasieexamen eller blir självförsörjande genom 

arbete. 

Kommunens insatser för ungdomarna ska ske så snabbt som möjligt. Det är viktigt att 

identifiering av unga sker nära tiden då skolplikten upphör och i situationer då ungdomar inte 

börjar, inte fullföljer sin utbildning, eller när en ungdom avslutar en utbildning utan 

examensbevis. 

  
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 Riktning 

Mål 
2022 

Rapporterade ungdomar i kommunens 
aktivitetsansvar, andel % (Rikssnitt) 14(12) 

13 
(10) 

8,8 
(9,6)  

Minsknin
g < 8,8 

Senaste sysselsättning i form av utbildning innan 
registrering i KAA; Studerade i grundskolan, 
andel % Siris (Rikssnitt) ..(10) 6 (8) 

4,5 
(7,1)  

Minsknin
g < 6 

Senaste sysselsättning i form av utbildning innan 
registrering i KAA; Studerade på nationellt program 
men avbröt, andel % Siris (Rikssnitt) 20(18) 20(21) 

19,9 
(21,6)  

Minsknin
g < 20 

Senaste sysselsättning i form av utbildning innan 
registrering i KAA; Studerade på 
introduktionsprogram men avbröt, andel % Siris 
(Rikssnitt) 

28 
(19) 23(21) 

24,4 
(20,6)  

Minsknin
g < 23 

Senaste sysselsättning i form av utbildning innan 
registrering i KAA; Studerade på nationellt program 
som slutfördes med studiebevis, andel % 

31 
(16) 

33 
(20) 

30,5 
(19,9)  

Minsknin
g < 31 

Ungdomar som är inskrivna i KAA och som har 
sysselsättning vid senaste kontakttillfället, andel % 
Siris (Rikssnitt) 

18 
(34) 

26 
(42) 

29,3 
(48,1)  Ökning > 29,3 
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5 Serviceåtaganden 

Ett serviceåtagande är ett sätt att tydliggöra innehållet i den kommunala servicen. Genom 

serviceåtaganden konkretiseras de politiska målen och ambitionsnivån för verksamheten 

tydliggörs. 

Målsättningen är att varje enskilt möte mellan medborgare och medarbetare i kommunen ska 

präglas av god service och hög kvalitet. Hög tillgänglighet, ett gott bemötande och att vara 

tydlig när det gäller information om vad medborgarna kan förvänta sig är viktiga delar. 

Medborgarnas synpunkter är värdefulla och deras engagemang samt delaktighet är en motor i 

att utveckla och förbättra verksamheten. 

Informations- och kommunikationskanaler ska regelbundet förbättras och uppdateras för att 

möta medborgarnas förväntningar av ett relevant och aktuellt innehåll. 

Barn- och utbildningsnämndens serviceåtaganden finns att ta del av på kommunens 

webbplats. De bedöms inte behöva någon revidering i nuläget. 
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6 Ekonomi 

Ekonomiavsnittet beskriver hur kommunens verksamheter ska finansieras. Det avser både 

driftkostnader och investeringar. 

6.1 Driftbudget 

Driftbudget, belopp i mnkr Utfall 2020 
Budget 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Intäkter 151,4 147,8 140,0 140,0 

Personalkostnader -640,9 -666,4 -678,5 -696,8 

Övriga kostnader -398,6 -413,4 -420,0 -422,0 

Nettokostnader -888,1 -932,0 -958,5 -978,8 

Fördelning på huvudverksamheter, netto   

Förskola och pedagogisk omsorg -182,6 -189,7 -191,1 -194,7 

varav: egen regi fsk och ped omsorg -163,0 -168,4 -170,4 -173,6 

varav: köpta/sålda platser fsk och ped omsorg -19,6 -21,3 -20,7 -21,1 

Fritidshem -44,4 -49,6 -51,1 -52,2 

varav: egen regi fritidshem -41,8 -47,1 -48,4 -49,4 

varav: köpta/sålda platser fritidshem -2,6 -2,5 -2,7 -2,8 

Grund- och gymnasiesärskola -30,7 -32,3 -33,9 -34,7 

varav: egen regi särskola -26,8 -28,1 -28,3 -29,0 

varav: köpta/sålda platser särskola -3,9 -4,2 -5,6 -5,7 

Grundskola -376,6 -388,7 -402,9 -411,4 

varav: egen regi grundskola -351,8 -364,5 -377,3 -385,3 

varav: köpta/sålda platser grundskola -24,8 -24,2 -25,6 -26,1 

Gymnasieskola -148,1 -153,3 -156,3 -159,6 

varav: egen regi gymnasieskola -102,0 -105,2 -108,5 -110,8 

varav: köpta/sålda platser gymnasieskola -46,1 -48,1 -47,8 -48,8 

Vuxenutbildning -15,2 -14,5 -15,5 -15,8 

Förvaltningsgemensamt, ledning, 
administration, nämnd, buffert 

-67,0 -80,0 -85,6 -87,4 

IT-lärverktyg -16,8 -12,6 -10,7 -10,9 

Arbetsmarknad och integration -6,7 -11,3 -11,4 -12,1 

Nettokostnader -888,1 -932,0 -958,5 -978,8 

Kommentar driftbudget 

Enligt förslag till Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-18 kommer barn- och 

utbildningsnämndens budgetram 2022 att vara 958,5 mnkr och 978,8 mnkr för 2023. 

Resursfördelning 

Nämnden binder anslaget för driftbudgeten per huvudverksamhet. Nämnden ska avsätta en 

del av sin budgetram till en reserv för oförutsedda kostnader. Reserven för år 2022 är 4,7 

mnkr, 0,5 procent av tilldelad budgetram. 

Förvaltningschef ansvarar för budgetfördelning inom huvudverksamheterna och att uppföljning 

sker löpande varje månad under året på enhets-, verksamhets- och förvaltningsnivå. Som 

grund för fördelning per enhet inom förskola, fritidshem och grundskola finns beslutade 

resursfördelningsmodeller. 

Intäkter, personalkostnader och övriga kostnader har budgeterats i enlighet med kommunens 

anvisningar för budgetberäkning år 2022-2023. Kostnader för internt köp av måltider, städ och 
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lokaler har räknats upp efter dialog med utförande nämnd och kommunens anvisningar. 

Demografiska förändringar 

Nedanstående förändringar är gjorda utifrån Marks kommuns senaste prognos för antal 

invånare i respektive åldersgrupp. Budgetjusteringar är gjorda utifrån verkligt utfall av antal 

invånare för år 2020 samt uppdaterad med prognos för 2021 och 2022. 

Jämfört med tidigare tilldelad resursram är det 

- färre barn i åldersgruppen 1-5 år och förskolans resursram minskar 2022 med 1,5 mnkr. 

-  fler barn i åldersgruppen 6-12 år och fritidshemmens resursram ökar 2022 med 0,8 mnkr. 

- fler barn i åldersgruppen 6-15 år och grundskolans resursram 2022 ökar med 3,1 mnkr. 

- fler ungdomar i åldersgruppen 16-19 år och gymnasieskolans resursram ökar 2022 med 

1,1 mnkr. 

Statsbidrag 

Den största förändringen av statsbidrag år 2022 är att bidraget för mindre barngrupper i 

förskola tas bort och slås samman med bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder (förskola och 

fritidshem). Den nya benämningen av statsbidraget blir statsbidrag för kvalitetshöjande 

åtgärder i förskolan. De båda bidragen som tas bort har gett intäkter om ca 16 mnkr år 2021 

medan det nya bidraget kommer ge 5,1 mnkr år 2022. 

Lokalkostnader 

Lokalkostnaderna utgör 12 procent av nämndens totala kostnader. Kommunen står inför flera 

större ny- och ombyggnationer de kommande åren. Investeringsprojekt medför högre 

hyreskostnader och kapitalkostnader för verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden har i 

budgetram 2022 fått tillskott motsvarande ökade kostnader för Lyckeskolan. 

Nämndens anpassningar och prioriteringar 

I tilldelad budgetram från Kommunfullmäktige ingår att årligen arbeta med effektiviseringar 

och anpassningar för att ha en verksamhet i balans med tilldelad budgetram. I budget 2021 

hanterade barn- och utbildningsnämnden anpassningskravet genom att ge varje verksamhet i 

uppdrag att fortsätta anpassningsarbetet till tidigare beslutad ram och att de verksamheter 

som fått lägre volymer också justerar sina kostnader i motsvarande grad. Därtill gavs 

gymnasieverksamheten en minskad ram om 5,0 mnkr efter det att kostnadsberäkning och 

volymjustering gjorts. 

År 2022 föranleder verksamheternas förutsättningar inte en omfördelning mellan 

huvudverksamheter. Det årliga effektiviseringskravet år 2022 hanteras därför genom en 

generell anpassning inom samtliga verksamheter med -0,6 procent beräknad på nettobudget. 

Budgetfördelningen gör att förskolan behöver hantera förutsättningen med lägre statsbidrag 

genom förändringar inom sin verksamhet motsvarande ca 4,1 mnkr. 

År 2021 gav Kommunfullmäktige ett tillskott om 13 mnkr som fördelades med 6,5 mnkr till 

grundskolans och gymnasieskolans IT-lärverktyg, 2,0 mnkr till grundskola och 4,5 mnkr till 

arbetsmarknadsenheten. 

År 2022 tillförs barn- och utbildningsnämndens ram medel från Kommunfullmäktige för 

tillkommande kostnader för Lyckeskolan 3,5 mnkr (sammanlagt med tillägg 2021 8,0 mnkr) 

samt en satsning på grundskolans lägre åldrar med 5 mnkr (sammanlagt med tillägg år 

2021: 10 mnkr). Båda dessa tillägg är placerade i huvudverksamheten för grundskola. 

Satsningen på lägre åldrar i grundskolan om totalt 10 mnkr fördelas inte ut enligt ordinarie 

resursfördelningsmodell utan nyttjas särskilt för grundskolans förskoleklass till årskurs 6. 

Vid nationella jämförelser har resurserna till grundskolan i Mark varit lägre än jämförbara 

kommuner och riket. Efter de tillskott som under 2020-2022 tillförts verksamheten, både 

genom prioriteringar inom barn- och utbildningsnämnden samt tillskott från 

Kommunfullmäktige, ser budgetramarna ut att kunna motsvara en förväntad nivå i de 

nationella jämförelserna. 

Anpassningskrav och prioriteringar är gjorda utifrån tidigare års budget och kommande års 

kostnadsberäkning. 
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Huvudverksamheter  

Förskola 

Enligt Marks kommuns befolkningsprognos kommer 1 900 (-1,2%) barn vara i förskoleålder år 

2022 och till 2023 väntas en minskning till 1 875 barn. 

Statsbidragen mindre barngrupper och kvalitetssäkrande åtgärder väntas minska med ca 11 

mnkr till förskolan 2022. Till viss del har förskolorna gjort sig förberedda på förändringen och 

levererar ett överskott år 2021. 

För att klara verksamheten inom tilldelad ram krävs ytterligare anpassningar motsvarande 4,1 

mnkr. Konsekvenserna i verksamheten kommer innebära färre personal samt större 

barngrupper. 

Besparingen kan göras på följande sätt: 

• Minska antalet personal, vilket skulle ge ett ökat antalet barn/personal. Marks kommun 

hade ett snitt på 4,9 barn/personal år 2020, medan rikssnitt var 5,1. 

• Öka antal barn/förskollärare från Marks kommunsnitt på 10 till rikssnitt (år 2020) på 

12,6. 

• Minska antalet förskollärare från Marks kommunsnitt på 52% till rikssnitt på 44% för 

2020. 

  

Fritidshem 

Enligt Marks kommuns befolkningsprognos kommer 2 993 (+0,6%) vara i målgruppen för 

fritidshem år 2022 och 2023 väntas en minskning till 2 949 invånare. 

Grund- och gymnasiesärskola 

Grundsärskolan står inför utmaningar med att hantera ökande antal elever och därmed 

svårigheter i att rymmas inom befintliga lokaler. Redan inför läsåret 22/23 kommer elevantal 

överstiga tidigare beräkningar och kräva anpassningar av lokaler för att kunna möta behoven. 

För att klara verksamheten inom gymnasiesärskolan inom tilldelad ram krävs anpassningar 

motsvarande 1,5 mnkr. Arbete behövs med att se över bemanning, lärartäthet och det 

utbildningsutbud som erbjuds och hur detta kan hanteras. Personaltätheten på 

gymnasiesärskolan är enligt Koladas statistik god i jämförelse med rikssnitt, där det på 

gymnasiesärskolan går 1,8 elever per årsarbetare i jämförelse med rikssnitt med 4,0 

elever/årsarbetare. 

Utbudet på gymnasiesärskolan möjliggör även samverkan med introduktionsprogram på 

gymnasiet. 

Grundskola 

Enligt Marks kommuns befolkningsprognos kommer 4 376 (+0,5%) vara i åldern 6-15 år under 

år 2022 och 2023 väntas en minskning till 4 347 invånare. 

Kommunfullmäktige tilldelar barn- och utbildningsnämnden en utökning med 10 mnkr avsedd 

till förstärkning inom grundskolans verksamhet inom lägre åldrar. Resursen fördelas till 

enheterna efter behov, socioekonomisk sammansättning bland elever och tidigare års resultat 

på nationella prov. 

Kommunfullmäktige tillför också medel motsvarande ökade kostnader för Lyckeskolan. 

Dessa och föregående års satsningar på grundskolan har gett effekt vid jämförelser i nationell 

statistik kring grundskolans ekonomiska resurser. 

Gymnasieskola 

Enligt Marks kommuns befolkningsprognos kommer det år 2022 vara 1 292 (+2,1%) invånare 

i gymnasieålder och 2023 väntas en ökning till 1 331. Antalet elever kan dessutom komma att 
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öka då fler elever går på introduktionsprogram och därmed kan komma att vara kvar längre 

tid i gymnasieskolans verksamhet. 

Nämnden gav 2021 ett extra effektiviseringskrav till gymnasieverksamheten med 5 mnkr. Till 

viss del har gymnasieskolan arbetat med kravet men bedömningen är att verksamheten 

behöver göra fler förändringar för att ha en balans mot tilldelad budget. Att det ekonomiska 

resultatet för år 2021 ändå väntas stanna inom ram beror på tillfälligt lägre kostnader p.g.a. 

pandemin. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen har i likhet med föregående år ett krav att anpassa verksamheten för att nå 

en balans med tilldelade medel. För åren 2022-2023 motsvarar detta krav ca: 3,8 mnkr per år, 

där ca: 2 mnkr avser minskade intäkter vad gäller etableringsersättningar från 

Migrationsverket. 

Personalkostnaderna, som inte hållit sig inom tilldelad ram sedan 2016, behöver också ses 

över inför kommande år. Denna översyn innebär en generell överblick över hela verksamheten 

och inkluderar bland annat behovsbedömningar utifrån gällande lagkrav. 

Övrigt att beakta framöver är vilka utbildningar som kan erbjudas på lokalt plan respektive 

vilka utbildningar som kan komma att behövas köpas in från externt håll. Resultatet av detta 

skulle möjligen kunna ge en positiv påverkan på ekonomin. Finns det dessutom en möjlighet 

att utöka utbildningar vad gäller yrkeskurser, kan det generera intäkter i form av 

medfinansiering av staten. 

Arbetsmarknad och integration 

Från och med den 1 januari 2020 har arbetsmarknadsfrågor i kommunen varit samlade i en 

enhet med barn- och utbildningsnämnden som huvudman. Vid tidpunkten för uppstarten fanns 

totalt 6,7 mnkr avsatta till verksamheten som fördes över från andra nämnder. 

Nämnden valde i samband med sitt beslut om nämndplan 2021-2022, att lägga ytterligare 4,5 

mnkr på verksamheten. Utökningen av medel har lett till att verksamheten kan bedrivas i 

princip enligt plan. Dock finns en osäkerhetsfaktor i budgeterade intäkter från Migrationsverket 

på grund av den nedåtgående trenden av etableringsersättningar till flyktingmottagning. 

Ersättningen är direkt kopplad till antalet nyanlända som kommer till kommunen. För att 

rymma verksamheten inom tilldelad ram kommer anpassningar att behövas göras om ca: 2,4 

mnkr under 2022 och framåt. 

Arbete med omfördelning av resurser inom den egna verksamheten samt anpassningar för att 

nå en budget i balans har pågått under hela 2021. Verksamheten jobbar även aktivt med att 

ansöka om bidrag från externa aktörer. Dessa bidrag kommer dock oftast även att innebära 

utökade kostnader för enheten. De bidrag som inte kunnat säkerställas att de kommer in 

under perioden har inte inkluderats i budget. Alla bidrag som säkerställts under hösten har 

inkluderats i nämndplanen 2022-2023. Detsamma gäller för de kostnader som beräknas 

uppstå kopplat till bidragen. 

Förvaltningsgemensamt och nämndens budgetreserv 

Följande faktorer bedöms påverka inom de förvaltningsgemensamma budgetposterna: 

- Organisationsförändring där tre grundskolor delats i två rektorsuppdrag per skola, 

rektorsbyten, och justeringar i tjänster ökar lönekostnaderna för ledning. (+1,7 mnkr) 

- Utifrån förändringar genomförda under 2021 samt kommande förändringar som bland annat 

avser IT-support under 2022 ökar kostnaderna för central administration . (+1,3 mnkr) 

- Utvecklingsbudget ökar med kostnader för IFOUS och förstelärare (+0,4 mnkr) 

- Kostnader för gemensamma IT-system ökar med anledning av utveckling av TE-

studieplansmodulen samt Timecare, där kostnaden tidigare tagits av Digitaliseringsenheten. 

(+0,9 mnkr) 

- Hyran (+0,4 mnkr) har höjts för elevboendet vid Kunskapens hus 
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- Kostnaden för IT-lärverktyg (-1,9 mnkr) planeras att minska som en effekt av att temporära 

satsningar nu är genomförda, t ex utköp av datorer och inköp av AudioVideo-utrustning i syfte 

att uppdatera den digitala lärmiljön. 

Anslagsbindningsnivå 

Förvaltningschefen kan fördela om resurserna mellan huvudverksamheterna med upp till 2,0 

mnkr alternativt 3 procent av respektive huvudverksamhets beslutade budgetram. 

Driftbudget (mnkr) Budget 2022 

Förskola -191,1 

Fritidshem -51,1 

Grund- och gymnasiesärskola -33,9 

Grundskola -402,9 

Gymnasieskola -156,3 

Vuxenutbildning -15,5 

Förvaltningsgemensamt, ledning, administration, nämnd, buffert -80,9 

Reserv -4,7 

IT-lärverktyg -10,7 

Arbetsmarknad och integration -11,4 

Nettokostnader -958,5 

Förteckning statsbidrag 

Statsbidrag (tkr) 
Prognos 

2021 
Budget 2021 Budget 2022 

Karriärtjänster 4,9 4,9 4,9 

Lärarlönelyft 9,4 9,4 9,4 

Bidrag från AF 6,5 2,8 6,5 

Läxhjälp 1,2 0,7 1,0 

Skapande skola, kulturrådet 0,2 0,5 0,5 

Likvärdig skola 20,8 22,5 22,3 

Lärarlyft 0,1 0,1 0,1 

Läslyftet 0,3 0,3 0,3 

Gymnasial lärlingsutbildning 3,0 5,0 4,0 

Främja lärling 0,6 0,0 0,5 

Introduktionsprogram 0,5 0,7 0,7 

Lågstadiesatsningen 0,2 0,0 0,0 

Mindre barngrupper förskolan 15,2 10,0 0,0 

Maxtaxa 7,8 8,0 6,5 

Migrationsverket 7,2 13,0 8,0 

Behörighetsgiv utb yrkeslärare 0,8 0,2 0,2 

Bidrag från VGR 1,6 1,8 1,8 

Riksidrottsförbundet 0,9 0,9 0,9 

Samverkan för bästa skola 0,0 0,0 0,0 

Ersättning för sjuklönekostn pga Covid, F-kassan 5,0 0,0 0,0 

Nattomsorg 0,4 0,4 0,4 

Specialpedagog 1,7 0,8 0,8 

Lärarassistent 1,3 1,2 1,2 
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Kvinnors språk o arb.mark 0,5 0,5 0,5 

Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 0,0 0,0 5,1 

Övriga statsbidrag 2,0 2,0 2,0 

Summa 92,1 85,7 77,6 

Kommentar 

De riktade statsbidragen finansierar ca 7-10% av barn- och utbildningsförvaltningens 

verksamhet. Bidragen innebär både ökade intäkter och förändringar i verksamheten som 

innebär kostnader. De förväntade bidragen budgeteras både som intäkt och kostnad. 

Barn- och utbildningsnämnden söker ca 40 olika bidrag, de största är 

• Statsbidrag i förskolan:  lärarlönelyft, maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder 

• Statsbidrag i fritidshem: maxtaxa  

• 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. För de statsbidrag där annan 

information inte finns, har antagandet gjorts att statsbidragen ligger kvar på samma nivå som 

för år 2021. För att behålla rätten till flera statsbidrag måste verksamheten ligga kvar på en 

viss nivå eller utvecklas. 

Statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan samt kvalitetssäkrande åtgärder i förskola 

och fritidshem upphör efter hösten 2021. De båda bidragen ersätts av ett nytt bidrag som 

heter kvalitetshöjande åtgärder i förskolan från och med 2022. Det innebär att fritidshemmen 

inte längre kommer få del av statsbidraget (-0,5 mnkr). Det innebär också att bidragen 

sammanlagt minskar med ca 11 mnkr för förskolan. 

Under 2021 har nämnden erhållit ersättning för sjuklönekostnader från försäkringskassan om 5 

mnkr kopplat till covid -19. Ersättningen betalas ut till och med september 2021, motsvarande 

stöd finns inte 2022. 

6.2 Investeringsbudget 

Investeringsbudget - Belopp i tusental kronor 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Förskola 2,0 0,5 1,0 7,0 

Grund- och grundsärskola 22,5 15,0 5,0 5,0 

Gymnasie- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning 1,0 1,0 1,0 1,0 

Övergripande inkl. elevhälsa 0,5 0,5 1,0 1,0 

Summa 26,0 17,0 8,0 14,0 

Kommentar 

Det finns det ett behov av att årligen investera i befintliga lokaler. Flera skolor och förskolor 

har slitna möbler och där en upprustning behöver ske inom planperioden. Större delen av 

investeringsbehovet består av underhålls-/återinvesteringar i möbler och utrustning till 

undervisningssalar i skolor och förskolor. 

I senare del av planperioden återfinns större investeringsprojekt och till det kopplat 

investeringar i möblemang och utrustning. En mer specifik budget hanteras i kommande 

budgetprocesser. 
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7 Nämndens internkontroll 

7.1 Riskanalys 

Vid riskanalysen har sannolikhet och väsentlighet bedömts enligt riskmatrisen nedan och talen 

för sannolikhet och väsentlighet har multiplicerats. Nämnden beslutar om vilka risker som ska 

var med i internkontrollplanen, där ett riktmärke är att risker med riskvärde på 12 eller högre 

lyfts in i planen. 

 

7.2 Uppföljning av internkontrollen 

Internkontrollarbetet ska följas upp i delårsrapporten. Om avvikelser i den planerade 

kontrollen sker ska förvaltningen i den månatliga uppföljningen av verksamhet och ekonomi 

informera nämnden om detta och varför planen inte kunnat följas. 

7.3 Internkontrollplan 

Ekonomi 

Huvudproces
s 

Risker 
Sannolik
het 

Väsentli
ghet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Inköp Att upphandling 
sker vilken inte 
följer kommunens 
riktlinjer 

Möjlig Allvarlig 12 Att de som utför 
upphandling också 
har erforderlig 
utbildning 

Avtal kontrolleras 
mot utbildning i 
upphandling 

Avtal följs inte vid 
inköp 

Möjlig Allvarlig 12 Kontrollfråga till 
inköpande personer 

Vad visade 
kontrollen när det 
gäller avtalstrohet 
avseende läromedel 
och möbler 

Personal 

Huvudproces
s 

Risker 
Sannolik
het 

Väsentli
ghet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Löneöversyn Lönesamtal hinns 

inte med 

Mycket 

sannolik 

Kännbar 15 Rimlighetskontroll 

görs av den 
planerade tidsplanen 

Chefers upplevelse 

av tidsplanen 

Underlag till 
lönerevision 

Sannolik Kännbar 12 Tidslinje för underlag 
till löneöversyn 

Bedömning av 
löneprocessens 
rimlighet 

Administration 

Huvudproces
s 

Risker 
Sannolik
het 

Väsentli
ghet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 
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Huvudproces
s 

Risker 
Sannolik
het 

Väsentli
ghet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Politisk 

beslutsprocess 

Beslutsunderlag tas 

fram hastigt 

Möjlig Allvarlig 12 Några ärendens tid 

och bearbetning 

Uppföljningssamtal 

mellan 
nämndsekreterare, 
förvaltningschef och 
presidium 

Dokumenthant
ering 

Dokument och 
handlingar som 
efterfrågas saknas 

Möjlig Mycket 
allvarlig 

15 Stickprov Uppföljning vid 
aktualitet 

Dokument förvaras 
fel 

Möjlig Allvarlig 12 Att förvaring 
stämmer överens 
med 
informationshanterin
gsplan 

Uppföljning vid 
aktualitet 

Utbildning 

Huvudproces
s 

Risker 
Sannolik
het 

Väsentli
ghet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Elevens rätt till 
utbildning 

Rektor utför inte 
arbete enligt 
fastställda rutiner 

för att få elevers 
närvaro att öka. 

Möjlig Allvarlig 12 Stickprov  

Extra 
anpassningar 
och särskilt 
stöd 

Eleverna får inte 
möjlighet att nå 
kunskapskraven 

Möjlig Allvarlig 12 Kontroll av insatta 
åtgärder i elevgrupp 
som ej nått målen 

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

Informationssäkerhet 

Huvudproces
s 

Risker 
Sannolik
het 

Väsentli
ghet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

GDPR Personuppgiftsincid
enter anmäls inte 
till 
personuppgiftsassist
enten. 

Sannolik Allvarlig 16 Antal rapporterade 
incidenter 

Fråga och informera 
enheterna om 
incidenter 

Personuppgifter 

hanteras på ett 
olagligt sätt. 

Sannolik Allvarlig 16 PUB-avtal kontra 

systemanvändning 

Genomgång av 

dokumentation 

IT-säkerhet Rätt behörighet Sannolik Allvarlig 16 Adekvata 
behörigheter 

Kontroll av 
dokumentationen 
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8 Personal 

Medarbetarna är nyckeln till en fungerande verksamhet. Det är viktigt att arbeta strategiskt 

och systematiskt med att behålla, utveckla och rekrytera medarbetare. Kontinuitet bidrar till 

trygghet och förutsägbarhet för verksamheten. För att erbjuda medarbetarna utveckling och 

även avlasta arbetsuppgifter bör en karriärutvecklings- och fortbildningsmodell arbetas fram så 

att rätt kompetens används på bästa sätt och där det finns möjlighet till kombinations- och 

rotationstjänster. 

Utifrån arbetsdokument Budget 2022-2023 med plan för 2024-2025 ges nämnder uppdraget 

att under perioden 2021 – 2023 särskilt utveckla och behålla redan anställda medarbetare 

genom fortlöpande kompetensutveckling och erkänsla för goda arbetsprestationer i syfte att få 

en mer hållbar personal- och kompetensförsörjning. 

Kommunens personalomsättning ska år 2023 vara mindre än 10 procent. 

Nedan rubriker följs upp i återrapporter under 2022. 

Personaltäthet inskrivna barn per årsarbetare 

Antal elever per lärare (årsarbetare)  

Antal lärare per rektor 

  

  


