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1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle 

  

Covid-19 

Våren 2022 kom det mycket efterlängtade beskedet att covid-19 inte längre skulle klassas som 

allmän- och samhällsfarlig sjukdom från och med den 1 april 2022. Under årets första 

månader drabbades verksamheterna inom förvaltningen av en våg av smittspridning som gav 

en mycket kraftig påverkan på sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron för personal under årets första 

månader, översteg i omfattning tidigare sjukfrånvaro under pandemin. 70% av alla enheter 

inom förvaltningen var mycket hårt drabbade. Personalfrånvaro var som högst under vecka 4 

där 35% av all personal inom förvaltningens verksamheter var frånvarande. 

Arbetsbelastningen för personalen har varit mycket hög under pandemin och tydliga signaler 

har getts om att det finns en ovanligt hög trötthet bland personalen under våren efter 

pandemin. 

Även om arbetet med hanteringen av pandemin kunnat avslutas, så återstår under de 

kommande åren att hantera pandemins effekter. En stor mängd frånvaro har för många elever 

påverkat kunskapsutvecklingen. Elever i högstadiet och gymnasieskolan som haft perioder av 

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. Pandemin har också haft negativ påverkan på barns och elevers möjligheter till 

utveckling av socialt samspel och haft en negativ påverkan på mående och psykiska hälsa. 

Många elever som redan innan pandemin varit frånvarande i relativt hög utsträckning, har 

under pandemin haft en oroande ökning av frånvaro. 

Ukraina 

I krisens början har förvaltningen arbetat med beredskapsplanering och flyktingmottagande. 

Inledningsvis fanns behov av att tydliggöra ansvarsområden mellan förvaltningar för att 

hantera en situation som innebar nya utmaningar. Enligt reglementet är det socialnämndens 

ansvar att förse flyktingar med tillfälligt skydd enligt ministerrådets beslut, bistånd enligt Lag 

om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Det handlar om bistånd i form av logi, 

evakueringsboende, bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag. Motsvarande ansvar 

gäller gentemot ensamkommande barn som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. I 

dagsläget har kommunen inte mottagit några flyktingar via Migrationsverket. Däremot har 

frivilligorganisationer och privata initiativ möjliggjort att totalt 90 ukrainska flyktingar, varav 

33 barn, bosatt sig i Marks kommun på egen hand. Enligt Länsstyrelsens fördelningstal skulle 

Marks kommun i ett scenario med 76 000 ukrainska flyktingar till Sverige bli tilldelade 318 

flyktingar totalt. Idag finns en beredskap att ta emot ca 100 barn och elever i förvaltningens 

verksamhet. Socialförvaltningens bedömning är att Marks kommun sannolikt kommer att 

behöva ha en beredskap för max 75 barn och elever under våren och att det i ett senare läge 

under hösten kan bli aktuellt med max 150 barn och elever. 

Det finns idag inte statliga ersättningar som berör flyktingar som omfattas av 

massflyktsdirektivet. Idag finansieras alla kostnader utanför dagersättning för flyktingar från 

Migrationsverket med välgörenhet - det vill säga privat ekonomiskt stöd. Nyckeln till 

egenförsörjning är arbete varpå snabbspår till arbete har upprättats. 

Det har varit tufft för personalen att direkt efter pandemin ställa om till ett nytt krisarbete där 

barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter inom både arbetsmarknad och förskola och 

skola har ett stort ansvar. I ett läge där många medarbetare haft en hög arbetsbörda med 

ordinarie arbetsuppgifter, har det inneburit svårigheter att hantera allt tillkommande 

krisarbete. 

Lokaler 

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, elever och medarbetare i förvaltningens förskolor och skolor 

vistas idag i trånga, slitna och undermåliga lokaler, och det råder stora skillnader i kommunen 

mellan olika enheters lokalförutsättningar. När rektorer, fackliga representanter, 

förvaltningsledning och politiker möttes på en gemensam temadag den 21 mars för att prata 

om de utmaningar och framgångsfaktorer som man tillsammans identifierar som de mest 
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prioriterade, angavs lokalerna högt upp bland de prioriterade utmaningarna att åtgärda. 

Beslut om ny skola i Skene fattades av Barn- och utbildningsnämnden i december 2020, 

utifrån bedömningen att behoven ingick i prioriteringsgrupp 1 och att första etappen med ny 

7-9-skola för 650 elever samt idrottshall därför ska vara färdig senast år 2024. Projektering av 

skolbyggnaden pågår, och barn- och utbildningsnämnden har ställt sig bakom den föreslagna 

förstudien av idrottshall och föreslår projekteringsstart. Angeläget har varit att beakta 

erfarenheter från bygget av Lyckeskolan och utforma goda och flexibla lärmiljöer utifrån 

verksamhetens behov. Utifrån Barn- och utbildningsförvaltningens perspektiv är det också 

mycket viktigt att lyfta behoven av att skapa mervärden för orten Skene utifrån den politiska 

ambitionen i Bästa barnkommun och de identifierade behoven inom barn- och 

utbildningsverksamheten. Skolverket har identifierat samtliga tre skolor inom Skene-området 

att vara i behov av insatsen "Samverkan för bästa skola". Anledningen är att skolorna har 

stora utmaningar med måluppfyllelse och behöver detta stöd för att skapa skolutveckling som 

leder till högre måluppfyllelse. Förvaltningen vill därför understryka vikten av att skapa 

lokalförutsättningar för skolans kompensatoriska uppdrag som blir extra viktiga i ett 

socioekonomiskt utsatt område. En meningsfull fritid kan också ge goda synergieffekter i ett 

sammanhang med skolan och ge hela Skene bättre förutsättningar att utvecklas. 

Brister i samverkan 

Det pågår ett arbete med att förbättra förvaltningens samverkan utifrån brister som även lett 

till tvister. Arbetet för att förbättra samverkansklimatet tar sin utgångspunkt i 

samverkansavtalet och är ett långsiktigt arbete - men det har varit angeläget att även 

åstadkomma snabba förbättringar utifrån den situation som har varit, och bygga en bättre 

grundstruktur och spelregler för att ge förvaltningens samverkan bättre förutsättningar. 

I tvisterna har parterna också kommit överens om att stärka samverkanskulturen och att dra 

lärdom av dessa tvister genom kunskapshöjningar, bättre dialog, en vilja att samverka och 

tillsammans verka för att stärka i samverkansarbetet i sin helhet. Det har också arbetats 

kommungemensamt i samarbete med centrala parters stödteam för samverkan, för en ökad 

samsyn. Stödteamet arbetar konsultativt och alltid partsgemensamt. Det innebär att en SKR-

representant samarbetar med en facklig part som då representerar samtliga fackliga parter i 

sin roll. 

I det protokoll som undertecknades i mars var parterna överens om att 25 tkr utbetalas i 

skadestånd för brott mot samverkansavtalet till respektive fackförbund och 150 tkr går till 

återinvestering som kommer fackförbundens medlemmar och medarbetarna på barn- och 

utbildningsförvaltningen till del. 

Ändrade läroplaner och kursplaner samt ny princip för betygssättning i grundskolan 

och grundsärskolan 

Regeringen har beslutat om ändrade läroplaner och kursplaner samt ny princip för 

betygssättning i grundskolan och grundsärskolan. Detta för att bidra till en högre kvalitet och 

likvärdighet i undervisningen och till att eleverna får mer tillförlitliga och rättvisande betyg. 

Bestämmelserna gäller från den 1 juli 2022. De ändrade kursplanerna ska vara ett bättre 

arbetsverktyg för lärarna. 

Större möjlighet att stänga skolor  

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att göra tillsynen mer effektiv 

och möjligheterna till ingripande mot kommunala och fristående huvudmän så lika som 

möjligt. Ändringarna innebär bland annat att Skolinspektionen ska kunna förbjuda en kommun 

eller en region att driva en verksamhet vidare (verksamhetsförbud) - om ett föreläggande att 

åtgärda brister inte har följts och missförhållandena är allvarliga. Ändringarna innebär också 

att fler grunder för att återkalla ett godkännande av enskild som huvudman införs. Fler 

grunder för kommuner att återkalla beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg införs 

också. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2022. 

 

Handels- och administrationsprogrammet byter namn till Försäljnings- och 

serviceprogrammet 

Det nya programmet har inte några inriktningar, vilket innebär att examensmålen och 

programstrukturen också justeras. Ändringarna tillämpas första gången på utbildning som 

påbörjas efter den 30 juni 2022. Äldre bestämmelser gäller för utbildning som har påbörjats 
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före den 1 juli 2022. 

 

Sammanhållen utbildning för vissa nyanlända 

Från och med 1 augusti blir kommuner skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen utbildning 

för vissa nyanlända med så kallad utbildningsplikt inom Komvux. Den sammanhållna 

utbildningen syftar till att ge deltagarna sådana kunskaper som de behöver för att kunna 

studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden. Utbildningen ska innehålla utbildning i 

SFI, orienteringskurser samt kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Utbildningen ska i 

genomsnitt omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan under en fyraveckorsperiod. 

Utbildningen ska följa en plan som beslutas av hemkommunen, och det ska finnas en 

individuell studieplan för varje elev. Bestämmelserna börjar gälla den 1 augusti 2022. 
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2 Verksamhet 

2.1 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    

Bedömningen är densamma som i årsrapporten. 

  

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 
Godkän
d nivå 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall HT 
2021 

Bedömnin
g 

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/årsarbetare, kommunal 
regi, antal 4-5,5 4,5 4,9 

  

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, samtlig regi, andel % 85-100 84,9 84,8   

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation i förskola, 

andel % 52-100 48 52 
  

Heltidstjänster i förskola med övrig utbildning, 
kommunal regi, andel % 0-33 33 32 

  

Bedömning av grunduppdraget 

Bedömningen är densamma som i årsrapporten. 

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 

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

Kolada. 

Personaltäthet, inskrivna barn/årsarbetare, kommunal regi, antal 

Redovisas i delårsrapporten. 

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

Redovisas i delårsrapporten. 

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation i förskola, andel % 

Redovisas i delårsrapporten. 

Heltidstjänster i förskola med övrig utbildning, kommunal regi, andel % 
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Redovisas i delårsrapporten. 

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 

Godkä
nd 
nivå 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
HT 
2021 

Bedömnin
g 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i matematik, andel (%) 

65-100 - 55,7  
 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som 
andraspråk, andel (%) 

75-100 - 68,8  

 

      

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

80-100 82,4 67,6 77 
 

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

70-100 66,1 58,2 72 
 

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

85-100 85,1 78,8 86 
 

      

Elever i åk 6 som uppnått A-E i alla ämnen, andel (%) 75-100 70,8 68,6 59  

      

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

75-100 70,1 73,3 62,1  

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

213,9 220,1 208,9  

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel % 85-100 78,9 84,0 74,1  

      

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 - -   

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 67,1 75,2 67,1  

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

70-100 58,8 71,7 65,2  

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

85-100 87,2 89,5 80,9  

      

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

0-10 - 12,1 22,1  
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Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet 
i minst ett ämne i grundskola åk 1-9 

70-100 66,6 70,4 69,7  

      

Följetal Grundsärskola      

Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen, 
grundsärskola, andel % 

25-100 3,1 . 14,5  

Heltidstjänster med lärarlegitimation och behörighet i ämnet, 
andel % 

20-100 15,6 18,9 1,6  

      

Följetal Fritidshem      

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

40-100 16,7 37,0 32,2  

Bedömning av grunduppdraget 

Bedömningen är densamma som i årsrapporten. 

Det långsiktiga utvecklingsarbete som pågår inom grundskola, grundsärskola och fritidshem 

förväntas ge effekt på måluppfyllelsen så att grunduppdraget uppfylls i högre grad. 

Arbetet med att utveckla undervisningen är fortsatt i fokus. Inom ramarna för IFOUS har det 

under läsåret 2021/2022 genomförts två utvecklingsseminarier där deltagande lärare, 

förstelärare, rektorer och förvaltningsledning träffats tillsammans med de andra deltagarna i 

programmet och forskarna från Göteborgs universitet. Seminarierna har innehållit 

föreläsningar och samtal utifrån olika strukturerade modeller. Innehållet har bland annat 

handlat om att en viktig nyckel till goda skolresultat är att lärare kollaborativt utforskar sin 

egen undervisning och klassrumspraktik. Det har även handlat om vikten av att rektor ger 

prioritet till det undervisningsnära arbetet och stödjer samt deltar i lärarens lärande och 

utvecklingsarbete. Detta har visat sig vara särskilt betydelsefullt för att bidra till barns och 

elevers lärande och har störst påverkan på elevernas resultat. 

I ramarna för Samverkan för bästa skola har enheter och huvudman arbetat med att analysera 

sina respektive resultat för att under våren skriva fram åtgärdsplaner. I åtgärdsplanerna skrivs 

insatser fram som ska åtgärda orsaker på process och strukturnivå utifrån problem som är 

kopplade till enheternas resultat och måluppfyllelse. 

De centrala förstelärarna har träffats regelbundet tillsammans med en av förvaltningens 

kvalitetsutvecklare. De har varit ute på enheter och träffat kollegor i de lägre åldrarna för att 

fokusera på undervisningsutveckling. Med syfte att öka likvärdigheten i utbildningen har ett 

förstelärarnätverk skapats där förstelärarna har möjlighet att träffas och utbyta kunskaper och 

erfarenheter. Nätverket leds av centrala förstelärarna och kvalitetsutvecklaren. 

Den höga frånvaron är en utmaning främst inom högstadieskolorna. För att främja närvaro har 

ett ökat samarbete med socialtjänsten inletts, nya rutiner för att främja närvaro ska 

implementeras under året. 

Ett arbete behöver inledas för att utreda hur skolverksamheten kan utformas för elever som är 

i behov av särskilt stöd och där den ordinarie skolmiljön utgör ett hinder för elevens lärande 

och sociala utveckling. Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschef i uppdrag att 

utreda om det finns behov av alternativ skolverksamhet i form av flexibla enheter för att 

tillgodose elevers skiftande behov och återkomma med förslag på åtgärder som möter de 

behov som utredningen visar. I facklig samverkan uttrycks också att man ser mycket positivt 

på det givna uppdraget och att man ser behovet av flexibla enheter och lärmiljöer. 

Enheten för modersmål och studiehandledning har påbörjat arbetet med att öka kvaliteten av 

mottagandet av nyanlända. Rektor ska få stöd i mottagandet av nyanlända genom att centrala 

stödfunktioner finns att tillgå vid inskrivningssamtal eller vid uppföljningssamtal samt 

kartläggningar av nyanländas kunskaper. 

I fritidshemmet fortsätter utvecklingsarbetet inom styrning och utveckling av utbildningen. 

Samtliga enheter deltar och utvecklingsarbetet leds av en rektor och en kvalitetsutvecklare. 

Det är ett strategiskt arbete med syfte att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet, skapa 

förståelse för uppdraget samt att leda fritidshemmet utifrån ett rektorsperspektiv. Det 
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anordnas även regelbundet nätverksträffar för "fritidshemspiloterna" med syfte att förbättra 

det systematiska kvalitetsarbetet, skapa förståelse för uppdraget och undervisningsutveckling. 

 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesprovet i 

matematik och svenska 

Redovisas i delårsrapporten. 

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

Andelen positiva svar på påståendet blev 77% i kommunens elevenkät genomförd 

höstterminen 2021. Det är 9,4 procentandelar högre än föregående läsårs andel positiva svar i 

Skolinspektionens skolenkät. 

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

Andelen positiva svar på påståendet blev 72% i kommunens elevenkät genomförd 

höstterminen 2021. Det är 13,7 procentandelar högre än föregående läsårs andel positiva svar 

i Skolinspektionens skolenkät. 

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

Andelen positiva svar på påståendet blev 86% i kommunens elevenkät genomförd 

höstterminen 2021. Det är 7,1 procentandel högre än föregående läsårs andel positiva svar 

som i Skolinspektionens skolenkät. 

 

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

Prognos för läsåret 2021/2022 görs på elevernas höstterminsbetyg. 

Preliminära siffror hämtade ur barn- och utbildningsförvaltningens system Qlick visar att andel 

elever som uppnådde A-E i alla ämnen var 59%. Det är sex procentenheter lägre än elevernas 

höstterminsbetyg läsåret 2020/2021. 

 

Genomsnittlig förändring från höstterminsbetyget till vårterminsbetyget i årskurs 6 för de 

senaste fem åren är +2,1 procentenheter. En prognos baserat på det ger elevkullen en 

förväntad andel på 61,1% och i så fall under godkänd nivå för följetalet. 

Läsåret 2020/2021 steg andelen elever med A-E i alla ämnen från höstterminsbetyget till 

vårterminsbetyget med 4,3 procentenheter till 69,3%. Det är en ökning mer än snitt, men 

under lägsta godkända nivå för följetalet. 

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

Prognos för läsåret 2021/2022 görs på elevernas höstterminsbetyg. 
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Preliminära siffror hämtade ur barn- och utbildningsförvaltningens system Qlick visar att andel 

elever som uppnådde A-E i alla ämnen var 62,1%. Det är 1,2 procentenheter högre än 

elevernas höstterminsbetyg läsåret 2020/2021 och en förbättring för tredje året i rad. 

  

 

Genomsnittlig förändring från höstterminsbetyg till vårens slutbetyg i årskurs 9 för de senaste 

fyra åren är +9,2 procentenheter. En prognos baserat på det ger elevkullen en förväntad andel 

på 71,3% och i så fall under godkänd nivå för följetalet. 

Läsåret 2020/2021 steg andelen elever med A-E i alla ämnen från höstterminsbetyget till 

slutbetyget på våren med 14 procentenheter till 74,9%. Det är en ökning mer än snitt och blev 

i nivå med lägsta godkända nivå för följetalet. Andel elever med A-E i alla ämnen blev i och 

med det 3,4 procentenheter över det modellberäknade värdet. 

 

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

Prognos för läsåret 2021/2022 görs på elevernas höstterminsbetyg. 

Preliminära siffror hämtade ur barn- och utbildningsförvaltningens system Qlick visar att 

genomsnittligt meritvärde var 208,9. Det är 1,8 betygspoäng högre än elevernas 

genomsnittliga meritvärde höstterminen 2020/2021 och en förbättring för tredje året i rad. 
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Genomsnittlig förändring från höstterminsbetyg till vårens slutbetyg i årskurs 9 för de senaste 

fyra åren är +12 meritvärdespoäng. En prognos baserat på det ger elevkullen ett förväntat 

genomsnittligt meritvärde på 220,9 och i så fall under lägsta godkända nivå för följetalet. 

Läsåret 2020/2021 steg det genomsnittliga meritvärdet från höstterminsbetyget till slutbetyget 

på våren med 13 meritvärdespoäng till 220,1. Det är en ökning mer än snittet. Elevernas 

genomsnittliga meritvärde blev -3 meritvärdespoäng under det modellberäknade värdet. 

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

Prognos för läsåret 2021/2022 görs på elevernas höstterminsbetyg. 

Preliminära siffror hämtade ur barn- och utbildningsförvaltningens system Qlick visar att andel 

behöriga elever på höstterminen blev 74,1%. Det är 0,2 procentenheter högre än elevernas 

höstterminsbetyg läsåret 2020/2021 och en förbättring för tredje året i rad. 
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Genomsnittlig förändring från höstterminsbetyg till vårens slutbetyg i årskurs 9 för de senaste 

fyra åren är +5,2 procentenheter. En prognos baserat på det ger elevkullen en förväntad andel 

på 79,3% behöriga till yrkesprogram och i så fall under lägsta godkända nivå för följetalet. 

Läsåret 2020/2021 steg andelen behöriga elever från höstterminsbetyget till slutbetyget på 

våren med 10,1 procentenheter till 84%. Det är en ökning mer än snitt. Andel behöriga elever 

blev i och med det 1,7 procentenheter över det modellberäknade värdet. 

Elever i åk 9 som fått ett högre betyg än provbetyg 

Redovisas i delårsrapporten. 

Elevenkät åk 9 

Från 2022 kommer Skolinspektionen genom Skolenkäten börja följa upp eleverna i årskurs 8 

istället för årskurs 9. Marks kommun kommer delta i Skolenkäten under 2023. 

De år Skolenkäten inte genomförts i kommunen har kommunen genomfört en egen elevenkät 

på höstterminen från och med 2021. Påståendena i elevenkäten baseras på Skolinspektionens 

Skolenkät så att jämförelser över tid kan göras. Data finns därmed redan för åk 8 och 

redovisas nedan. 

 

Elever i åk 8: I min skola respekterar elever och lärare varandra, positiva svar, andel 

% 

Andelen positiva svar på påståendet blev 67,1% i kommunens elevenkät genomförd 

höstterminen 2021. Det är 2,6 procentandelar lägre än föregående läsårs andel positiva svar. 

 

Elever i åk 8: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel % 

Andelen positiva svar på påståendet blev 65,2% i kommunens elevenkät genomförd 

höstterminen 2021. Det är 0,2 procentandelar högre än föregående läsårs andel positiva svar. 

 

Elever i åk 8: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel % 

Andelen positiva svar på påståendet blev 80,9% i kommunens elevenkät genomförd 

höstterminen 2021. Det är 8,3 procentandelar lägre än föregående läsårs andel positiva svar. 

 

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

Frånvaro följs upp i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete vid fyra tillfällen under 

läsåret. 
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Siffror hämtade ur barn- och utbildningsförvaltningens system Vklass, redovisas för läsårets 

tre avläsningar och ligger till grund för prognos. 

Vid tredje mättillfället, skolstart till och med 31 mars, uppmättes andelen elever med 20 

procent frånvaro eller mer till 22,1% vilket motsvarar 896 elever. Av dem hade 74 elever men 

än 50 procent frånvaro, vilket motsvarar 1,8% av samtliga elever. 

 

 

 

 

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

grundskola åk 1-9 

Skolverkets personalstatistik för läsåret 2021/2022 visar att andel lärare med legitimation och 

behörighet i minst ett av sina undervisningsämnen sjönk från 70,4% läsåret 2020/2021 till 

69,7% läsåret 2021/2022. Det är en minskning med 0,7 procentenheter och därmed under 

lägsta godkända nivå för följetalet. 
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Andel lärare åk 1-3 med legitimation och behörighet i ämnet steg från 70,5% till 73,2%. 

Andel lärare åk 4-6 med legitimation och behörighet i ämnet sjönk från 67,4% till 66,2%. 

Andel lärare åk 7-9 med legitimation och behörighet i ämnet sjönk från 73,0% till 70,2%. 

Speciallärare åk 1-9 med legitimation steg från 22,4% till 28,1%. 

 

Antal elever per lärare (heltidstjänst) för läsåret 2021/2022 är 11,4 vilket är 0,1 fler elever per 

lärare mer än under läsåret 2020/2021 vilket var det lägsta antalet elever per lärare 

(heltidstjänst) sen 1996. 
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Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen, grundsärskola 

Andel av alla tjänstgörande lärare, uttryckt i heltidstjänster, som har speciallärarutbildning 

eller specialpedagogisk högskoleexamen är 14,5% för läsåret 2021/2022. Föregående läsår 

saknas uppgifter men läsåret 2019/2020 var andelen 3%. Läsårets andel är därmed under 

lägsta godkända nivå för följetalet. 

 

Lärare med legitimation och behörighet i minst ett av sina undervisningsämnen, 

grundsärskola 

Skolverkets personalstatistik för läsåret 2021/2022 visar att andel lärare med legitimation och 

behörighet i minst ett av sina undervisningsämnen sjönk från 18,9% till 1,6%. En minskning 

med 17,3 procentenheter från läsåret 2020/2021 och under lägsta godkända nivå för följetalet. 

Andel lärare årskurs 1-3 (0,2 tjänst) med legitimation och behörighet i ämnet är oförändrad på 

0% 

Andel lärare årskurs 4-6 (1,8 tjänst) med legitimation och behörighet i ämnet är oförändrad på 

0% 

Andel lärare årskurs 7-9 (1,7 tjänst) med legitimation och behörighet i ämnet sjönk från 

36,6% till 3,6% 

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

andel % 

Andelen lärare i fritidshemmet sjönk från 37% under läsåret 2020/2021 till 32,2% för läsåret 

2021/2022. Läsårets andel är därmed under lägsta godkända nivå för följetalet. 

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. 

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

utbildning. 

Följetal 
Godkän
d nivå 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
HT 2021 

Bedömnin
g 

Gymnasiefrekvens (%) hemkommun 90-100 94,2 95,3 95,1  

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

65-100 72,3 61,3   

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

80-100 87,8 73,4   

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

70-100 72,6 70,1   

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

80-100 71,6 73,3 73,2  

      

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

80-100 74,6 83,3 90,5  

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

77-100 59,2 75,5 80,2  

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

85-100 89,1 90,7 90,6  

      

Följetal Gymnasiesärskola      

Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen, 
gymnasiesärskola, lägeskommun, andel % 

25-100 10,5 10,5 11,9  

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

50-100 53,8 57,9 51,5  
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Bedömning av grunduppdraget 

Bedömningen är densamma som i årsrapporten. 

Kommunen har en hög gymnasiefrekvens, vilket är positivt då en gymnasieutbildning i princip 

är en förutsättning för att få en ingång till arbetsmarknaden. I aprilrapporten görs 

bedömningen att gymnasieelever med examen inom tre år (exklusive 

introduktionsprogrammen) på Marks gymnasieskola troligtvis kommer öka jämfört med 

föregående läsår. På introduktionsprogrammen ökar antalet elever och de elever som börjar på 

programmen har en större problematik och färre betyg med sig. Gymnasieskolans rektorer 

arbetar aktivt med att erbjuda lösningar för elever som ligger nära en behörighet från 

grundskolan genom att delta på de nationella programmen samtidigt som enstaka 

grundskoleämnen läses in. Detta förväntas förbättra genomströmningen för de enskilda 

eleverna. Men arbetet med en förbättrad måluppfyllelse och behörighet från grundskolan är 

också av stor vikt för att förbättra genomströmningen på gymnasiet. 

Läsårets prognos visar på en högre andel gymnasieelever som kommer att ta examen inom tre 

år (exklusive introduktionsprogrammen). Det finns fortsatt en pandemieffekt då de som tar sin 

examen nu har haft halva sin gymnasieutbildning delvis på distans. Effekterna av detta är att 

psykiska ohälsan har ökat, frånvaron har ökat och ett ökat behov av stöd blir synligt. 

Arbetet med att utveckla undervisningen är fortsatt i fokus. Inom ramarna för IFOUS har det 

under läsåret 2021/2022 genomförts två utvecklingsseminarier där deltagande lärare, 

förstelärare, rektorer och förvaltningsledning träffats tillsammans med de andra deltagarna i 

programmet och forskarna från Göteborgs universitet. Seminarierna har innehållit 

föreläsningar och samtal utifrån olika strukturerade modeller. Innehållet har bland annat 

handlat om att en viktig nyckel till goda skolresultat är att lärare kollaborativt utforskar sin 

egen undervisning och klassrumspraktik. Det har även handlat om vikten av att rektor ger 

prioritet till det undervisningsnära arbetet och stödjer samt deltar i lärarens lärande och 

utvecklingsarbete. Detta har visat sig vara särskilt betydelsefullt för att bidra till barns och 

elevers lärande och har störst påverkan på elevernas resultat. 

Gymnasiefrekvens (%) hemkommun 

Andelen folkbokförda elever i ålder 16–18 år som var inskrivna i en gymnasieskola 15 oktober 

2021 sjönk med 0,2 procentenheter från föregående läsår till 95,1 vilket är inom godkänd nivå 

i grunduppdraget och över rikssnitt på 93,2%. För de ungdomar som inte är inskrivna i någon 

gymnasieskola ansvar Kommunens Aktivitetsansvar (KAA) som från och med 1 januari 2020 

tillhör Arbetsmarknad & Integration. 

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

Redovisas i årsrapporten. 

 

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola 

inom 3 år, högskoleförberedande program, andel % 

Redovisas i årsrapporten. 

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd 

gymnasieutbildning, yrkesprogram, andel % 

Redovisas i delårsrapporten. 

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

gymnasieskola, andel % 

Marks Gymnasieskolas snitt för anställda med lärarlegitimation och behörighet sjönk med 0,1 

procentenheter till 73,2% vilket är under lägsta godkända nivå för följetalet. 

Antal elever per lärare (heltidstjänst) minskade till 9,9 från 10,3 elever per lärare läsåret 

innan. 

Elever i åk 2: I min skola respekterar vi varandra, positiva svar, andel % 

Andelen positiva svar på påståendet blev 90,5% i kommunens elevenkät genomförd 

höstterminen 2021. Det är 7,2 procentandelar högre än föregående läsårs andel positiva svar i 

Skolinspektionens skolenkät. 

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

svar, andel % 
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Andelen positiva svar på påståendet blev 80,2% i kommunens elevenkät genomförd 

höstterminen 2021. Det är 4,7 procentandelar högre än föregående läsårs andel positiva svar i 

Skolinspektionens skolenkät. 

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

Andelen positiva svar på påståendet blev 90,6% i kommunens elevenkät genomförd 

höstterminen 2021. Det är 0,1 procentandel lägre än föregående läsårs andel positiva svar i 

Skolinspektionens skolenkät. 

 

Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen, gymnasiesärskola 

Skolverkets redovisning visar att andel lärare med specialpedagogisk examen på Marks 

Gymnasiesärskola ökat med 1,4 procentenheter till 11,9% men fortsatt under lägsta godkända 

nivå för följetalet. 

Lärare (Heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i ämnet 

Andelen minskade med 6,4 procentenheter till 51,5% vilket är över lägsta godkända nivå för 

följetalet. 

Antal elever per lärare (heltidstjänst) ökade till 2,0 från 1,8 elever per lärare läsåret innan. 

 

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 
Godkän
d nivå 

Utfall 
2020 

(kalender
år 2019) 

Utfall 
2021 

(kalender
år 2020) 

Utfall 
2022 

(Kalender
år 2021) 

Bedömnin
g 

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

54-100 - 39   

Kursdeltagare i Komvux på gymnasial nivå som har 
avslutat med godkända betyg, lägeskommun, 
andel % av de som påbörjat kurs 

56-100 - 59   

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

51-100 - ..   

Bedömning av grunduppdraget 

Bedömningen är densamma som i årsrapporten. 

Det långsiktiga utvecklingsarbete som påbörjats inom vuxenutbildningen förväntas ge effekt 

på måluppfyllelsen så att grunduppdraget uppfylls i högre grad. 

Verksamheten är i ett expansivt läge där den nya organisationen börjar stabilisera sig. Arbetet 

med att utveckla utbildningen utifrån punkterna nedan är i fokus. 

• Ökad läsförståelse 

• Minskade avhopp 

• Stöd och anpassning 

• Språkutvecklande arbetssätt 

• Ansvar för sina studier 

Vuxenutbildningen har utvecklat ett nav, Lärcentrum, vars syfte är att möjliggöra för 

vuxenutbildningen att erbjuda fler elever stöd. Lärcentrum har tilldelats ekonomiska resurser 

via statliga pengar. Resurserna används till att investera i IT-verktyg samt finansiera del av en 
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tjänst för specialpedagog. Lärcentrum har även beviljats bidrag av Specialpedagogiska 

skolmyndigheten för att utveckla ett studieteam och höja den specialpedagogiska 

kompetensen hos lärarna. Den förväntade effekten är att fler elever ska nå sina mål och att 

vuxenutbildningen blir mer likvärdig. 

Vuxenutbildningen i Mark har också organiserat en jobbskuggning i München i maj. Det är 

BRvux som reser dit genom Westum-projekt. Där kommer personal att få se hur man i 

Tyskland organiserar tyska för invandrare och hur man integrerar tillsammans med näringen. 

Förhoppningen är att det finns lärdomar och inspiration att hämta. 

I april startade vuxenutbildningens första "kombiutbildning" som barnskötare, det är ett sätt 

att få medborgare i Marks kommun att bli självförsörjande men också att kunna läsa till en 

utbildning och få en meningsfull vardag. Till hösten startas ytterligare två kombiutbildningar 

inom måltid och service samt lokalvård. När det kommer till kombiutbildningar behöver det 

satsas på det svenska språket och då framför allt yrkessvenska som eleverna kan läsa även 

utanför undervisningstiden. Det finns appar för detta ändamål som är ett verktyg i elevernas 

språkutveckling. Svenska språket är en nyckel till arbete och integration. 

De resultat som hittills analyserats ger en indikation på att betyget F används vid 

perioduppehåll. Det är ett systemfel då vuxenutbildningen har arbetat med terminer och läsår 

istället för perioder. Treminsuppehåll ska inte finnas inom vuxenutbildningen och är en del som 

verksamheten arbetar aktivt med för att lösa. 

En annan indikation på ett eventuellt systemfel som påverkar resultaten är hur avbrott 

registreras. De elever som inte kommer till första träffen registreras som att de har gjort 

avbrott. Detta för att ska finnas med i statistiken vilket arbete som genomförs innan eleven 

blir antagen. Dessa elever behöver registreras för sig. 

Följetalen för kalenderår 2021 redovisas i delårsrapporten. 

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 
Godkän
d nivå 

Utfall 
2020 

(Kalende
rår 

2019) 

Utfall 
2021 

(Kalende
rår 

2020) 

Utfall 
2022 

(Kalende
rår 

2021) 
Bedömni

ng 

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

0-2,5 1,8 1,2 1,5  

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 21  

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

10-100 2 5 6  

Bedömning av grunduppdraget 

Bedömningen är densamma som i årsrapporten. 

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

hösten, hemkommun, andel (%) 

Andel elever som ej påbörjar gymnasieutbildning steg med 0,3 procentenheter till 1,5% vilket 

fortfarande är över lägsta godkända nivå i grunduppdraget. 

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

processkarta inklusive flödesschema med identifierade utvecklingsområden. 
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Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) 

Följetalet redovisas i delårsrapporten. 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. 

Börjat arbeta, andel (%) 

Andelen deltagare som börjat arbeta har ökat sedan kalenderår 2017 från 13% till 26% 2020. 

För 2021 minskade andelen som börjat arbeta till 21% men följetalet är inom godkänd nivå. 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. 

Börjat studera, andel (%) 

Sedan 2017 har det funnits en nedåtgående trend i andel deltagare i 

arbetsmarknadsverksamheten som börjat studera. Det vände under kalenderår 2020 - från 

2% till 5% och nu för 2021 till 6%. Godkänd nivå för grunduppdraget är ännu inte uppnått och 

arbetet för att motivera fler till studier fortsätter. 
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3 Personal 

3.1 Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning 

Generellt är det få behöriga ansökningar till lediga tjänster, vilket indikerar på att begreppet 

bristyrke spänner över många områden. Till centralorten Kinna/Skene är det lättare att 

rekrytera än till ytterområdena och inom grundskolans tidigare åldrar är behöriga lärare till 

fritidshem mycket svårt att rekrytera. Inom flera områden är formellt krav på utbildning hög 

och inte sällan behöver tjänster utannonseras på nytt. Inom elevhälsan upplevs särskilda 

svårigheter att rekrytera där skolsköterskor, skolpsykologer, specialpedagoger och 

speciallärare är tydligt identifierade kategorier. Inom grundskolans högre åldrar är 

specialpedagog och speciallärare svårrekryterade och inom gymnasiet är matematik, 

naturvetenskap, juridik, teknik och språkområden som särskilt sticker ut. 

 

I facklig samverkan har resonemang förts kring vikten av att arbeta med 

kompetensförsörjningsfrågor framåt och genomföra medvetna satsningar på 

utvecklingsinsatser för befintlig personal så som kompletterande pedagogisk utbildning. 

Fackliga lyfter även vikten av att utveckla och förbättra lärares förutsättningar för att bedriva 

undervisning med god kvalitet. En god grundbemanning framhålls som viktig, men en ökning 

av lärartätheten löser inte de utmaningar som finns. Förutsättningarna för våra lärare och för 

undervisningen behöver bli bättre. Att erbjuda goda förutsättningar är också viktigt för att 

bibehålla och attrahera ny behörig personal, och framhålls tillsammans med aktivt arbete med 

lönebildning som mycket viktigt för att lösa utmaningarna inom kompetensförsörjningen 

framåt. 

I förskolan har exempelvis det tidigare statsbidraget för mindre barngrupper bidragit till 

mindre barngrupper vilket också upplevts som en rekryteringsfördel. 

Kontinuiteten bland rektorer är av stor betydelse, både för ett stabilt arbete med 

kompetensförsörjning i verksamheten och för att kunna arbeta målmedvetet för en högre 

måluppfyllelse. De senaste årens stora förbättring av årlig chefsomsättning från 27% är viktig 

att värna om. Chefers förutsättningar och arbetsmiljö framhålls som de viktigaste faktorerna 

för att kunna bibehålla en låg chefsomsättning. I PWC:s rapport kring rektors förutsättningar 

från 2021 ges viktiga rekommendationer kring åtgärder för att erbjuda våra rektorer bättre 

förutsättningar. 

 

 

HÖK21 

Arbetsgivare och fackliga företrädare har arbetat fram en handlingsplan för strategisk 

kompetensförsörjning enligt HÖK21. Planen innehåller insatser på kort och lång sikt för att 

bibehålla och rekrytera behörig personal. Under höstterminen 2022 ska handlingsplanen 

arbetas med både övergripande och på enhetsnivå och ge aktiva åtgärder. 

HÖK står för huvudöverenskommelse och antogs 2021 och gäller till mars 2024. Det är en 

överenskommelse mellan SKR, Sobona, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 

samverkansråd. I HÖK21 lägg stor vikt vid kompetensförsörjningsutmaningen då detta 

fortsättningsvis är en stor utmaning i svensk skola. Utifrån centrala parters intention med 

HÖK21 ska satsningar genomföras inom strategisk kompetensförsörjning, arbetsorganisation, 

arbetsmiljö, arbetstid (3A) och lön. Syftet är att det ska ge en ökad måluppfyllelse, god 

arbetsmiljö och att göra läraryrket mer attraktivt så att fler personer söker sig till och stannar i 

läraryrket. Planen kommer innehålla ett metodstöd för att kunna arbeta på APT med 

förbättringsarbete för att öka attraktiviteten för läraryrket samt tanke framåt för resterande 

del av avtalet. 

VFU-arbetet (verksamhetsförlagd utbildning) pågår och planer finns att ytterligare integrera 

det i den strategiska kompetensförsörjningen, för att på så sätt knyta nästa generations lärare 

genom praktiken i utbildningen. VFU tillhandahålls från högskolor och universitet och Marks 

kommun har avtal med Karlstad Universitet, Borås Högskola och Göteborg Universitet. Arbete 
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med förutsättningarna för VFU så som mentorskap, nedsättning i tid och eventuella lönetillägg 

skulle kunna stärka arbetet med kompetensförsörjning i ett partsgemensamt arbete. 
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4 Ekonomi 

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfall och prognos för 2022. 

4.1 Driftredovisning 

Driftredovisning (belopp i mnkr) Utfall 
30/4 
2021 

Utfall 
30/4 
2022 

Prognos 
2022 

Budget   
2022 

Budget- 
avvikelse 

Intäkter 50,6 55,1 146,9 138,9 8,0 

Personalkostnader -216,7 -226,0 -693,2 -685,2 -8,0 

Övriga kostnader -126,6 -133,6 -417,1 -417,1 0,0 

Nettokostnader -292,7 -304,5 -963,4 -963,4 0,0 

Fördelning på huvudverksamhet, netto      

      

Förskola och pedagogisk omsorg -55,6 -60,5 -193,1 -191,1 -2,0 

varav: egen regi fsk och ped omsorg -48,7 -53,4 -172,2 -170,7 -1,5 

varav: köpta/sålda platser fsk och ped 
omsorg 

-6,9 -7,1 -20,9 -20,4 -0,5 

Fritidshem -16,2 -14,8 -51,1 -51,1 0,0 

varav: egen regi fritidshem -15,2 -14,0 -48,4 -48,4 0,0 

varav: köpta/sålda platser fritidshem -1,0 -0,8 -2,7 -2,7 0,0 

Grund- och gymnasiesärskola -10,6 -11,3 -35,4 -33,9 -1,5 

varav: egen regi särskola -8,8 -9,6 -29,8 -28,3 -1,5 

varav: köpta/sålda platser särskola -1,8 -1,7 -5,6 -5,6 0,0 

Grundskola -126,0 -129,7 -407,3 -407,3 0,0 

varav: egen regi grundskola -117,5 -121,5 -380,7 -380,7 0,0 

varav köpta/sålda platser grundskola -8,5 -8,2 -26,6 -26,6 0,0 

Gymnasieskola -48,7 -52,0 -158,8 -156,8 -2,0 

varav: egen regi gymnasieskola -33,2 -34,7 -108,9 -108,9 0,0 

varav: köpta/sålda platser gymnasieskola -15,5 -17,3 -49,9 -47,9 -2,0 

Vuxenutbildning -5,7 -5,9 -14,5 -15,5 1,0 

Förvaltningsgemensamt, ledning, 

administration, nämnd, buffert 
-24,6 -24,2 -79,7 -85,6 5,9 

IT-lärverktyg -1,7 -1,3 -10,7 -10,7 0,0 

Arbetsmarknad och integration -3,6 -4,7 -12,8 -11,4 -1,4 

Nettokostnader -292,7 -304,4 -963,4 -963,4 0,0 

Barn- och utbildningsnämndens ram har förändrats. 

Beslut att tillföra nämnden 4,9 mnkr för "Skolmiljarden" har fattats av kommunfullmäktige i 

april. Vilket ger förändrade ramar för grundskolan och gymnasieskolan. 

Analys av driftredovisning 

Nämndens totala nettokostnader bedöms stämma med tilldelad budgetram. Under perioden 

januari-april har nämnden haft intäkter med 55,1 mnkr och kostnader med 359,6 mnkr. 31,6 

procent av tilldelad budgetram har förbrukats. 

År 2022 är, liksom föregående år, speciellt. Varken kostnader eller intäkter följer tidigare 

trender. Pandemi-tiden har påverkat ekonomin i hög grad och gjort nettokostnaderna betydligt 

lägre för barn- och utbildningsnämnden. Under pandemin har kostnaderna för personal varit 

lägre då sjukfrånvaron och frånvaron för vård av barn har varit högre. Samtidigt har 
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vikariekostnaderna varit lägre. Därtill har också nämnden fått bidrag från Försäkringskassan. 

Under januari-mars 2022 betalades det sista bidraget ut från Försäkringskassan och vi ser nu 

att personalfrånvaron och vikarieanställningarna börjar återgå till det normala och ge högre 

kostnader. 

I jämförelse med samma period 2021 är kostnaden för personal 4,3 procent högre. Utöver den 

årliga lönerevisionen har personalkostnaderna ökat inom flera av verksamheterna, vilket kan 

tolkas som en början till återgång till normalläge efter pandemin. 

Osäkra faktorer som kan påverka ekonomin mycket just nu är också utvecklingen av 

kostnader och ev. bidrag utifrån flyktingsituationen i Europa samt prisökningar för t.ex. 

skolskjutsar, måltider och material. 

Förskola 

Driftredovisning kommentar 

Periodens nettokostnader inom förskola är 60,5 mnkr/9 procent högre än samma period 

föregående år. Intäkterna har minskat med 2,6 mnkr/15 procent och kostnaderna har ökat 

med 2,3 mnkr/3,2 procent. Prognosen för året är att förskoleverksamheten kommer att kosta 

2 mnkr mer än tilldelad budgetram. 

Den största förändringen inom förskolans ekonomi är minskade bidragsintäkter. Ett nytt 

statsbidrag, för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan, har ersatt det som föregående år hette 

statsbidrag för mindre barngrupper. Från att ha gett intäkter med 13 mnkr väntas intäkterna 

från detta statsbidrag bli 5,1 mnkr år 2022. 

Förskolans ekonomi påverkades mycket av pandemin under föregående år och gav minskade 

nettokostnader med 4,6 mnkr. Avseende första kvartalet 2022 har förskolan fått ersättning 

med 2 mnkr från Försäkringskassan. Därefter väntas inte ekonomin påverkas ytterligare 

utifrån pandemin. Det finns dock en osäkerhet kring hur kostnaderna kommer påverkas nu när 

verksamheten återgår till ett normal-läge. 

Antalet barn i förskoleålder ökar i kommunen. När budgeten tilldelades beräknades i 

dåvarande befolkningsprognos ett minskat antal barn i förskoleålder. Senaste prognosen säger 

3,4 procent fler barn i förskolan än vad budgetramen är beräknad för. Detta tillsammans med 

nyanlända barn från Ukraina kan komma att påverka ekonomin. 

Fritidshem 

Driftredovisning kommentar 

Nettokostnaderna för verksamheten fritidshem beräknas bli i nivå med tilldelad budgetram. 

Omsorgsbehovet i fritidshem ökar efter en tydlig nedgång under pandemin. I jämförelse med 

samma period 2021 ses en uppgång i antalet elever i fritidshem med 6,6 procent (98 barn). 

Grund- och gymnasiesärskola 

Driftredovisning kommentar 

Kostnaderna för särskola i egen regi är högre än budget under vårterminen, och tillsammans 

med att elever och behov ökar i lägre åldrar prognostiseras ett underskott för verksamheten. 

Särskoleverksamhetens kostnader kan vara svåra att anpassa och underskottet ses inte kunna 

rymmas inom budget under 2022. 

Inom grundsärskolans lägre åldrar finns behov av utökade platser för att ta emot elever, 

befintliga resurser och lokaler räcker inte till. 

Under våren har även behoven av resurser ökat inom gymnasiesärskolan och inför 

höstterminens start väntas fler elever. 

Totalt ser grund- och gymnasiesärskolans verksamhet ut att göra ett underskott om 1,5 mnkr 

2022, och en finansiering för verksamheten över tid måste säkras i kommande budgetprocess. 
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Grundskola 

Driftredovisning kommentar 

Verksamheten för grundskolan prognostiserar ett resultat i nivå med budget. Både den egna 

verksamheten och köpt verksamhet bedöms rymmas inom budget. Övriga kostnader i 

verksamheten stämmer väl överens med planeringen för året. Undantaget är tillkommande 

kostnader för lokaler. Det är etablering- och avetableringskostnader för tillfälliga lokaler som 

kan komma att påverka årets resultat för grundskolan. 

Grundskolans enheter redovisar i de flesta fall kostnader i nivå med tilldelad budget, men 

några enheter arbetar samtidigt med anpassningar inför höstterminen. Anpassningar 

genomförs främst inom planering av personalresurser. En viss risk för utebliven effekt av 

anpassning kan finnas, då nya och ökande behov ses. 

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

motsvarande kostnader ses främst för personal. Det finns en svårighet att särskilja av 

statsbidrag finansierad verksamhet och verksamhet finansierad av egen ram. Intäkter och 

kostnader är periodiserade utefter varje bidrags krav och utformning. 

Skolmiljarden är en kompensation från staten för att förstärka verksamheten efter pandemin 

som påverkat kunskap och studieresultat i en svår tid. Denna satsning fortsätter inte 2023 och 

detta kommer att påverka framförallt grundskolans högstadier och till viss del 

introduktionsprogrammet vid gymnasiet. 

Antalet elever i egen regi har ökat med 1procent/ 37 elever, jämfört med april 2021. Antalet 

köpta platser har ökat med 7 platser till totalt 332 elever. 

Gymnasieskola 

Driftredovisning kommentar 

En markant ökning av kostnaden för köpta gymnasieplatser syns i redovisningen för årets 

första tertial. Anledningen till kostnadsökningen är att Borås stad har höjt sina priser med i 

genomsnitt 12 procent. Det innebär en ökad kostnad med 2,4 mnkr för hela året. Borås 

signalerade om en prisökning redan innan året startade. 

Antagningar inför höstterminen, är alltid avgörande för årets ekonomiska resultat. Antalet 

elever som är i gymnasieålder kommer att öka med 2 procent. Om intagningen kommer bli i 

likhet med tidigare år skulle det innebära en ökad kostnad för köpta platser med ca 1,0 mnkr. 

Utöver antalet köpta platser påverkas ekonomin av vilka program som eleverna väljer. Utifrån 

vilka program som eleverna valt inför höstterminen beräknas kostnaden kunna öka med ca 0,6 

mnkr. 

Vuxenutbildningen 

Driftredovisning kommentar 

Periodens nettoutfall på 5,9 mnkr är 38 procent av årets budgeterade medel. De största 

avvikelserna handlar om intäkter, främst vad gäller etableringsersättningar från 

Migrationsverket och sålda utbildningsplatser på VUX Gymnasieutbildning. 

Prognosen på Vuxenutbildningen visar ett beräknat överskott på ca: 1 mnkr/6,4 procent. 

Etableringsersättningar från Migrationsverket väntas bli 2,2 mnkr lägre än budget, men 

avvikelsen väntas vägas upp av högre intäkter för försäljning av utbildningsplatser och högre 

statsbidrag. Intäkter beräknas totalt överstiga budget med ca 1 mnkr. 

  

Arbetsmarknad och integration 

Driftredovisning kommentar 

Periodens nettoutfall på 4,7 mnkr är 41 procent av årets budgeterade medel. 
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Satsningen på nya beredskapsanställningar på Arbetsmarknadscentrum har hittills genererat 

både intäkter från Arbetsförmedlingen och personalkostnader. Dock kommer kostnaderna 

först, och sedan kommer intäkter med en viss fördröjning, vilket ger att utfallet ligger högt 

under perioden. 

Arbetsmarknad och integration förväntas på totalen lämna ett underskott om ca: 1,4 mnkr 

främst kopplat till utökade kostnader med anledning av insatser kopplade till situationen i 

Ukraina. 

Flyktingmottagningen beräknar ett underskott om 2,7 mnkr främst kopplat till lägre 

etableringsersättningar från Migrationsverket och utökade kostnader för Ukraina-insatser. 

Arbetsmarknad beräknar däremot ett överskott om 1,3 mnkr framförallt till följd av högre 

bidragsintäkter från Arbetsförmedlingen för nya beredskapsanställningar, samt viss 

omdirigering av personal från arbetsmarknad till flyktingmottagning. 

Årets nettoutfall beräknas bli 2,9 mnkr högre än under 2021. Den främsta skillnaden mellan 

åren väntas bli högre kostnader i år för insatser Ukraina. Utöver det har en av 

samarbetsformerna med Samordnarförbundet avslutats vid årsskiftet, vilket leder till lägre 

intäkter i år. Föregående år inkom även bidrag från Arbetsförmedlingen till feriearbetare och 

ungdomsjobbare. 

Förvaltningsgemensamt 

Driftredovisning kommentar 

Här återfinns redovisning för nämnd, ledning, administration och förvaltningsövergripande 

kostnader t ex gemensamma IT-system. Jämfört med samma tertial föregående år är 

kostnaderna 0,4 mnkr/1,6 procent lägre. 

Under denna rubrik finns också nämndens och förvaltningens buffert. Det finns 

prognostiserade underskott i flera av nämndens verksamheter som bufferten kommer att 

behöva nyttjas till för att ha en ekonomi i balans med tilldelad budgetram. 

Specifikation av statsbidrag 

Statsbidrag 

Statsbidrag (mnkr) 
Utfall 
2021 

Utfall 
30/4 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Karriärtjänster 5,1 1,7 5,1 5,1 

Lärarlönelyft 9,4 3,1 9,4 9,4 

Bidrag från AF 6,5 2,7 8,0 4,4 

Läxhjälp 1,3 0,4 1,3 1,3 

Skapande skola, kulturrådet 0,1 0,0 0,4 0,4 

Likvärdig skola 19,1 7,8 23,3 23,3 

Lärarlyft 0,1 0,0 0,0 0,0 

Läslyftet 0,3 0,0 0,0 0,0 

Gymnasial lärlingsutbildning 3,5 1,2 3,6 3,6 

Främja lärling 0,8 0,0 0,0 0,0 

Introduktionsprogram 0,5 0,0 0,5 0,5 

Mindre barngrupper förskolan 12,8 0,0 0,0 0,0 

Kvalitetshöjande åtgärder inom förskola 0,0 1,7 5,1 5,1 

Maxtaxa 7,8 2,2 6,6 6,6 

Språkutveckling i förskolan 0,6 0,3 1,0 1,0 

Specialpedagogik i förskolan 0,0 0,3 0,5 0,5 
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Migrationsverket 7,3 2,1 6,5 11,1 

Bidrag från VGR 1,6 0,1 1,6 1,6 

Riksidrottsförbundet 1,0 0,4 1,0 1,0 

Samverkan för bästa skola 0,1 0,0 0,0 0,0 

Ersättning för sjuklönekostn pga Covid, F-kassan 4,7 5,8 0,0 0,0 

Nattomsorg 0,4 0,0 0,4 0,4 

Specialpedagog 2,0 0,0 2,0 2,0 

Elevhälsa 1,3 0,0 1,3 1,3 

Lärarassistent 1,5 0,0 1,5 1,5 

Övriga statsbidrag 2,0 4,5 2,0 2,0 

Summa 89,8 34,3 81,1 82,1 

Kommentar statsbidrag 

Under 2022 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 finns även under 2022 generella statsbidrag som ersättning till kommuner under 

pandemin. Ett sådant generellt bidrag, men av riktad karaktär, är skolmiljarden. Marks 

kommun erhåller 4,9 mnkr. Det är aviserat att bidraget försvinner till 2023 och en 

motsvarande anpassning i verksamheten behöver göras. 

Som en kompensation för högre sjuklönekostnader under pandemin kompenseras Marks 

kommun. Ersättningen under årets första tertial är 5,8 mnkr. En ersättning som nu avslutas 

och inget mer bidrag betalas ut från staten. 

Utveckling och finansiering på längre sikt 

Finansiering av verksamheten utifrån riktade statsbidrag utgör en stor del av budgeten även 

kommande budgetperiod. Förskolan arbetar för att anpassa sin verksamhet utifrån 

förändringen från statsbidraget för mindre barngrupper om 13 mnkr år 2021 till det nya 

statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder om 5 mnkr år 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 en längre tid än de två första etableringsåren. Vid uppstarten av 

Arbetsmarknadsenheten la Kommunfullmäktige med etableringsschablonen som en av 

förutsättningarna i budgeten. Då beräknades schablonen ge 19 mnkr i intäkter. Under år 2020 

blev den totala intäkten 11,4 mnkr och för 2021 var intäkten 6,2 mnkr. Schablonen ska gå till 

kostnader för flyktingmottagning inom arbetsmarknadsenheten, grundskola, gymnasieskola, 

vuxenutbildning och socialförvaltning. Dessa verksamheter påverkas mycket av den minskade 

intäkten. 

Under en längre tid har volym- och behovsökningar i särskolan varit ett faktum som är 

svårhanterade inom tilldelad budgetram. Till ökade elevvolymer kommer också ett utökat 

lokalbehov som måste planeras för. Tillkommande kostnader för denna verksamhet kan ses 

dom närmaste åren. 

Inom planperioden finns lokalkostnadsökningar då kommunen står inför ny- om- och 

tillbyggnationer i stor omfattning. Nämnden kommer inte kunna finansiera tillkommande 

lokalkostnader med egen ram, utan behöver kompenseras. 

Det är särskilt viktigt att uppmärksamma att de lägre kostnaderna och högre intäkterna 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. 

Skolmiljarden som betalts ut under 2022 för att förstärka verksamheten efter pandemin, 

åtgärderna för elevernas skolresultat kommer fortsatt behövas i verksamheten kommande år 
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men då utan ersättning från staten. 


