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1 Sammanfattning 

Den politiska viljan i Marks kommun har under de senaste tre åren varit att förse 

verksamheter med bättre strukturella förutsättningar att bedriva verksamhet utifrån. En 

åtgärd har varit organisering så att varje skolenhet har en rektor med ett rimligt stort 

uppdrag. Ytterligare åtgärd innebar översyn av verksamheternas faktiska kostnaderna så att 

en större andel av BUF:s resurser går till kärnverksamhet utbildning och möjliggör att rektor 

kan bemanna med ytterligare kompetens. Ytterligare åtgärder är påbörjade för att fullfölja den 

politiska viljan som uttrycks i Nämndplan 2022-2023: Prioriterat område 2: Organisation och 

effektivt nyttjande av resurser. 

De senaste åren har en större andel av nämndens resurser använts till kostnader för 

undervisning, samtidigt har andelen behöriga lärare ökat. Att fortsätta i den riktningen är 

viktigt för att möjliggöra en kvalitativ och likvärdig utbildning. Det finns olika behov och 

utmaningar på enheterna för rektorerna att hantera. Förvaltningens uppdrag är att skapa 

förutsättningar för rektor, att tillsammans med enhetens personal, systematiskt utveckla 

enhetens verksamhet för att möta de behov och utmaningar som finns. Enheternas 

verksamhetsplaner har nu en gemensam struktur och en systematik för uppföljning, där det 

framgår hur enheten avser stärka elevernas resultat genom att samtliga professioner runt 

eleven samarbetar, tillsammans. 

Att kraftsamla för fullföljda studier innebär att barn och elever har en tydlig progression genom 

hela utbildningen. Det främjande och förbyggande arbetet med tillgänglig undervisning, 

relationellt ledarskap och elevhälsa är allas ansvar och ska samverka för en gemensam och 

positiv riktning. 

Förutsättningarna för att elever ska kunna utvecklas utifrån sin fulla potential och gå ut skolan 

med en god måluppfyllelse och gymnasieexamen är att utbildningen är av god kvalitet. Den 

ska säkerhetsställa lärande och vara likvärdig inom och mellan enheter i de olika skolformerna. 

I nämndplan 2022–2023 har nämnden formulerat tre prioriterade områden med tillhörande 

uppdrag som fokuserar på utveckling av nämndens kärnverksamhet. De prioriterade 

områdenas syfte är att säkerställa grunduppdragen och bidra till att nå de 

kommungemensamma målen, bästa barnkommun och bästa företagskommun. 

• Nämndens förutsättningar som huvudman 

• Organisation och effektivt nyttjande av resurser 

• Systematiskt kvalitetsarbete 
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2 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle 

Ängskolan 

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 gjordes, och barn- och utbildningsnämnden ställde sig bakom den föreslagna 

förstudien av idrottshall och föreslog projekteringsstart. I kommunstyrelsen fattades beslut om 

igångsättning av byggnation, och bygglov har nu beviljats. 

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 att samtliga tre skolor inom 

Skene-området är 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. 

Ängskolan har inför detta läsår arbetat med att organisera för ökad vuxennärvaro utanför 

lektionssalar och för att möta den oro som funnits på skolan. Skolstarten har varit positiv och 

upplevelsen är att organiseringen och arbetssätt haft gynnsam effekt. I samarbete med Kultur- 

och fritidsförvaltningen och utifrån målet med Bästa barnkommun kommer även samarbete för 

att arbeta med rastaktiviteter och fritid vara i fokus. 

  

  



Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2022 Version 1.1 

5 

3 Verksamhet 

3.1 Uppföljning av grunduppdrag 

 

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt 
I hög 
grad 

Delvis I låg grad Inte alls 

Förskola  X    

Grundskola, grundsärskola och fritidshem   X   

Gymnasieskola/gymnasiesärskola   X   

Vuxenutbildning   X   

Arbetsmarknadsenhet  X    

Nämnden gör samma bedömning som i Årsrapport 2021 samt Aprilrapport 2022. 

Vilket innebär att förskola och arbetsmarknadsenhet bedöms i hög grad uppfylla 

grunduppdraget. 

Vidare gör nämnden bedömningen att grundskola, grundsärskola och fritidshem, 

gymnasieskola/gymnasiesärskola samt vuxenutbildning (kalenderår 2021) delvis uppfyller 

grunduppdraget. 

FÖRSKOLA 

Barn- och utbildningsnämnden ska 

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

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

enlighet med skollag och förskolans läroplan. 

Följetal 
Godkän
d nivå 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

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 5,0  

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, samtlig regi, andel % 85-100 84,9 84,8 84,6  

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation i förskola, 
andel % 52-100 48 52 52  

Heltidstjänster i förskola med övrig utbildning, 
kommunal regi, andel % 0-33 33 32 31  

Bedömning av grunduppdraget 

Bedömningen är att grunduppdraget kommer att uppfyllas i hög grad baserat på följetalets 

utfall. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har nu deltagit i Ifous, forskning- och utvecklingsprogram 

mot utveckling av undervisning under ett läsår. Deltagande förskolor har fått ett vetenskapligt 

förhållningssätt och stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet av forskare från 

Göteborgs universitet. Under läsåret har förskolorna arbetat med caserapporter vilket är ett 

systematiskt sätt att arbeta med analys och undervisningsutveckling. Caserapporterna är ett 

verktyg för reflektioner om förändrade undervisningshandlingar och konsekvenser av de 

förändrade handlingarna. Arbetet har visat sig framgångsrikt då det börjat växa fram en 

medvetenhet och samsyn kring innebörden av vad som är kvalitet i undervisningen. 

Undervisningen måste utgå utifrån läroplan och formas efter barnens behov av lärande 

samtidigt som barnens intresse behöver omhändertas. 

Alla förskolor har haft barnens språkinlärning i fokus. På förskolorna tränar barnen på att 
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kommunicera och uttrycka sig på olika sätt - både taktilt, visuellt, estetiskt, auditivt samt 

muntligt och skriftligt. En av aktiviteterna som samtliga förskolor har arbetat med är TIFT, 

tidig fonologisk träning. Metoden innebär att pedagoger tillsammans med barnen arbetar 

systematiskt med ett språkmaterial som ökar barnens fonologiska medvetenhet. TIFT har visat 

sig vara framgångsrikt då det går att se en tydlig progression i barnens fonologiska 

medvetenhet. 

När det gäller arbetet med att öka förskolelärarna och annan personals medvetenhet kring 

språkutvecklande arbetssätt har läslyftet genomförts som kompetensutveckling på flera 

förskolor. Läslyftet innebär kompetensutveckling i språk-, läs och skrivdidaktik baserat på 

aktuell forskning. Detta har gett god effekt hos personalen. 

Fortsatt utvecklingsarbete behöver även ske vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet.  Det 

pågår ett utvecklingsarbete vad gäller resultatuppföljning både på enhets- och 

förvaltningsnivå. Utvecklingsarbetets syfte är att ge mer utrymme åt analysarbetet för att 

skapa bättre förutsättningar att sätta in rätt aktiviteter både på enhets- och förvaltningsnivå. 

Detta för att öka likvärdigheten och ge alla våra barn en god omsorg och utbildning av hög 

kvalitet. 

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 per årsarbetare, kommunal regi, antal 

Inskrivna barn per årsarbetare har ökat i kommunens förskolor från 4,9 barn per heltidstjänst 

till 5,0 vilket innebär att personaltätheten har minskat något. Det kan jämföras med rikssnitt 

på 5,1 och liknande kommuner, förskola som har ett snitt på 5,4 barn per årsarbetare. Det 

innebär att snittet för Marks kommunala förskolor fortsatt ligger lägre och har en högre 

personaltäthet än både rikssnitt och liknande kommuner, förskola. 

Förskoleenhet med högst personaltäthet hade 3,8 barn per årsarbetare (föregående år 3,4) 

och förskoleenhet med lägst personaltäthet hade 6,3 barn per årsarbetare (6,4 föregående år). 

Nedan diagram från Kolada visar att årets andel blir gul i jämförelse där de tre senaste åren 

varit gröna. 
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Data för förskollärartäthet från Kolada, det vill säga, inskrivna barn per årsarbetare 

(heltidstjänster) med förskollärarlegitimation visar att Mark har 9,5 barn per förskollärare med 

legitimation i snitt. Vilket kan jämföras med rikssnitt 12,5 samt liknande kommuner, förskola 

med 11,4 barn per förskollärare med legitimation. 

 

  

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

Andel inskriva barn 1-5 år, i förskolan sjönk något och låg på 84,6% (gul), liknande kommuner 

hade 84,7% och rikssnitt 85,5%.  I Agenda 2030 följs Barn 1-5 år inskrivna i förskola, för Mål 

4 God utbildning för alla. 

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation i förskola, andel % 

Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation ligger kvar på 52% (gul) där rikssnitt 

fortsatt är 41% och liknande kommuner 49%. Streckad linje i nedan bild visar Riket vilket är 

snittet för kommunal regi, 44% 

 

  

Heltidstjänster i förskola med övrig utbildning, kommunal regi, andel % 

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

barn", som ökade i Marks kommunala förskolor från 18% 2014 till 33% 2019 fortsätter att 

sjunka. För andra året i rad minskar andelen med en procentenhet till 31% och ligger därmed 

på samma nivå som rikssnitt. 
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Gällande anställda som har en avslutad gymnasial utbildning för arbete med barn så ingår de 

inte i denna grupp utan i gruppen Anställda, andel (%) heltidstjänster med gymnasial 

utbildning för arbete med barn, och där fortsätter andelen i Marks kommun att minska till 12% 

mot rikssnitt som är kvar på 18%, vilket innebär sex procentenheter under rikssnitt. Här ingår 

även heltidstjänster som har utbildning med motsvarande kurser inom kommunal 

vuxenutbildning med utfärdat examensbevis. 

 

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 
2022 

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 67,7 
 

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 64,3 

 

      

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 71,0 69,3 59,5  

      

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

75-100 70,1 74,9 69,1  

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

213,9 220,1 218,9  

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel % 85-100 78,9 84,0 81,2  

      

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  
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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 19,4  

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 

Bedömning är att grunduppdraget delvis kommer att uppfyllas baserat på följetalens utfall. 

Det långsiktiga utvecklingsarbete som pågår inom grundskola, grundsärskola och fritidshem 

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

Barn- och utbildningsförvaltningen har nu deltagit i Ifous, forskning- och utvecklingsprogram 

mot utveckling av undervisning under ett läsår. Deltagande skolor har fått ett vetenskapligt 

förhållningssätt och stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet av forskare från 

Göteborgs universitet. Under läsåret har skolorna arbetat med caserapporter vilket är ett 

systematiskt sätt att arbeta med analys och undervisningsutveckling. Caserapporterna är ett 

verktyg för reflektioner om förändrade undervisningshandlingar och konsekvenser av de 

förändrade handlingarna. Under läsåret 2022/2023 kommer fyra utvecklingsseminarium 

genomföras där deltagande lärare, förstelärare, rektorer och förvaltningsledning träffas 

tillsammans med de andra deltagarna i programmet och forskarna från Göteborgs universitet. 

Inom Samverkan för bästa skola har enheter och huvudman under läsåret arbetat med att 

analysera sina respektive resultat för att under våren skriva fram sina respektive 

åtgärdsplaner. I åtgärdsplanerna har insatser skrivits fram som ska åtgärda orsaker på process 

och strukturnivå utifrån problem som är kopplade till enheternas resultat och måluppfyllelse. 

Under läsåret 2022/2023 kommer arbete med åtgärdsplanerna ske med stöd av forskare från 

Karlstad universitet. 

De centrala förstelärarna har träffats regelbundet tillsammans med en av förvaltningens 

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

att fokusera på undervisningsutveckling. Vidare har ett förstelärarnätverk skapats där 

förstelärarna har möjlighet att träffas och utbyta kunskaper och erfarenheter. Detta med syfte 

att öka likvärdigheten i utbildningen. Nätverket leds av centrala förstelärarna och 

kvalitetsutvecklaren. 

Elevernas frånvaro har ökat. Det finns svårigheter att bedöma hur pandemin och dess 

restriktioner har påverkat graden av frånvaro. Den höga frånvaron är en utmaning främst 

inom högstadieskolorna. För att främja närvaro har ett ökat samarbete med socialtjänsten 

inletts och nya förvaltningsgemensamma rutiner har implementeras under läsårets vårtermin 

för att främja närvaro. Utifrån den nya rutinen kommer det på varje skola finns en roll som 

närvarosamordnare. De kommer ha en samordnande roll kring frånvaro och motsvarande roll 

finns också på socialtjänsten vilket redan lett till ett bättre samarbete. 

En utredning om hur skolverksamheten kan utformas för elever som är i behov av särskilt 

stöd, där den ordinarie skolmiljön utgör ett hinder för elevens lärande och sociala utveckling, 

har inletts utifrån barn- och utbildningsnämndens uppdrag. 

Enheten för modersmål och studiehandledning har under läsåret påbörjat arbetet med att öka 
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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. 

Utvecklingsarbetet i fritidshemmet, där samtliga enheter deltar, upplevs av rektorer och 

medarbetare ge resultat. Medvetenheten kring fritidshemmets uppdrag och uppföljningen av 

utbildningen samt innebörden av vad som är kvalitet i undervisningen och att denna måste 

utgå utifrån läroplanen ökat. 

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

matematik  

Totalt deltog 371 av 382 elever på det nationella ämnesprovet. 67,7% blev godkända och 

därmed blev utfallet på följetalet inom godkänd nivå. Jämfört med förra läsåret där 55,7% av 

eleverna blev godkända är årets resultat en förbättring med 12 procentenheter. Utfallet per 

skolenhet varierar från 12,5% till 95% andel elever som deltagit i alla delprov och klarat alla 

delprov. 

Nedan diagram visar spridningen mellan enheternas utfall. Av tretton enheter når sju enheter 

över 65% och därmed godkänd nivå i grunduppdraget. Sex enheter når inte grunduppdragets 

lägsta godkända nivå på 65%. 

Nio av tretton enheter har en högre andel godkända elever detta läsår, jämfört med förra 

läsåret. 

 

Andel (%) lärare med lärarlegitimation och behörighet i matematik, uttryckt i antal 

heltidstjänster, för årskurs 1-3 var 88,1% under läsåret vilket var en ökning från 83,7% 

föregående läsår och kan jämföras med rikssnitt åk 1-3 på 86,9%. 

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

svenska 

Totalt deltog 360 av 382 elever på det nationella ämnesprovet. 64,3% blev godkända och 

därmed blev utfallet på följetalet inte inom godkänd nivå. Jämfört med förra läsåret där 68,8% 

av eleverna blev godkända är årets resultat en minskning med 4,5 procentenheter. Utfallet per 

skolenhet varierar från 42,9% till 100% andel elever som deltagit i alla delprov och klarat alla 

delprov. 

Nedan diagram visar spridningen mellan enheternas utfall. Av tretton enheter når fyra enheter 

över 75% och därmed godkänd nivå i grunduppdraget. Nio enheter når inte grunduppdragets 

lägsta godkända nivå på 75%. 

Sju av tretton enheter har en högre andel godkända elever detta läsåret, jämfört med förra 

läsåret. 
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Andel (%) lärare med lärarlegitimation och behörighet i svenska, uttryckt i antal 

heltidstjänster, för årskurs 1-3 var 90,6% under läsåret vilket är en ökning från 88,3% 

föregående läsår och kan jämföras med rikssnitt åk 1-3 på 89,2%. 

  

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

Ingen förändring sedan aprilrapporten. 

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

Ingen förändring sedan aprilrapporten. 

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

Ingen förändring sedan aprilrapporten. 

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

Prognos för läsåret 2021/22 gavs i aprilrapporten baserat på elevernas höstterminsbetyg som 

var 6 procentenheter lägre än föregående läsårs höstterminsbetyg. 

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

elever som uppnått lägst E i alla ämnen vid läsårets slut i årskurs 6 ökade med 0,5 

procentenheter från höstterminen till våren. Läsårets utfall på 59,5% är en minskning mot 

föregående läsår med 9,8 procentenheter och 15,5 procentenheter under lägsta godkända nivå 

i grunduppdraget. Lila streck i nedan bild. 
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Denna elevkull gjorde sitt nationella ämnesprov i årskurs 3 2019 med 54% (röd) andel elever 

som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov i matematik. I svenska var resultatet 

61% (röd) andel elever som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov. 

Andel flickor som uppnådde lägst E i alla ämnen blev 68,9% vilket är 1,9 procentenheters 

minskning från 70,8% föregående läsår och andel pojkar 51,4% vilket är 16,5 procentenheters 

minskning från 67,9%. Skillnaden mellan flickor och pojkars resultat ökade från 2,9 

procentenheter till 17,5 procentenheter detta läsår. 

Utfallet per skolenhet varierar från 36% till 92,3% andel elever som uppnått A-E i alla ämnen 

de läser. Betyget F samt streck (-) var vanligast i ämnena svenska som andraspråk 53,7%, 

matematik 21,5% och svenska 17,2%. Lägst andel F samt streck (-) var det inom bild, slöjd 

och hem- och konsumentkunskap. 

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

Prognos för läsåret 2021/22 gavs i aprilrapporten baserat på elevernas höstterminsbetyg som 

visade att elevkullen låg 1,2 procentenheter högre än föregående läsårs elevkull vid samma 

tidpunkt. 

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

elever som uppnått lägst E i alla ämnen vid läsårets slut blev 69,1% och därmed under lägsta 

godkända nivå i grunduppdraget och kan jämföras med föregående läsårs resultat på 74,9%. 

Det läsåret steg andelen från höstterminsbetyget till slutbetyget på våren med 14 

procentenheter, vilket var en ökning mer än snitt. Årets progression, från höstterminen till 

slutbetyg, blev 7 procentenheter vilket är en mindre förbättring än tidigare år. Gul linje i ovan 

bild. 

Utfall per skolenhet varierar från 51,5% till 88% andel elever som uppnått A-E i alla ämnen de 

läser. En av fyra skolenheter nådde lägsta godkända nivå i grunduppdraget. 
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Preliminära utfall för andel flickor som uppnådde lägst E i alla ämnen blev 74,4% vilket är 0,1 

procentenheters minskning från 74,5% vid samma tidpunkt föregående läsår och andel pojkar 

65,7% vilket är 7,6 procentenheters minskning från 73,3%. 

Skillnaden i de preliminära utfallet mellan flickor och pojkar är 8,7 procentenheter vilket kan 

jämföras med 1,2 procentenheter föregående läsår. 

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

Prognos för läsåret 2021/22 gavs i Aprilrapporten baserat på elevernas höstterminsbetyg som 

visade att genomsnittligt meritvärde var 208,9 vilket var 1,8 betygspoäng högre än 

föregående läsårs genomsnittliga meritvärde. 

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

läsårets genomsnittliga meritvärde blev 218,9 vilket kan jämföras med föregående läsår 

220,1. Det läsåret var progressionen från höstterminsbetyget till slutbetyget på våren mer än 

snitt. Årets progression från höstterminen till slutbetyg blev 10 betygssteg vilket är mindre än 

snitt från tidigare år. Gul linje i bild. 

Utfall per skolenhet varierar från 196,2 till 235,1 i genomsnittligt meritvärde. Tre av fyra 

enheter uppnådde lägsta godkända nivå och har höjt sitt meritvärde, på totalen hamnar 

genomsnittliga meritvärde 6,1 betygssteg under lägsta godkända nivå. 
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Preliminära utfall för flickors genomsnittliga meritvärde visar 227,4 och för pojkar 211,1. Vilket 

kan jämföras med föregående läsår då flickornas genomsnittliga meritvärde var 229,2 och 

pojkarnas 211,1. 

Skillnaden i de preliminära utfallet mellan flickor och pojkar är 16,3 betygssteg vilket kan 

jämföras med 18,1 föregående läsårs resultat. Skillnaden har minskat genom att flickornas 

genomsnittliga meritvärde minskat och pojkarna ligger på samma genomsnittliga meritvärde.  

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

Prognos för läsåret 2021/22 gavs i aprilrapporten baserat på elevernas höstterminsbetyg som 

då visade att elevkullen låg 0,2 procentenheter högre än läsåret innan vilket var en förbättring 

för tredje året i rad. 

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

läsårets andelen elever som blev behöriga till gymnasieskolan på slutbetyget blev 81,2%. 

Årets progression från höstterminen (74,1%) till slutbetyg blev 7,1 procentenheter vilket är 

högre än snitt men lägre än föregående läsårs 10,1 procentenheter. Andel behöriga är därmed 

en nedgång med 2,8 procentenheter i jämförelse vid samma tidpunkt föregående läsår och 

under lägsta godkända nivå i grunduppdraget. Det innebär att vid läsårets slut var 76 elever 

obehöriga till nationellt yrkesprogram på gymnasiet. 

Utfallet per skolenhet varierar från 71,5% till 90,7% andel behöriga till minst yrkesprogram. 

En av fyra skolenheter nådde lägsta godkända nivå i grunduppdraget. 
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Skillnad mellan flickor och pojkar redovisas i årsrapporten. 

 

Under tiden 13 juni till och med 22 juni genomfördes lovskola. Totalt deltog 65 elever varav 40 

elever från årskurs 9 och 21 elever från årskurs 8 samt fyra elever från gymnasiet. Av 40 

elever från årskurs 9 klarade nio elever godkänt i matematik, två i svenska och två i engelska. 

Preliminära siffror hämtade ur barn- och utbildningsförvaltningens system Qlick efter 18 juni 

(deadline för rapportering till SCB) visar att samtliga enheter ökade sin andel behöriga elever. 

Andelen behöriga till lägst yrkesprogram var då 84,2%, vilket innebär att tolv fler elever blev 

behöriga under lovskolan. Efter lovskola är 64 elever ur elevkullen obehöriga till ett nationellt 

gymnasieprogram. 

Följetalet ingår i Agenda 2030 för Mål 4 God utbildning för alla. 

Elever i åk 9 som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i svenska, andel 

(%) 

Redovisas i årsrapport. 

Elever i åk 9 som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i engelska, andel 

(%) 

Redovisas i årsrapport. 

Elever i åk 9 som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i matematik, andel 

(%) 

Redovisas i årsrapport. 

Elever i åk 9 som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i svenska som 

andraspråk, andel (%) 

Redovisas i årsrapport. 

Elevenkät åk 8-9 

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

för årskurs 9 med reviderade frågor/påståenden. Marks kommun kommer delta i Skolenkäten 

under 2023. 

De år Skolinspektionens enkät inte genomförts i kommunen har förvaltningen administrerat en 

egen med samma frågor/påståenden, så att jämförelser över tid kan göras. Den 

kommungemensamma enkäten genomfördes första gången höstterminen 2021. I 

Aprilrapporten redovisades därför kommunsnittet för årskurs 8 då årskurs 9 inte kommer 
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besvara någon mer enkät. 

Under hösten genomförs enkäten för åk 8 för tredje året och det resultatet redovisas i 

årsrapporten. 

 

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

% 

Ingen förändring sedan aprilrapporten. 

 

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

Ingen förändring sedan aprilrapporten. 

 

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

Ingen förändring sedan aprilrapporten. Följetalet ingår i Agenda 2030 för Mål 4 God utbildning 

för alla. 

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

Frånvaro följs upp i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete vid fyra tillfällen under 

läsåret. Nedan data är hämtad ur barn- och utbildningsförvaltningens system Vklass. 

 

 

 

Vid fjärde mättillfället som omfattar hela läsåret uppmättes en andel elever med 20-procentig 

frånvaro eller mer till 19,4% vilket är en minskning från tredje tillfället, 22,1%. Läsårets andel 

motsvarar 787 elever vilket är en minskning med 109 elever från tredje tillfällets antal, 896 

elever. Av de 787 eleverna hade 81 elever mer än 50 procentig frånvaro vilket är en ökning 

med 7 elever från tredje mättillfället då det var 74 elever. Antalet motsvarar 2,0% av samtliga 

elever F-9. 

Läsårets andel är därmed 9,4 procentenheter över högsta godkända nivå för följetalet. 

Åtgärdsprogram årskurs 1-9, särskilt stöd  

Andel elever (%) med åtgärdsprogram i kommunens grundskolans årskurs 1–9 sjönk från 

8,2% till 6,1%. Det är en minskning med 2,1 procentenheter. Rikssnitt ligger för andra året i 

rad på 5,8%. 
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Andel elever i kommunen som hade Enskild undervisning har legat på 1% och sjönk detta 

läsår till 0,4%, vilket kan jämföras med rikssnitt på 0,9%. 

Andel elever som hade Placering i särskild undervisningsgrupp sjönk från 1,5% till 1,1%, 

vilket kan jämföras med rikssnitt på 1,2%. 

Andel elever som hade Anpassad studiegång sjönk från 2% till 1,5%, vilket kan jämföras 

med rikssnitt på 1,2%. 

Skolverket samlar också in uppgifter om elever som erbjuds Studiehandledning på 

modersmålet som stöd. Detta stöd kan ges både i form av särskilt stöd och som extra 

anpassning inom den ordinarie undervisningen. Andel elever som hade studiehandledning på 

modersmålet steg från 2,4% till 2,8%, vilket kan jämföras med rikssnitt på 2,7%. 

Under de senaste åren har andel elever som haft ett åtgärdsprogram med ej specificerade 

stödinsatser legat runt 1,3%. Detta läsår sjönk det till 0,2%. 

Skolverkets PM Särskilt stöd 2021/22 skriver "Det finns tydliga skillnader mellan andelen 

elever med åtgärdsprogram i olika årskurser. Andelen elever med åtgärdsprogram ökar från 

årskurs 1 till 6. Därefter minskar andelen mellan årskurs 6 och årskurs 7, för att sedan öka 

igen. Högst andel elever med åtgärdsprogram är det i årskurs 9. Mönstret har varit likartat de 

senaste åren. Totalt har 8,9 procent av eleverna (drygt 10 700 elever) i årskurs 9 ett 

åtgärdsprogram läsåret 2021/22." 

I nedan diagram redovisas andel åtgärdsprogram per årskurs för elever i Marks kommunala 

skolor läsår 2020/21 samt 2021/22. Den streckade linjen är rikssnitt 2021/22. Mark skiljer sig 

från rikssnitt detta läsår då högsta andel och antal åtgärdsprogram finns i årskurs 6 och inte i 

årskurs 9 som rikssnitt. Data för årskurs 1 och 3 är dubbelprickad ur sekretesshänsyn om det 

är 1-9. Totalt var det 223 åtgärdsprogram under läsåret vilket innebär att det är 12 

åtgärdsprogram som inte är specificerade för åk 1 och 3 men ingår i totalen. 

Snittet för åtgärdsprogram låg över rikssnitt för samtliga åk föregående läsår. Läsåret 2021/22 

ligger årskurs 2, 4-6 över rikssnitt. Högstadiet åk 7-9 har en andel åtgärdsprogram under 

rikssnitt. 
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Årskurs Totalt antal elever 
Antal åtgärdsprogram, 
per åk, Marks kommun 

Andel % 
åtgärdsprogram, Marks 
kommun 

Andel åtgärdsprogram 
Rikssnitt 

1 377 .. .. 1,8 % 

2 395 22 5,6 % 3,9 % 

3 382 .. .. 5,7 % 

4 377 33 8,8 % 5,9 % 

5 444 38 8,6 % 6,9 % 

6 405 41 10,1 % 7,5 % 

7 432 19 4,4 % 4,7 % 

8 436 23 5,3 % 7,0 % 

9 407 33 8,1 % 8,9 % 

Total 3655 223 6,1 % 5,8 

 

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

grundskola åk 1-9 

I Aprilrapporten redovisades Skolverkets personalstatistik för läsåret 2021/2022.  Andel lärare 

med legitimation och behörighet i minst ett av sina undervisningsämnen sjönk 0,7 

procentenheter från 70,4% till 69,7% detta läsår och därmed 0,3 procentenheter under lägsta 

godkända nivå för följetalet. Rikssnitt steg från 70,9% till 71% medan liknande kommuner, 

grundskola sjönk från 70,4% till 69%. 

Andel per skolenhet varierade från 52,8% till 89,3% vilket kan jämföras med föregående läsår 

då enhet med lägst andel heltidstjänster med lärarlegitimation och behörighet i ämnet hade 

46,4% och högst andel 78,7%. Både lägsta nivå och högsta nivå ökade andel med 

lärarlegitimation och behörighet. 9 av 20 enheter nådde lägsta godkända nivå i 

grunduppdraget samt översteg rikssnitt. 
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I ämnet Engelska fortsätter kommunsnitt öka, från 70,7% till 71,9% och är med det 3,6 

procentenheter över rikssnitt. 10 av 20 enheter överstiger rikssnitt på 63,3%, varav en enhet 

har 100% med lärarlegitimation och behörighet. 

I ämnet Matematik sjönk kommunsnittet från 78,4% till 77,4% och är med det 2,3 

procentenheter under rikssnitt. 11 av 20 enheter överstiger rikssnitt på 79,7%, varav 6 

enheter har 100% med lärarlegitimation och behörighet. 

I ämnet Svenska fortsätter kommunsnitt öka, från 79,3% till 84,4% och är med det en 

procentenhet över rikssnitt. 12 av 20 enheter överstiger rikssnitt på 83,4%, varav tre enheter 

har 100% med lärarlegitimation och behörighet. 

I ämnet Svenska som andraspråk fortsätter kommunsnitt öka, från 74% till 79,8% och är 

med det 29,2 procentenhet över rikssnitt på 50,6%. 

Kommunsnitt låg lägre än rikssnitt på totalen och det var 10 av totalt 20 ämnen som låg under 

rikssnitt detta läsår. Skillnad mot rikssnitt fanns i ämnena: Idrott och hälsa -20,4 

procentenheter, Slöjd -13,5 procentenheter, Moderna språk spanska -9,8 procentenheter, Bild 

-8 procentenheter, Musik -4,7 procentenheter, Moderna språk tyska -4,4 procentenheter, 

Samhällskunskap -4,1 procentenheter, Fysik -3,2 procentenheter, Matematik -2,3 

procentenheter och Historia -1,5 procentenhet. 

Lärartäthet, antal elever per heltidstjänst lärare, kommunal regi, antal 

Snittet för antal elever per heltidstjänst lärare ökade detta läsår med 0,1 i kommunens skolor 

från 11,3 elever per lärare till 11,4. Lärartäthet är ett strukturmått för strukturella 

förutsättningar och i jämförelse med rikssnitt på 12,2 så har kommunens grundskolor 0,8 

elever färre i snitt per heltidstjänst lärare och därmed en högre lärartäthet med färre elever 

per heltidstjänst. 

I jämförelse med liknande kommuner, grundskola 12,1 var kommunsnittet 0,7 elever färre per 

heltidstjänst lärare. Det innebär att snittet för Marks kommunala grundskolor fortsatt ligger 

lägre och har en högre personaltäthet än både rikssnitt och liknande kommuner, grundskola. 
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Grundskoleenhet med högst lärartäthet hade 9,2 elever per heltidstjänst lärare (föregående år 

9,3) och enhet med lägst personaltäthet hade 18,4 elever per heltidstjänst lärare (13,4 

föregående år). Totalt hade fjorton av tjugo enheter en lärartäthet över rikssnitt. 

Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen, grundsärskola 

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

eller specialpedagogisk högskoleexamen är 14,5% för läsåret 2021/22. Föregående läsår 

saknas uppgifter men läsåret 2019/20 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 2021/22 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%. 

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 
2022 

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

70-100 72,6 70,1 69,4  

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  

Bedömning av grunduppdraget 

Bedömning är att grunduppdraget delvis kommer att uppfyllas baserat på följetalens utfall. 

Det långsiktiga utvecklingsarbete som pågår inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

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

Barn- och utbildningsförvaltningen har nu deltagit i Ifous, forskning- och utvecklingsprogram 

mot utveckling av undervisning under ett läsår. Deltagande skolor har fått ett vetenskapligt 

förhållningssätt och stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet av forskare från 

Göteborgs universitet. Under läsåret har skolorna arbetat med caserapporter vilket är ett 

systematiskt sätt att arbeta med analys och undervisningsutveckling. Caserapporterna är ett 

verktyg för reflektioner om förändrade undervisningshandlingar och konsekvenser av de 

förändrade handlingarna. Under läsåret 2022/2023 kommer fyra utvecklingsseminarium 

genomföras där deltagande lärare, förstelärare, rektorer och förvaltningsledning träffas 

tillsammans med de andra deltagarna i programmet och forskarna från Göteborgs universitet. 

Ett annat gemensamt utvecklingsarbete på Marks gymnasieskola är relationellt ledarskap i 

klassrummet. 

För att utveckla undervisningen på gymnasiesärskolan och kunna analysera 

kunskapsutvecklingen tillsammans med eleverna har man valt att arbeta med olika digitala 

verktyg och samverkan mellan programmen. Elevhälsan har även genomfört en utbildning 

kring läsutveckling på enheten. 

Gymnasiefrekvens (%) hemkommun 

Ingen förändring sedan aprilrapporten. 

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

Preliminära siffror hämtade ur barn och utbildningsförvaltningens system Qlick redovisar alla 

elever som når en gymnasieexamen oavsett hur lång tid de behövt för att slutföra sin 

gymnasieutbildning. Totalt var det 259 elever som avslutade sin gymnasieutbildning varav 211 

slutförde sin utbildning med gymnasieexamen. Det innebär att andelen med gymnasieexamen 

av samtliga avgångselever på Marks Gymnasieskola steg till 81,4% från 72% läsåret innan. 

Vid jämförelse med tidigare år brukar andelen gymnasieelever med examen inom tre år ligga 

12-15 procentenheter under den totala andelen. Det skulle innebära en andel runt  66-69% 

som tagit examen inom tre år. Definitivt resultat för gymnasieelever med examen inom tre år 

redovisas i årsrapporten, då utfall inkommit i nationella databaser. 
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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 % 

Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljt yrkesprogram på 

Marks Gymnasieskola sjönk från 70,1% till 69,4% men fortsatt grön i Koladas jämförelse med 

andra kommuner. Liknande kommuner 61,6% och rikssnitt 56,1%. Följetalet ingår i Agenda 

2030 för Mål 4 God utbildning för alla. 

Årets utfall blev 0,6 procentenheter under lägsta nivå i grunduppdraget och når därmed inte 

godkänd nivå för följetalet. 

  

 

 

Etablerad på arbetsmarknaden är den som är sysselsatt enligt sysselsättningsregistrets 

definition (november månad), inte har några händelser som indikerar arbetslöshet eller 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder som inte är att betrakta som sysselsättning samt har haft en 

arbetsinkomst som inte understiger en gräns som är olika för varje år beroende på den 

genomsnittliga procentuella löneutvecklingen (källa: SCB). 
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Lärare (årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i 

gymnasieskola, andel % 

Ingen förändring sedan aprilrapporten. 

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

Ingen förändring sedan aprilrapporten. 

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

svar, andel % 

Ingen förändring sedan aprilrapporten. 

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

Ingen förändring sedan aprilrapporten. 

 

Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen, gymnasiesärskola 

Ingen förändring sedan aprilrapporten. 

Lärare (Heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i ämnet 

Ingen förändring sedan aprilrapporten. 

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 42  

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

56-100 - 59 56  

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

51-100 - .. 28  

Bedömning av grunduppdraget 

Bedömning är att grunduppdraget delvis kommer att uppfyllas baserat på följetalens utfall. 

Det långsiktiga utvecklingsarbete som påbörjats inom vuxenutbildningen förväntas ge effekt 

på måluppfyllelsen så att grunduppdraget uppfylls i högre grad. 

En åtgärd är att en kombinerad kurator/biträdande rektor anställts för att stödja både elever 

och lärare, då elevhälsa inte finns tillgänglig för vuxenutbildningen. 

Det har inletts en dialog om hur vuxenutbildningen redovisar sitt resultat så att det inte visar 

fler avbrott av studier på grund av olika handhavande av statistik. Utvecklingsmöte för att följa 

mål och resultat  på ett bra vis i verksamheten är inbokat med IT-stöd inom BUF. 

Under läsåret har vuxenutbildningen befunnit sig i ett läge där de organisatoriska 

förutsättningarna varit i fokus. Avtalet med BR-Vux om start av bristyrkesutbildningar har 

förverkligats genom uppstart av utbildningar till hösten. Kombiutbildningar och jobbspår 

startar också under hösten i samarbete med Arbetsmarknadscenter. En sammanhållen 

studieplan för eleverna likaså. Arbetet med att utveckla utbildningen utifrån punkterna nedan 

har varit i fokus. 
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• Ökad läsförståelse 

• Minskade avhopp 

• Stöd och anpassning 

• Språkutvecklande arbetssätt 

• Ansvar för sina studier 

Skolverket har ändrat formuleringen på två av de följetal som följs upp för vuxenutbildningen 

och dessa reviderades i Nämndplan 2022-2023 vilket innebär att jämförelse över tid ska göras 

med försiktighet. Utfallet som redovisas i denna rapport är för kalenderår 2021 och har efter 

aprilrapporten presenterats publicerats i nationella databaser. 

Kursdeltagare i Komvux på grundläggande nivå som har avslutat med godkända 

betyg, lägeskommun, andel % av de som påbörjat kurs 

110 elever har deltagit i grundläggande vuxenutbildning under kalenderår 2021 vilket var 52 

färre än året innan. 

Av de kursdeltagare som läste grundläggande vuxenutbildning under kalenderåret slutförde 

42% kursen med godkänt betyg, vilket är en ökning från föregående års andel på 39%. 

Utfallet når inte lägsta godkända nivå för följetalet och båda är röda i jämförelse med andra i 

Kolada. Rikssnitt för 2021 var 52% och liknande kommuner, övergripande 58% 

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

lägeskommun, andel % av de som påbörjat kurs 

499 elever deltog i gymnasial vuxenutbildning i Mark vilket var 51 fler än föregående år. 

Av de kursdeltagare som läste gymnasial vuxenutbildning under kalenderåret avslutade 56% 

med godkända betyg vilket är en minskning mot föregående års 59%, men inom godkänd nivå 

för följetalet vilket är fortsatt gul i jämförelse med andra i Kolada. Rikssnitt för 2021 var 58% 

och liknande kommuner, övergripande 59% 

Kursdeltagare inom SFI som har avslutat med godkända betyg, lägeskommun, 

andel % av de som påbörjat kurs 

Kalenderåret 2021 fortsätter antalet elever som läser SFI att minska. Under kalenderåret var 

det 270 elever vilket kan jämföras med 323 elever året innan.   

Andel kursdeltagare som läste SFI under kalenderåret och avslutat med godkänt betyg var 

28% vilket blev gul i jämförelse med andra. Rikssnitt för 2021 var 32% och liknande 

kommuner, integration var 30%. Lägsta godkända nivå är 50% vilket inte nås. 

ARBETSMARKNADSENHET 

Barn- och utbildningsnämnden ska 

• hantera arbetsmarknadsfrågor och arbetsmarknadspolitiska insatser 

• bedriva insatser för nyanlända 

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

gymnasieskolan. • hantera feriearbeten. 

Följetal arbetsmarknadsenhet 
Godkänd 

nivå 

Utfall 
2020 

(Kalender
år 2019) 

Utfall 
2021 

(Kalender
år 2020) 

Utfall 
2022 

(Kalender
år 2021) 

Bedömnin
g 

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 34,3 40,0 41,1  

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 
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Bedömning är att grunduppdraget  kommer att uppfyllas i hög grad baserat på följetalens 

utfall. 

 

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

hösten, hemkommun, andel (%) 

Ingen förändring sedan aprilrapporten. 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) 

Utfallet för kalenderår 2021 blev att 41,1% av de med ekonomiskt bistånd i Marks kommun 

var biståndsmottagare med långvarigt bistånd vilket är en ökning med 1,1 procentenheter från 

året innan. Utfallet på följetalet når därmed inte godkänd nivå i grunduppdraget. 

 

Kommunens utfall kan jämföras med Liknande kommuner, IFO 40,3% samt rikssnitt 47,2%. 

I Agenda 2030 följs Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, 

andel % av befolkningen, upp för Mål 1 Ingen fattigdom. 

Utfallet för 2021 i Marks kommun blev 0,8% vilket är en minskning med 0,1 procentenhet från 

föregående år och fortsatt gul i jämförelse med andra i Kolada. Liknande kommuner, individ- 

och familjeomsorg (IFO) hade 0,9% och rikssnitt 1,3% 

Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd omfattar betydligt  fler individer än 

de som är kodade arbetslösa och remitteras av Socialförvaltningens handläggare till  

Arbetsmarknadscenter. AMC har inte personkännedom om övriga hos IFO. Inför ny nämndplan 

föreslår AMC en dialog om eventuell förändring av detta mål. Från och med årsskiftet och 

under våren remitterades inga alls till få individer till AMC. I samband med att ny enhetschef 

tillträdde på IFO har antalet remisser till AMC ökat igen. AMC har noterat att de som är hos en 

KROM-leverantör via Arbetsförmedlingen inte anvisats till AMC. AMC samarbetar därför nu med 

KROM-leverantören för att komma åt samtliga vuxna biståndstagare med långvarigt 

ekonomiskt bistånd kodade arbetslösa. De som återvänder till  socialförvaltningen för att 

ansöka om bidrag är inte aktuella för AMC om de är inskrivna hos KROM-leverantör. För att de 

hos KROM-leverantör ska få tillgång till lediga platser hos AMC så har "matchamöten" startat 

upp för KROM-leverantörer hos AMC. Det har även införts inskrivningssamtal av AMC hos IFO. 

Från och med hösten kommer kvartalsmöten genomföras mellan IFO och AMC om kvarstående 

vuxna biståndstagare hos IFO för att se vad som mer kan ske. 

Ett stort kvalitetsutvecklande arbete har genomförts hos AMC och Naturvårdslaget, till exempel 

har man tagit fram en processkarta över flöden och därmed släckt eventuella varningstrianglar 

som identifierats. Via Naturvårdslaget skapas ingångsjobb som saknas på den reguljära 

arbetsmarknaden. Naturvårdslaget utför endast kommunala tjänster internt det vill säga ej 
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konkurrerande utifrån ett näringslivsperspektiv. Varje medarbetare har en individuell 

utvecklingsplan och samtidigt en anställning (BEA) med lön - det vill säga egenförsörjning. 

Genom kvalitetssäkrade processer och metoder som Supported employment, Job match talent 

och ACT samt arbetsträning/praktik via AMC arbetsmarknadsverksamhet går flera 

långtidsarbetslösa i arbete i Marks kommun. En framgångsfaktor är egna ingångsjobb men 

även anskaffade platser via alla kontakter med näringslivet i Marks kommun. 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. 

Börjat arbeta, andel (%) 

Ingen förändring sen aprilrapporten. 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. 

Börjat studera, andel (%) 

Ingen förändring sen aprilrapporten. 

De som idag är långtidsinskrivna arbetslösa och deltagare hos AMC är inte alltid redo att börja 

studera. Jobbspår och kombiutbildningar har dock startat hos vuxenutbildningen och ökar 

möjligheten att fler kan och vill studera. En förutsättning för utbildning inom bristyrken är att 

arbetsgivaren erbjuder APL-platser även till vuxenstuderande. Det privata näringslivet 

efterfrågar också denna kompetens och AMC anskaffar APL-platser även externt. 

3.2 Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige 
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4 Måluppföljning 

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

utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp. 

 

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

bra start i livet för att utveckla sin potential 

Kommungemensamma mål: Bästa barnkommun 

Nämndens mål: Fler folkbokförda ungdomar ska söka till Marks Gymnasieskola i första hand, och de 

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

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

på nedan indikatorer. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

Gymnasieelever i kommunens egna skolor, 
andel % 

61,1 64,8 64 ≥ 65  

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

65,6 55,7 61 ≥ 65,6  

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

75,9 76,4 78,6 ≥ 84  

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

3 9 3 ≥ 3  

Gymnasieelever i kommunens egna skolor, andel % 

Läsåret 2021/22 var andelen ungdomar som var folkbokförda i Marks kommuner och läste på 

Marks gymnasieskola 64% vilken var 0,8 procentenheter lägre än läsåret innan. Andelen gäller 

elever i samtliga årskurser. Målet på 65% för indikatorn nåddes därmed inte. 

 

 

 

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

Totalt antal folkbokförda ungdomar som sökte till, eller sökte om till, ett nationellt 

gymnasieprogram under våren 2022 var 491 vilket är 33 fler än föregående år. I gruppen 

ingår ungdomar som söker direkt från årskurs 9, gör ett omval från ett nationellt program, 

söker från att ha gått på introduktionsprogrammet eller varit inskrivna i kommunala 

aktivitetsansvaret (KAA). 

 

När omvalsperioden stängde i maj hade 300 av de folkbokförda ungdomarna i kommunen sökt 

till Marks Gymnasieskola i första hand, vilket kan jämföras med 255 föregående läsår och 315 

ungdomar dessförinnan.  Det innebär en andel på 61% av sökande elever vilket kan jämföras 

med 55,7% föregående läsår och 65,6% dessförinnan. Andelen steg med en procentenhet från 

att ansökningen stängde i februari till slutantagningen i juni. Målet för indikatorn nåddes inte. 
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Folkbokförda ungdomar i Mark, sökande till Marks Gymnasieskola i första hand och antagna på 

sitt förstahandsval, andel % 

Av de 300 folkbokförda ungdomarna som sökt Marks Gymnasieskola i första hand blev 236 

elever antagna på sitt förstahandsval, vilket motsvarar 78,6% och är en ökad andel från 

föregående år 76,4%. Målet för indikatorn nåddes inte. 

 

 

 

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

kommunen, andel % 

Andel av folkbokförda ungdomar i Mark som gick i årskurs 1 den 15 oktober 2020 och som 

bytt från ett nationellt program till ett annat nationellt program blev 3% vilket är en minskning 

med 6 procentenheter från 9%. Målet för indikatorn nåddes därmed. Rikssnitt var 5% vilket 

innebär att eleverna från Marks kommun hade en mindre rörlighet än rikssnitt. 

 

Andel av folkbokförda ungdomar i Mark som gick i åk 1 den 15 oktober 2020 i huvudmannens 

skola, och som bytt från ett nationellt program till ett annat nationellt program blev 4% vilket 

är en minskning med 4 procentenheter från 8%. Det innebär att Marks gymnasieskola hade en 

större rörlighet bland sina elever än kommunsnittet men under rikssnitt. 

 

 

4.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska det vara lätt att 

starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen 

Kommungemensamma mål: Bästa företagskommun 

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

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

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

på nedan indikatorer. 

 

En förutsättning för att målet ska nås i högre grad är att arbetslösa deltagare remitteras till 

Arbetsmarknadscenter. Fler ingångsjobb kommer skapas via eventuell ny enhet för 

möbelcirkulation, samarbetet med KROM utvecklas då dessa inte matchas mot anskaffade 

platser som AMC har tillgång till på den lokala arbetsmarknaden. Vid ett lägre antal individer 

som är arbetslösa är det svårare att nå det satta målet. 

 

Långtidsarbetslösheten fortsätter minska, vilket är en positiv utveckling i jämförelse med flera 

andra kommuner. Arbetskraftsbehovet är högt och företagen kommer behöva utbilda befintliga 

anställda för att lösa kompetensbehovet. 

 

Vi behöver värdera vidareutbildning högre då andelen med högskole- och universitetsstudier är 

lägre i Mark i jämförelse med andra kommuner. 

 

Särskilt arbetsmarknadsprojekt inom samhällsvägledning, föräldrastöd och LÖK civila 

samhället pågår/påbörjas denna höst. Arbetet med Procapita arbetsmarknadsmodul fortsätter 

för att vi ska registrera allt vi gör så det syns i statistiken. 

 

Utifrån målet bästa företagarkommun tar AME ett stort initiativ för att förbättra relationerna på 

olika vis: 

- Flera företagskontakter tas i vardagen och en verksamhetsutvecklare för företagsarbetet har 

tillsatts under hösten. 

- Utveckling av arbetsgruppen för kompetensförsörjning i Mark inom Näringslivsrådet 
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fortsätter. - - Förslag till intern utveckling inlämnat till kommunledningen gällande behov av 

ett CRM-system för att kunna arbeta professionellt med företag, föreningar och organisationer 

med intern/extern information och ärendehantering. 

- Initiativ till kompetensbehovsinventering via Näringslivsenheten är initierad för hösten 2022. 

- Inpendlingen är lägre än utpendlingen i dag. Kommunens första arbeta och bo (jobbmässa) 

genomförs 15 september i samarbete med Företagarna i Mark. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

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

3,4 4,5 3,8 ≤3,2  

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

3,9 4,9 4,5 ≤4,2  

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

18 21 16 ≥17  

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

27 18 24 ≥ 41  

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

Antal invånare 16-24 år i Marks kommun som var öppet arbetslösa eller i program med 

aktivitetsstöd under 2021 var 3,8% (årsmedelvärde) vilket är en minskning mot föregående år 

4,5%. Rikssnitt var 5,1% och liknande kommuner, övergripande 6,4%. Målet för indikatorn 

nåddes inte men andelen var lägre än både rikssnitt och liknande kommuner. 

Ju färre antalet individer - desto svårare att nå ett procentuellt mål. Matchningsarbetet 

fortsätter på individnivå. Förvaltningen är nöjd med en lägre andelsnivå än andra. 

 

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

Antal invånare 18-64 år i Marks kommun som var öppet arbetslösa eller i program med 

aktivitetsstöd under 2021 var 4,5% (årsmedelvärde) vilket är en minskning mot föregående år 

4,9%. Rikssnitt var 6,7% och liknande kommuner, övergripande 7,3%. Målet för indikatorn 

nåddes inte men andelen var lägre än både rikssnitt och liknande kommuner. 

Ju färre antalet individer desto svårare att nå ett procentuellt mål. Matchningsarbetet 

fortsätter på individnivå. Nöjda med en lägre andelsnivå än andra. Jobbspår och 

kombiutbildningar samt ingångsjobb kan vara rätt lösning för flera långtidsarbetslösa. Likaså 

grön rehab-utveckling inom Naturvårdslaget för de som har en mycket liten arbetsförmåga 

eller saknar arbetsförmåga för att arbeta för en förändring för individ på sikt. 

 

 

 

 

 

 

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

myndighet, andel % 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som överförts till annan 

myndighet sjönk från 21% till 16% och når därmed delvis målet för indikatorn. 

AMC arbetar längre tid med de deltagare som finns idag utifrån en trappstegsmodell som vi 

har möjliggjort inom AME. 
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Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel % 

Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) 

steg från 18% till 24% men når inte målet för indikatorn. 

 

Kombiutbildningar och bristyrkesutbildningar har startat och kommer starta under hösten i 

samarbete/avtal med BR-VUX. Det är få elever som söker sig till grundvux idag. Studie- och 

yrkesvägledning för vuxna är viktig. 

 

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

gymnasieutbildning med gymnasieexamen eller blir självförsörjande genom arbete. 

Nämndens bedömning är att målet delvis uppfylls under året.  

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

Rapporterade ungdomar i kommunens 
aktivitetsansvar, andel % 

13,4 9,8 9,5 ≥8,8  

Senaste sysselsättning innan registrering: 
Studerade i grundskola, andel % 

4,5 5,6 4,6 ≥6  

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

19,9 22,3 26,4 ≥20  

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

24,4 23,1 22,4 ≥23  

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

30,5 33,1 34,5 ≥31  

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

29,3 23,8 30,5 ≥ 26  

Rapporterade ungdomar i kommunens aktivitetsansvar, andel % 

Andel ungdomar i Marks kommun som var rapporterade i KAA andra halvåret 2021 var 9,5% 

vilket motsvarar 174 elever. I jämförelse med rikssnitt på 8,9% innebär det 0,6 

procentenheter över rikssnitt. 

 

Av de rapporterade i KAA under perioden var andelen flickor 47,7% vilket är 3,8 

procentenheter högre andel än rikssnitt på 43,9%. Andel pojkar 52,3% vilket kan jämföras 

med rikssnitt 56,1%. 

 

Senaste sysselsättning innan registrering: Studerade i grundskola, andel % 

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

halvåret 2021 sjönk från 5,6% till 4,6%, vilket kan jämföras med rikssnitt 5,4%. 

 

Här ingår ungdomar som 

· inte gjort en övergång från grundskolan till gymnasieskolan 

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

gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning 

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

årskurs 10 i specialskolan 

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

andel % 

Andel ungdomar i kommunen som studerade på nationellt program inom gymnasieskolan 

innan registreringen i KAA andra halvåret 2021 steg till 26,4% från 22,3% vilket är högre än 
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rikssnitt på 25,9%. 

 

Nationellt innebär är den vanligaste senaste sysselsättningen innan registrering till 

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

motsvarande, men att de hade avbrutit sina studier. I Marks kommun är det fortsatt den näst 

vanligaste sysselsättningen innan registrering. 

Senaste sysselsättning innan registrering: Studerade på introduktionsprogram men avbröt, 

andel % 

Andel ungdomar i kommunen som studerade på introduktionsprogram innan registreringen i 

KAA andra halvåret av 2021 sjönk till 22,4% från 23,1% vilket är fortsatt högre än rikssnitt på 

21,5% för samma period. 

 

Senaste sysselsättning innan registrering: Studerade på nationellt program som slutfördes 

med studiebevis, andel % 

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

kraven för gymnasieexamen. Andel ungdomar i Marks kommun som rapporterades med det 

som senast sysselsättningen, innan registrering i KAA, var under andra hälften av 2021 34,5% 

vilket är en ökning med 1,4 procentenheter från 33,1% och motsvarar 60 ungdomar.  I 

jämförelse med rikssnitt på 24,7% är andelen i Mark 9,8 procentenheter högre. 

 

I Marks kommun är det därmed den största andelen av ungdomarna som är inskrivna i KAA till 

skillnad mot rikssnitt.  Det innebär att en stor andel av ungdomarna i KAA avslutat en 

gymnasieutbildning med studiebevis som behöver kompletteras inom vuxenutbildning för att 

nå gymnasieexamen.  

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

andel % 

Av de 174 ungdomar i kommunen som var inskrivna i KAA under andra hälften av 2021  angav 

30,5% att de hade sysselsättning vid senaste kontakttillfället. Det är en ökning från första 

hälften av 2021 som rapporterades i årsrapporten, som då var 23,8%. Rikssnitt för perioden är 

46,1% vilket innebär att ungdomarna i KAA låg 15,6 procentenheter under rikssnitt. 

4.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning 

Kommungemensamma mål: Sundare personalomsättning 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

Personalomsättning (%) 9 10 9 10  

Personalomsättning chefer (%) 3 16 11 10  

Personalomsättning (%) 

Av HR:s sammanställning av personalomsättning (%) alla anställda under perioderna juli 2021 

- juni 2022 framgår att personalomsättningen fortsatt minska. Personalomsättningen visar hur 

stor andel av personalstyrkan, inklusive pensionsavgångar, som avslutat sin anställning under 

mätperioden. I budget 2022-2025 framgår att särskilt fokus ska läggas på att utveckla och 

behålla medarbetare där arbetet att stärka medarbetares kompetens och engagemang är 

viktigt. Kommunens mål är att personalomsättning år 2023 ska vara lägre än 10%. 

Under perioderna juli 2021 till och med juni 2022 var förvaltningens totala personalomsättning 

8,8% (redovisas i heltal i tabellen ovan från HR) vilket innebär att förvaltningen hade 1,2 

procentenheter lägre andel än kommande kommunmål på 10%. 

 

I jämförelse med kommunen som helhet hade förvaltningen 5,4 procentenheter lägre 
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personalomsättning än kommunsnittet på 14,2%. Förvaltningens personalomsättning är den 

lägsta sedan 2016, vilket är positivt.     

Nämnd 
2016/07-
2017/06 

2017/07-
2018/06 

2018/07-
2019/06 

2019/07-
2020/06 

2020/07-
2021/06 

2021/07-
2022/06 

Kommunstyrelsen 21,1 21,1 13,8 15,2 19,6 26,0 

Barn- och utbildningsnämnden 14,8 15,3 12,8 11,2 10,3 8,8 

Kultur- och fritidsnämnden 8,2 5,3 12,3 12,8 21,2 11,5 

Miljönämnden 38,1 9,1 8,7 7,8 18,5 8,0 

Plan- och byggnadsnämnden 33,3 33,3 20 33,3 35,7 7,7 

Socialnämnden 19,4 21,2 19 16,4 17,2 18,5 

Äldreomsorgsnämnden 13,2 13 16,5 16,1 9,6 15,0 

Teknik- och servicenämnden 7,4 12,8 20,5 16,2 10,3 10,6 

Kommunen totalt 16,3 15,9 16,7 14,3 12,4 14,2 

Personalomsättning chefer (%) 

 

Under perioden juli 2021 till och med juni 2022 var förvaltningens personalomsättning bland 

chefer 11,1% (redovisas i heltal i tabellen ovan från HR) vilket är en ökning med 0,3 

procentenheter från 10,8% föregående år.  I jämförelse med kommunen som helhet hade 

förvaltningen 3,4 procentenheter lägre personalomsättning än kommunsnittet på 14,5%. 

 

 

Nämnd 
2016/07-
2017/06 

2017/07-
2018/06 

2018/07-
2019/06 

2019/07-
2020/06 

2020/07-
2021/06 

2021/07-
2022/06 

Barn- och utbildningsnämnden 10,5 5,2 11,8 4,2 10,8 11,1 

Socialnämnden 6,3 12,5 0 15 5,9 29,4 

Äldreomsorgsnämnden 12,5 10,8 13,2 14,3 2,5 8,1 

Teknik- och servicenämnden 0 26,3 22,2 10,5 21,1 0 

Kommunen totalt 14 16,7 20,9 15,8 12,4 14,5 

 

Mål: Sundare personalomsättning 

Åtgärder är påbörjade för att fullfölja den politiska viljan som uttrycks i Nämndplan 2022-

2023: 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.” 

 

Talis-undersökningen 2018 visar att Sverige sticker ut gällande rektorsbyten. Omsättningen av 

rektorer är högre i Sverige än i andra jämförbara länder. Svenska rektorer stannar två till tre 

år på sin skola i snitt medan rektorerna i våra nordiska grannländer och i OECD-länderna 



Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2022 Version 1.1 

33 

stannar i fem år. Förvaltningen behöver fortsätta arbeta för att säkra att chefer överlag 

stannar längre på sin tjänst i Marks kommun. 
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5 Uppföljning av Klimatlöften 2022 

Klimatlöften 

Marks kommun är med i kraftsamlingen Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om som drivs av 

Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Av 20 klimatlöften har Marks 

kommun i Budget 2023-2026 klargjort att kommunkoncernen under 2022 ska uppnå följande 

åtta löften. 

 

Klimatlöfte Uppföljning 

12. Vi mäter matsvinn i offentlig 
verksamhet och har mål (max 
45g/portion) 

Teknik- och servicenämnden mäter detta och de anger snittvärdet 43 gram per 
portion (2021).  Förvaltningen anser därmed att klimatlöftet uppfyllt. 

13. Vi minskar klimatavtrycket 
från offentliga från offentliga 
måltider och har mål max 1,7 
kg CO2e/kg 

Teknik- och servicenämnden beräknar måltidens klimatpåverkan och anger att 
målet är uppfyllt då snittvärdet i augusti 2022 var 1,6 kg CO2e/kg. Förvaltningen 
anser därmed att klimatlöftet uppfyllt. 
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6 Uppföljning av internkontroll 

6.1 Årets internkontrollarbete 

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

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

Internkontrollplanen antas i samband med att nämndplanen beslutas. Föregående år 

beslutades alltså om en plan för internkontrollen år 2022, vilken hittills har följts - med 

undantag för några kontrollmoment som ännu inte har utförts, trots att planerat datum för 

kontroll har passerat. Merparten av slutdatumen för att utföra kontrollmoment är förlagda till 

senare under året. Nämnden förutsätter att kontrollmomenten kommer att utföras före årets 

slut. Resultaten från internkontrollen kommer presenteras i årsrapporten, likt tidigare år. 

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

kontrollmoment är, likt tidigare år, relativt få sett till storleken på nämndens 

verksamhetsområde. Likt tidigare år är en av nämndens ambitioner att låta förvaltningen 

förbättra internkontrollen, men ser samtidigt att nuvarande internkontroll är tillräckligt god för 

att området inte ges högre prioritet än idag. Detta sett i relation till andra utmaningar som 

förvaltningen har att hantera. 

En förbättring under 2022 är att det tagits ett samlat grepp kring utförande och 

återrapportering av kontrollmoment. Verksamhetschef för kvalitet och utveckling initierar 

internkontrollen, vars kontrollmoment fördelas ut på flera olika tjänstepersoner. Samtliga 

återrapporterar resultat till nämndsekreterare, som för in slutsatserna i internkontrollplanen. 

Administrationen är därmed att betrakta som sammanhållen och klart förbättrad. 

Förvaltningen har, likt tidigare år, som ambition att ta fram ett förslag på ny 

internkontrollplan. Internkontrollplanen kommer då att vara processbaserad, där man för varje 

process identifierar ett lämpligt (och gärna mätbart) mått på huruvida processen fungerar på 

ett tillfredsställande sätt eller ej. Utöver att leva upp till lagkraven om intern kontroll, är 

tanken att planen kan användas som ett heltäckande verktyg för systematiskt kvalitets- och 

uppföljningsarbete. 

I hittills utförd internkontroll har följande resultat framkommit, värda att notera: 

- På området Personal har kontrollmomentet Löneöversyn visat på att rektorer (F-6) upplever 

stor förbättring kring processen 2022 jämfört med tidigare år. Struktur och tydlighet har 

förbättrats. Rektorerna har i sammanhanget även lyft fram delar av löneprocessen med 

förbättringspotential, vilket kommer att återkopplas till berörda samt HR-enhet. Exempelvis 

ser rektorer (F-6) ett behov av ännu tydligare riktlinjer vad gäller extra satsningar. 

- På området IT-säkerhet har internkontrollen gjorts på ett fördjupat sätt i år jämfört med 

tidigare. Det har då visat sig att förvaltningen hittills inte haft en tydlig och säker process för 

att slå på respektive slå av behörigheter i system när folk börjar och slutar. Sådan 

administration är utspridd på flera olika anställda, och varje gång någon börjar eller slutar 

hänger det på att chef meddelar samtliga som ska administrera behörighet. Detta har hittills 

inte fungerat på ett önskvärt sätt. Förvaltningen jobbar just nu därför med att ta fram en e-

tjänst som underlättar för chefer att med en knapptryckning meddela alla 

systemadministratörer att det finns en behörighet att hantera. Den nya e-tjänsten kommer att 

säkerställa en trygg hantering av behörigheter framöver. Den kan dock inte åtgärda gamla fel. 

Bedömningen är att e-tjänsten är blir klar under 2022. Bedömningen är inte att det just nu 

förekommer obehöriga i systemen, men det finns en viss risk för ett mörkertal. Förvaltningens 

systemförvaltare kommer att arbeta med frågan kontinuerligt och succesivt städa i systemen. 
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7 Personal 

Personalomsättning  

Se även 4.3.1 kommungemensamma mål: Sundare personalomsättning 

Som beskrevs i aprilrapporten står förvaltningen fortfarande inför likande utmaningar med att 

rekrytera behörig personal till lediga tjänster. Inom grundskolan och fritidshemmet är 

specialpedagog, speciallärare och lärare till fritidshemmet svårt att rekrytera. Inom 

gymnasieskolan har lärare med behörighet att undervisa i matematik, naturvetenskap, juridik, 

teknik och språk varit svårt att rekrytera. Flera professioner inom elevhälsan upplevs särskilt 

svårt att rekrytera där skolsköterskor, skolpsykologer, specialpedagoger och speciallärare är 

tydligt identifierade kategorier, även studie- och yrkesvägledare är svårt att rekrytera till. Till 

centralorterna Kinna och Skene är det lättare att rekrytera än till ytterområdena. 

Arbetsmarknadsenheten har god tillgång på kandidater vid utannonserade tjänster inom 

Naturvårdslaget, Vuxenutbildningen och Arbetsmarknadscenter upplever viss brist på studie- 

och yrkesvägledare. 

Vid delår 2022 befinner sig personalomsättningen på BUF under målområdet vilket är en 

positiv utveckling, dock kan enskilda enheter ha en högre omsättning. Personalomsättningen 

bland chefer har ökat något sedan förra mättillfället, men befinner sig under kommunsnitt. 

Förvaltningen har under året arbetat med att utveckla och behålla redan anställda 

medarbetare samt stärka deras kompetens och engagemang genom olika 

kompetensutvecklingsinsatser såsom exempelvis Ifous. Insatserna beskrivs under 

grunduppdragen. Arbetsmarknadsenheten har låg personalomsättning hittills. 

Arbetet med huvudöverenskommelse, HÖK21 med lärarförbunden är pågående. HÖK21 är en 

del i centrala parters kollektivavtal där arbetsgivare och lärarförbunden tillsammans arbetar. 

HÖK21 hanterar arbetsorganisation, arbetsmiljö, arbetstid och lön vilka sammantaget är 

förutsättningar för kompetensförsörjning och den positiva personalomsättning som är 

eftersträvansvärt. Handlingsplan och APT-material har tagits fram partsgemensamt. Ett 

uppstartsmöte genomfördes i augusti där arbetsgivaren och fackliga företrädare presenterade 

materialet för samtliga rektorer, arbetsplatsombud och skyddsombud. Arbete med övriga 

förbunds och organisationers huvudöverenskommelser återstår. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

För att systematisera uppföljningen av arbetsmiljön har arbetsgivare och huvudskyddsombud 

startat en beredningsgrupp för arbetsmiljöområdet som förbereder frågorna inför 

skyddskommittén på FSG där allt från personalstatistik till specifika arbetsskadetillbud fångas 

upp. Dialog förs och skyddskommitté kan uppdra verksamheterna att vidta åtgärder eller 

återkoppla med fördjupade analyser. 

Under året har förvaltningen systematiskt arbetat med den nya arbetsmiljömodulen i Stratsys 

på rektorsmöten. Vidare har arbetsgivare och huvudskyddsombud genomfört ett tillfälle för 

arbetsmiljöfördjupning i det systematiska arbetsmiljöarbetet för enhetschefer och 

skyddsombud. 

Sjukfrånvaro 

I bilagorna återfinns andel sjukfrånvaro per verksamhet fördelat på tre kategorier;  total 

sjukfrånvaro,  kortare än 60 dagar samt  längre än 60 dagar. Sjukfrånvaron längre än 60 

dagar är angiven i procent av den totala sjukfrånvaron. 

Det är viktigt att titta på vilken typ av sjukfrånvaro en enhet har. En enhet med 10% total 

sjukfrånvaro är att betrakta som hög. Men om 90% av den totala sjukfrånvaron utgörs av en 

eller flera personer som är långtidssjukskrivna är den kvarvarande sjukfrånvaron bara 1% 

vilket är bra sjuktal. 

En annan enhet har 10% sjukfrånvaro men ingen långtidsfrånvaro över 60 dagar. Dessa två 

enheter har helt olika utmaningar. De har lika stor total sjukfrånvaro men där den ena enheten 

har stora problem med att bemanna vid frekvent frånvaro har den andra enheten en eller ett 

par långtidsfrånvarande som kan ersättas med långtidsvikarie eller överanställning. 

Rehabiliteringsinsatserna behöver se olika ut. Den ena enheten behöver ett brett spektrum 

med insatser för hela arbetsgruppen medan den andra enheten behöver riktade insatser till ett 
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fåtal medarbetare. 

Vuxenutbildningen har med Previas hjälp kunnat vända en negativ trend med långvariga 

rehabiliteringsärenden och fortsätter detta arbete under hösten. AME behöver delas upp då en 

av verksamheterna är en arbetsmarknadsverksamhet med BEA-anställningar där utgångsläget 

är att det ofta finns en funktionsnedsättning eller arbetshinder från anställningens start. 

  

Total sjukfrånvaro, <60dgr, >60dgr 

Sjukstatistik BUF 2020 2021 2022 

 Totalt 
<60dg

r 
>60dg

r 
Totalt 

<60dg
r 

>60dg
r 

Totalt 
<60dg

r 
>60dg

r 

AME: VUX, AMC, 
Naturvårdslaget 

6,2% 2,6% 57,7% 6,7% 4,0% 40,6% 10,3% 5,9% 42,7% 

BUF ledning (VC, EC, 
Rektorer, KoU) 

1,4% 1,4% 0,0% 1,2% 1,1% 2,4% 2,2% 1,4% 39,2% 

Förskola 7,4% 5,2% 29,6% 11,3% 7,2% 35,8% 10,1% 6,2% 38,4% 

SoU (Elevhälsa, Elevvård, 
Modersmål) 

4,5% 2,6% 43,1% 3,9% 1,6% 59,9% 1,7% 1,7% 0,0% 

Grund- och gymnasiesärskola 5,2% 4,6% 12,4% 5,5% 3,7% 33,0% 5,2% 4,4% 16,4% 

Grundskola 7-9 4,8% 2,3% 53,1% 2,1% 1,4% 30,9% 4,8% 3,1% 35,1% 

Grundskola F-6 7,0% 4,4% 36,9% 7,4% 5,1% 31,7% 7,9% 5,7% 27,3% 

Gymnasiet 1,9% 0,9% 51,5% 2,0% 0,8% 59,5% 2,1% 1,6% 25,7% 

Totalt 5,9% 3,9% 
34,8
% 

6,7% 4,4% 
34,3
% 

6,9% 4,6% 
32,8
% 

Tabellen visar total sjukfrånvaro, men också andelen av total sjukfrånvaro längre än 60 dagar. 

Tabellen visar också sjukfrånvaron när 60 dagar är borträknade. 

Förvaltningens uppföljning visar att två av åtta verksamheter hamnar något över 10%. Med 

tanke på två år av pandemi är det en relativt låg andel. 

  

Stödkedja 

Ett pilotprojekt har startats på förvaltningen tillsammans med HR-avdelningen under våren 

2022. Projektet heter Stödkedja och har arbetat tillsammans med rektorer från förskola, 

grundskola och gymnasieskola. Projektet kan liknas vid en prototyp eller en förstudie till 

projekt "Brattåsen". En enhets utdata från olika system lyfts över till en Excelfil, presenteras 

och gås igenom tillsammans med HR-specialist en gång per månad. Rektor eller enhetschef 

fokuserar tillsammans med HR-specialist på olika områden beroende på enhetens 

förutsättningar. Modellen har sitt ursprung från Borås stadsdelsförvaltning Väster där 

förskoleverksamheten behövde komma i balans. Inom barn- och utbildningsförvaltningen i 

Marks kommun har arbetsmetoden tagits emot mycket positivt från rektorerna i pilotprojektet 

och önskemål om fortsättning finns. Modellen skulle kunna utgöra en del i ett 

beställningsunderlag vid ett fortsatt arbete i att komma vidare med kommunens 

beslutsstödsystem. 

Modellen visar: 

• Total sjukfrånvaro, kort och långtid. 

• Tid och kostnad utförd av timanställd personal. 

• SAM-kalendern, påminnelse om aktuella åtgärder i Stratsys. 

• LAS, VIK, AVA, -dagar per visstidsanställd. 

• Samtlig anställd personal fördelat per anställningsform. 

• Nedsättningar i procent, föräldraledighet och tjänstledighet. 

• Personalprognos, en räknesnurra som tittar på totala lönekostnader för 

tillsvidareanställda, visstidsanställda samt kostnader för timvikarier satt i relation till 

personalbudget. 
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8 Ekonomi 

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

8.1 Driftredovisning 

 

Driftredovisning (belopp i mnkr) Utfall 
31/8 
2021 

Utfall 
31/8 
2022 

Prognos 
2022 

Budget   
2022 

Budget- 
avvikelse 

Intäkter 103,0 109,0 160 138,9 21,1 

Personalkostnader -448,8 -465,5 -700,0 -685,2 -14,8 

Övriga kostnader -248,1 -270,0 -413,6 -417,1 3,5 

Nettokostnader -593,9 -626,5 -953,6 -963,4 9,8 

Fördelning på huvudverksamhet, netto      

      

Förskola och pedagogisk omsorg -115,6 -127,4 -192,1 -191,1 -1,0 

varav: egen regi fsk och ped omsorg -101,9 -112,9 -170,7 -170,7 0,0 

varav: köpta/sålda platser fsk och ped 
omsorg 

-13,7 -14,5 -21,4 -20,4 -1,0 

Fritidshem -32,8 -31,3 -46,1 -51,1 5,0 

varav: egen regi fritidshem -30,9 -29,3 -42,9 -48,4 5,5 

varav: köpta/sålda platser fritidshem -1,9 -2,0 -3,2 -2,7 -0,5 

Grund- och gymnasiesärskola -21,6 -23,1 -35,4 -33,9 -1,5 

varav: egen regi särskola -17,7 -19,6 -29,8 -28,3 -1,5 

varav: köpta/sålda platser särskola -3,9 -3,5 -5,6 -5,6 0,0 

Grundskola -255,4 -267,1 -406,3 -407,3 1,0 

varav: egen regi grundskola -238,5 -250,4 -379,7 -380,7 1,0 

varav köpta/sålda platser grundskola -16,9 -16,7 -26,6 -26,6 0,0 

Gymnasieskola -98,1 -102,1 -156,8 -156,8 0,0 

varav: egen regi gymnasieskola -66,7 -70,2 -107,9 -108,9 1,0 

varav: köpta/sålda platser gymansieskola -31,4 -31,9 -48,9 -47,9 -1,0 

Vuxenutbildning -10,7 -11,3 -15,5 -15,5 0,0 

Förvaltningsgemensamt, ledning, 
administration, nämnd, buffert 

-49,9 -50,2 -77,9 -85,6 7,7 

IT-lärverktyg -3,0 -6,0 -10,7 -10,7 0,0 

Arbetsmarknad och integration -6,8 -8,0 -12,8 -11,4 -1,4 

Nettokostnader -593,9 -626,5 -953,6 -963,4 9,8 

Barn- och utbildningsnämndens ram har förändrats under året. 

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 understiga tilldelad budgetram med 9,8 mnkr. 

Nämndens ram har under året justerats och förändrade ramar finns för grund- och 

gymnasieskolans verksamheter. Samtidigt som förstärkningar leder till ökade kostnader, ser 

det sammanvägda ekonomiska läget för nämnden ut att generera ett överskott i jämförelse 

med de förutsättningar som fanns vid årets början. 
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År 2022 är, liksom föregående år, speciellt. Varken planeringsförutsättningar, kostnader eller 

intäkter följer tidigare trender. Ekonomin för barn- och utbildningsnämnden påverkades i hög 

grad av pandemin med lägre nettokostnader. Nu börjar många delar återgå mer mot ett 

normalläge, där vikariekostnader ökar, omsorgsavgifter ökar, statsbidragen för pandemin 

upphör. Samtidigt som det finns utmaningar i flera verksamheter efter tiden med pandemin 

och behov av åtgärder och insatser kvarstår. 

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medfört beslutade regeringen att 

förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor även 2022. För Marks 

kommun motsvarar detta 4,9 mnkr som reglerades i ram vid kommunfullmäktiges möte i juni. 

Summerat förändras ramarna för grund- och gymnasieskolans verksamheter. 

Kriget i Ukraina har medfört direkt ökade kostnader med 1,7 mnkr fram till augusti. Dessa 

kostnader har täckts av nytillkomna bidrag från Migrationsverket och har hittills inte påverkat 

nämndens nettokostnader. Men därtill kommer övriga kostnader som indirekt har med kriget 

att göra där inflation och ökade priser medför ökade kostnader. Det mest tydliga exemplet i 

barn- och utbildningsförvaltningen är att skolskjutspriserna beräknas öka med 30%/3,7 mnkr 

under höstterminen, men även övriga priser som till exempel material till gymnasieskolans 

yrkesprogram har fått en markant prisökning. 

Svensk ekonomi 

Effekter efter pandemin och den ekonomiska utvecklingen i Sverige gör utfallet och prognoser 

mer osäkra. Kostnaden för vikarier är högre än förra året samtidigt som sjuklönekostnaderna 

har ökat med ca 1,3 mnkr/21% jämfört med samma period föregående år. Ersättning från 

försäkringskassan för förhöjda sjuklönekostnader  har utbetalats för årets tre första månader, 

5,8 mnkr. 

En ökad arbetslöshet kan påverka uppdraget för enheten Arbetsmarknad och integration. Flera 

insatser inom verksamhetsområdet kommer vara nödvändiga för att motverka utanförskap och 

minskad självförsörjning. 

Pandemin påverkar fortfarande även leveranser av varor och tjänster, bland annat IT-

lärverktyg. En del beställningar inför höstterminen är ännu ej levererade. I prognosen 

beräknas att kostnader och leveranser kommer att ske före årsskiftet. Samtidigt som en 

beaktning får göras av att vissa leverantören fortfarande inte kan garantera att leveranserna 

kommer ske i år. 

Förskola 

Driftredovisning kommentar 

Periodens nettokostnader inom förskola är 127,4 mnkr/10 procent högre än samma period 

föregående år. Intäkterna har minskat med 6,5 mnkr/20 procent och kostnaderna har ökat 

med 5,2 mnkr/3,5 procent. Prognosen för året är att förskoleverksamheten kommer att kosta 

1 mnkr mer än tilldelad budgetram. 

Förskolan har år 2022 tydligt fått lägre ekonomiska förutsättningar. Efter pandemin ökar 

kostnaderna mot en normalnivå, bidragen kopplade till pandemin har upphört och statsbidrag 

från Skolverket minskar. 

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. Under året har intäkterna för omsorgsavgifter ökat när 

fler barn återgått till förskolans verksamhet. Kostnad för vikarier minskade kraftigt under 

pandemin men har nu återgått till en nivå som före pandemin. 
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Fritidshem 

Driftredovisning kommentar 

Nettokostnaderna för verksamheten fritidshem beräknas bli lägre än tilldelad budgetram. 

Behovet av fritidshem har fortsatt varit lågt, i jämförelse med budget har kostnaden för 

omsorg varit lägre. Ett överskott kan beräknas om ca 5 mnkr. 

Omsorgsbehovet har över tid varit lägre än förväntat. En återhämtning av omsorgsbehovet 

efter pandemin kan ses under början av hösten. 

Det finns också svårigheter att rekrytera kvalificerad personal inom fritidsområdet. Flera 

tjänster är vakanta och ersätts av ej utbildad personal. Detta medför lägre personalkostnader i 

fritidshemmet. 

I grundskolans ekonomi ses ofta ett samband med rektorskapet för fritidshem. Grundskolan 

har de senaste åren både i lokal budgetprocess och statliga satsningar erhållit högre 

ersättningsnivåer. Detta gör att enheter inom grundskolan ser ut att bedrivas inom en hållbar 

ekonomi. När förutsättningar inom grundskolan förbättras kan ett visst överskott ses inom 

verksamheten för fritidshem, där tidigare eventuella överskott samplanerats med grundskolan. 

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 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, fem 

elever fler har blivit inskrivna i särskolans regi inför höstterminen 2022. Ett arbete med att se 

över befintliga resurser och lokaler pågår, men budgetramen för 2022 ser inte ut att räcka till. 

Under våren har även behoven av resurser ökat inom gymnasiesärskolan. Behoven är större 

än normalt och resursförstärkningar har genomförts under våren och inför höstterminen. 

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

2022. En finansiering för verksamheten över tid måste säkras och tas om hand i kommande 

budgetprocess. 

Grundskola 

Driftredovisning kommentar 

Prognosen för grundskolan är att kostnaderna kommer understiga budget med 1 mnkr. Det 

prognostiserade överskottet i grundskolans verksamhet härrör till största del kostnader i egen 

verksamhet, men också till viss del i köpta platser för tilläggsbelopp. 

Kommunstyrelsen fattade i budgetprocessen beslut om att prioritera barn- och 

utbildningsförvaltningen med en resursförstärkning inom grundskolans lägre åldrar med 11 

mnkr, där ett identifierat stort behov ses inom nämndens verksamhet. Insatser har 

genomförts under våren och fortsätter under hösten. Resurstillskottet har gjort att enheter 

inom grundskolan numer arbetar med budget och ekonomiskt utfall nära balans. 

Under 2022 har regeringen fortsatt valt att förstärka bidragen till grundskolan med en så 

kallad "skolmiljard", som för Marks kommuns motsvarar det 4,9 mnkr, 2022. Detta för att 

möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medfört i verksamheten. En förstärkning av 

grundskolans verksamhet i de högre åldrarna har genomförts under våren och fortsätter under 

höstterminen. Det finns i dagsläget ingen information om att detta bidrag fortsätter 2023, utan 

motsvarande resurser saknar finansiering 2023, vilket medför en utmaning i verksamheten. 

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

som motsvarande kostnader finns framför allt för personal (exempelvis lärarlönelyft, 

karriärtjänster och likvärdig skola). Det finns en svårighet att särskilja statsbidragsfinansierad 
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verksamhet från verksamhet finansierad av egen ram. Intäkter och kostnader är periodiserade 

utefter varje bidrags krav och utformning. 

Några enheter visar fortsatt underskott under första halvåret, men trenden inom grundskola är 

ändå positiv då underskotten minskar i jämförelse med tidigare år. Enheterna arbetar aktivt 

med anpassningar för att nå en budget i balans, främst inom planering av personalresurser. En 

viss risk för utebliven effekt av anpassning kan finnas, då nya och ökande behov kan ses och 

konstateras svåra att rymma inom den elevpeng enheterna tilldelas. 

Det finns osäkerhetsfaktorer inom vår omvärld som påverkar ekonomin, även under 

innevarande år. Det finns kostnadsposter som ökar mer än normalt och viss risk att 

budgeterade medel inte räcker till i den utsträckning som är planerad. Ett exempel är 

kostnadsökningen för skolskjuts inom grundskolan, enligt prognosen väntas en ökning med 

ca 30 procent. I budgetarbetet för 2023 och framåt behöver en översyn av kommunens 

kostnader inom samtliga områden genomföras och en gemensam plan för hur verksamheterna 

ska finansieras tas fram. 

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

ökat med 3,7 procent i jämförelse med samma period 2021. Kostnadsökningen kan 

konstateras högre i jämförelse med flera år bakåt. 

Antalet elever i grundskolan har totalt ökat med 1,1%. Det finns i september månad 47 elever 

fler i egen regi och 5 elever fler i extern regi, i jämförelse med samma månad föregående år. 

Gymnasieskola 

Driftredovisning kommentar 

Under årets första halvår ökade kostnaden för köpta gymnasieplatser. Anledningen 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 budgetsatsning vilket genererar en prisökning 

redan innan året startade. 

Antalet elever som är i gymnasieålder ökar samtidigt som antalet elever i 

introduktionsprogram blir fler, detta genererar fler ungdomar i gymnasieskola. Antagningar 

inför höstterminen är alltid avgörande för årets ekonomiska resultat. Preliminärt visar 

antagningen att det går fler elever på Marks gymnasieskola, att antalet köpta platser minskar 

något samt att sålda platser är något fler. De första kostnadsberäkningarna av köpta och sålda 

platser är därför positiva och visar på en något lägre nettokostnad än vårterminen. Tidigare 

prognos om en ökad kostnad för köpta platser i paritet till ökningen av antalet ungdomar 

revideras nu och gör att årets prognos för gymnasieskola ser ut att hållas inom tilldelad 

budgetram. 

Vuxenutbildningen 

Driftredovisning kommentar 

Periodens nettoutfall på 11,3 mnkr är 73 procent av årets budgeterade medel. Prognosen för 

vuxenutbildningen är att hantera verksamheten inom tilldelad ram utan avvikelse. 

De största förändringarna mot budget handlar om intäkter. 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. 

Arbetsmarknad och integration 

Driftredovisning kommentar 

Periodens nettoutfall på 8,0 mnkr är 70 procent av årets budgeterade medel. Arbetsmarknad 

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

Flyktingmottagningen beräknar ett underskott främst kopplat till lägre etableringsersättningar 

från Migrationsverket. Resultatet påverkas också av lägre intäkter från samordningsförbundet 

och att bidrag från Arbetsförmedlingen för feriearbetare och ungdomsjobbare inte betalats ut i 



Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2022 Version 1.1 

42 

år. 

Kostnader för insatser kopplade till kriget i Ukraina har hittills varit 1,2 mnkr, dessa har dock 

helt täckts av utökade bidrag från Migrationsverket. 

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. 

Förvaltningsgemensamt 

Driftredovisning kommentar 

Här återfinns redovisning för nämnd, ledning, administration och förvaltningsövergripande 

kostnader till exempel gemensamma IT-system. Jämfört med samma tertial föregående år är 

kostnaderna 0,3 mnkr/0,6 procent högre. 

Det prognosticerade årsresultatet för dessa delar i budgeten stämmer väl överens med 

planerad budget för året. Här ligger också nämndens reserv med 4,7 mnkr. Denna tillsammans 

med förvaltnings övriga reserv (3 mnkr), syns i avvikelsen som ett överskott mot budget. 

Specifikation av statsbidrag 

Statsbidrag 

 

Statsbidrag (mnkr) 
Utfall 
2021 

Utfall 
31/8 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Karriärtjänster 5,1 3,1 5,1 5,1 

Lärarlönelyft 9,4 6,3 9,4 9,4 

Bidrag från Arbetsförmedlingen 6,5 6,5 9,0 4,4 

Läxhjälp 1,3 0,9 1,3 1,3 

Skapande skola, kulturrådet 0,1 0,2 0,4 0,4 

Likvärdig skola 19,1 15,6 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 2,8 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 2,0 2,0 0,0 

Kvalitetshöjande åtgärder inom förskola 0,0 3,1 5,1 5,1 

Maxtaxa 7,8 4,4 6,6 6,6 

Språkutveckling i förskolan 0,6 0,7 1,0 1,0 

Specialpedagogik i förskolan 0,0 0,3 0,5 0,5 

Migrationsverket 7,3 5,8 6,5 11,1 

Bidrag från VGR 1,6 1,1 1,6 1,6 

Riksidrottsförbundet 1,0 0,7 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 0,2 0,4 0,4 

Specialpedagog 2,0 1,3 2,0 2,0 
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Elevhälsa 1,3 0,9 1,3 1,3 

Lärarassistent 1,5 1 1,5 1,5 

Övriga statsbidrag 2,0 2,5 2,0 2,0 

Summa 89,8 65,2 84,1 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 är avslutad 

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 överförde Kommunfullmäktige etableringsschablonen som en av 

förutsättningarna i budgeten. Schablonintäkten 2022 beräknas bli knappt 6 mnkr, vilket är en 

minskning med 13 mnkr från det att ansvaret för verksamheten övergick till barn- och 

utbildningsförvaltningen. 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 

men då utan ersättning från staten. 

8.2 Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt Budget 2022 
Utfall 31/8 

2022 
Prognos 

2022 
Budgetavvikelse 2022 

Förskola 1 0,0 0,5 0,5 
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Investeringsprojekt Budget 2022 
Utfall 31/8 

2022 
Prognos 

2022 
Budgetavvikelse 2022 

Grund- och grundsärskola 5 0,4 2,5 2,5 

Gymnasie- och gymnasiesärskola, 
vuxenutbildning 

1,0 0,3 0,5 0,5 

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

Summa 8,0 0,7 4,0 4,0 
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9 Följetal 

9.1 Följetal personal 

Personal - Antal anställda 

 

Följetal 
Utfall delår 

2019 
Utfall delår 

2020 
Utfall delår 

2021 
Utfall delår 

2022 

Antal tillsvidareanställda 1 097 1 120 1 141 1 187 

Antal tidsbegränsade anställda 219 180 188 196 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställda (%) 

96,5 96,6 96,6 96,4 

Antal tillsvidareanställda 

Antalet anställda 31 juli 2022, 51 tillsvidareanställda fler än föregående år. Det innebar totalt 

1 192 tillsvidareanställda oavsett anställningsgrad. 

 

Antal tidsbegränsade anställda 

Antal tidsbegränsade anställda hade 31 juli 2022 ökat med 37 till 225. 

 

 

 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%) 

Den genomsnittliga sysselsättningsgrader sjönk med 0,2 procentenheter till 96,4% 

Personal - Sjukfrånvaro 

Statistiken nedan avser perioden 1 juli t o m 30 juni. 

Följetal 
Utfall delår 

2019 
Utfall delår 

2020 
Utfall delår 

2021 
Utfall delår 

2022 

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 5,4 5,9 6,7 6,9 

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av 
den totala sjukfrånvaron (%) 

32,3 34,9 34,6 34,4 

Frisktal (max fem sjukdagar per individ 
och år) (%) 

65 59 54 51 

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 

Den totala sjukfrånvaron ökade under mätperioden med 0,2 procentenheter till 6,9% vilket går 

att härleda till pandemin de senaste åren. 

 

Tabellen visar andel tillsvidareanställda per verksamhet inom BUN som har någon form av 

sjukfrånvaro under mätperioden (Tillsvidareanställda med månadslön inom avtalsområde AB). 

Följetal Utfall delår 2020 Utfall delår 2021 Utfall delår 2022 

AME: VUX, AMC, Naturvårdslaget 6,2% 6,7% 10,3% 

BUF ledning (VC, EC, Rektorer, KoU) 1,4% 1,2% 2,2% 

Förskola 7,4% 11,3% 10,1% 

SoU (Elevhälsa, Elevvård, Modersmål) 4,5% 3,9% 1,7% 

Grund- och gymnasiesärskola 5,2% 5,5% 5,2% 
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Följetal Utfall delår 2020 Utfall delår 2021 Utfall delår 2022 

Grundskola 7-9 4,8% 2,1% 4,8% 

Grundskola F-6 7,0% 7,4% 7,9% 

Marks Gymnasieskola 1,9% 2,0% 2,1% 

Totalt 5,9% 6,7% 6,9% 

  

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%) 

Andel långtidssjukfrånvaro sjönk med 0,2 procentenheter till 34,4%. 

Se personalavsnitt 7 för fördjupad analys av långtidsfrånvaro. 

Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%) 

Frisktalet mäter hur många medarbetare som har max fem (eller färre) sjukskrivningsdagar 

per år. Frisktalet har under mätperioden minskat med tre procentenheter till 51%. 

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid 

Statistiken nedan avser perioden 1 juli t o m 30 juni. 

Följetal 
Utfall delår 

2019 
Utfall delår 

2020 
Utfall delår 

2021 
Utfall delår 

2022 

Timtid i timmar 96 417 85 425 88 046 82 436 

Fyllnadstid i timmar 11 423 6 656 7 526 6 922 

Övertid i timmar 11 116 6 156 6 392 6 107 

Timtid i timmar 

Användandet av timavlönad personal fortsätter att minska, medan andelen tidsbegränsade 

med månadslön (det vill säga personer som anställs för tre månader eller mer) ökar. Istället 

för att bemanna med timavlönade, använder enheterna även möjligheten att anställa 

obehöriga enligt skollagen på längre tidsbegränsade uppdrag. Dessa åtgärder bör vara positiva 

för verksamheten, då kontinuitet kan antas leda till bättre arbetsmiljö, minskad sjukfrånvaro 

och ökad kvalitet. 

Fyllnadstid i timmar 

Fyllnadstid avser timmar utöver ordinarie arbetstid för deltidsanställda. Fyllnadstiden har 

minskat jämfört med föregående delårsrapport trots pandemi och utmaningar med att hitta 

vikarier. 

Övertid i timmar 

Övertidsuttaget har minskat marginellt från föregående delår på grund av pandemi och 

utmaningar att hitta vikarier. På grund av pandemin är det svårt att dra några slutsatser av 

statistiken. 


