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Munkedals Kommuns värdegrund 

 
 

Vårt uppdrag är att 
• möta alla med respekt och eftertanke

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
• samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och
verksamheter

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet
• underlätta varandras arbete

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Mandattid: 2019-01-01 till 2022-12-31 

Ledamöter 

Frida Ernflykt (M) 

Christina Tedehag (M) 

Ordförande Karin Blomstrand (L) 

1:e vice ordförande Louise Skaarnes (SD) 

Mathias Johansson (SD) 

Anders Persson (SD) 

Caritha Jacobsson (S) 

Yvonne Martinsson (S) 

Inger Orsbeck (S) 

Lars-Göran Sunesson (C) 

2:e vice ordförande Olle Olsson (KD) 

Ersättare 

Johanna Espenkrona (M) 

Linus Svanberg Andersson (M) 

Anna Höglind (L) 

Helen Greus (SD) 

Håkan Skenhede (SD) 

Sabina Fremark (KD) 

Jeton Pacolli (S) 

Emma Utter Eckerdal (S) 

Gustaf Svedjenäs (V) 

Karl-Anders Andersson (C) 

Nina Isenheim (MP) 

Inkallelseordning för ersättare 

För ledamot tillhörande  

nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

S S, C, KD, MP, V, M, L, SD 

C C, S, KD, MP, V, M, L, SD 

KD KD, MP, S, C, V, SD, L, M 

MP MP, S, C, KD, V, M, L, SD 

V V, S, C, KD, MP, M, L, SD 

M M, L, SD, S, C, MP, V, KD 

L L, M 

SD SD, M, L, S, C, KD, V, MP 

Personalföreträdare 

Tove Göthberg, Kommunal 

Ingrid Rosell, Lärarförbundet 

Kajsa Olausson, Lärarnas Riksförbund 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-02-09 

Ärende Anteckningar Sida 

1. Fastställande av föredragningslista

Dnr 4381

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

 

2. Bokslut 2021 för Barn- och utbildningsnämnden.

Dnr 2021-000001

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

6 

3. Omfördelning av budget för inventarier till

byggprojekt Hedekas förskola

Dnr 2022-000040

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

38 

4. Remiss - Samverkansavtal för

naturbruksutbildningar

Dnr 2022-000043

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

40 

5. Anmälan av delegationsbeslut 2022

Dnr 2022-000005

68 

6. Anmälan till huvudman om kränkande behandling

2022.

Dnr 2022-000011

71 

7. Anmälan till huvudman om elevs avstängning

2022 - Grundskolan

Dnr 2022-000012

74 

8. Anmälan till huvudman om elevs avstängning

2022 - Frivilliga skolformen

Dnr 2022-000013

76 

9. Information till nämnd 2022.

Dnr 2022-000006

10. Ekonomi-information till nämnd 2022.

Dnr 2022-000007

11. Information från Presidiet 2022.

Dnr 2022-000008

12. Rapport från förtroendevalda 2022.

Dnr 2022-000009

Tid: 2022-02-16, kl. 09:00 

Plats: Gullmarssalen i kommunhuset Forum 

Justeringsdatum: 2022-02-18, senast kl. 14:00 

Justeringsperson: Föregående möte: Caritha Jacobsson (S) 

Ordförande: Karin Blomstrand (L) 

Sekreterare: Karin Atienza Cortes 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2022-02-09 

Ärende Anteckningar Sida 

13. Information om utredning med två alternativ, ny

4-6 skola eller ombyggnation av befintliga skolor.

Dnr 2022-000020

14. Information om renovering av Hedekas skola och

förskola

Dnr 2020-000087

15. Information om beställning av förskola i Dingle

Dnr 2020-000114

16. Information - Byggnation av förskola på Brudås.

Dnr 2021-000151
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-02-08 Dnr: BOUN 2022-000001 

Handläggare: 

Kristoffer Mattsson 

Förvaltningsekonom 

Ekonomiavdelningen 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2021.

 Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av

måluppfyllelsen.

 Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige att 1 700 tkr av ej

ianspråktagna investeringsanslag för 2021 överförs till Barn- och

utbildningsnämndens investeringsanslag för 2022.

 Barn och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige att 2 272 tkr av

årets positiva budgetavvikelse om 3 572 tkr överförs till nämndens egna kapital

enligt kommunens ekonomistyrningsregler.

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens resultat för 2021 uppgår till -301 642 tkr, vilket 

innebär en positiv budgetavvikelse om 3 572 tkr. De främsta orsakerna till att 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett lägre utfall är högre externa intäkter 

än förväntat samt lägre personalkostnader inom framförallt grundskolan. 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit sig an samtliga av kommunfullmäktiges 

fyra inriktningsmål. Bedömningen är att samtliga sju verksamhetsmål är delvis 

uppfyllda. 

Årets investeringar uppgår till 2 338 tkr av den totala investeringsramen om 4 051 

tkr. Störst del av investeringsramen har gått till investeringsprojektet 

Hällevadsholm, samt uppdatering av maskiner och redskap på Kunskapens hus. 

Barn- och utbildningsnämnden begär att kvarvarande investeringsmedel om 1 700 

tkr äskas över till 2022 års budget. Projekt 2204 inventarier Hedekas har inte varit 

fullt realiserbart eftersom ombyggnationen dragit ut på tiden. Resterande medel 

har verksamheterna inte hunnit, och ibland inte kunnat, använda innan årets 

utgång på grund av problem relaterade till Covid-19. 

Barn- och utbildningsnämnden begär att 2 272 tkr av det positiva 

budgetöverskottet om 3 572 tkr överförs till det egna kapitalet enligt kommunens 

ekonomistyrningsregler. Nämnden fick en utökad budgetram 2021 men eftersom 

beslutet för budget 2022 samt plan 2023 fattades sent under 2021 har 

förvaltningen tidigare under året varit försiktiga med att använda den utökade 

ramen fullt ut för att inte riskera en ohållbar ekonomisk situation ifall budgetramen 

skulle minskas igen under nästkommande år.  
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Munkedals kommun 
Datum 

2022-02-08 BOUN 2022-000001 
Sida 

2(2) 

Nämnden fick en utökad ram till vuxenutbildningen innan ett bidrag om 1 300 tkr 

som avser 2020 fick godkänd återredovisning. Nämnden avser därför att återbetala 

1 300 tkr av överskottet till kommunfullmäktige.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Se ovan. 

Barnkonventionen 

Nämnden har tagit hänsyn till Artikel 3 i barnkonventionen: Barnets bästa ska alltid 

komma i främsta rummet.  

Facklig samverkan enligt FAS 05 

§19 MBL 2022-02-08

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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Bokslutsrapport 2021 Barn- och 

utbildningsnämnden 

Nämndsordförande 
Karin Blomstrand (L) 

Förvaltningschef 
Liselott Sörensen -Ringi 
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Vinterbild. Fotograf Jan-Olof Karlsson 

Ansvarsområde 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för barn- och utbildningsverksamhet. Avdelning Skola består 

av samtliga verksamheter från förskoleklass till vuxenutbildning. Enheternas uppdrag är att erbjuda 

undervisning enligt de lagkrav och riktlinjer som finns inom varje verksamhetsgren. Inom grundskolan 

finns en F-3 enhet, en 4-6 enhet och tre F-6 enheter. På samtliga enheter finns fritidshem. Grundskolan 

har också en 7-9 enhet. Kunskapens Hus består av processtekniska gymnasiet, IM-programmet, samt 

vuxenutbildningen. I kommunen finns också särskola och träningsskola. 

Det är sex rektorer som arbetar under avdelningschefen och på tre av enheterna finns också en 

biträdande rektor. Vuxenutbildningen är väl utbyggd och ett samverkansavtal med fyra närliggande 

kommuner finns. Kunskapens Hus anordnar även uppdragsutbildningar och yrkesutbildningar. 

Avdelning förskola består av fyra områden med vardera rektor samt familjecentral och central 

barnhälsa. Område 1 är Dingle och Hällevadsholms förskola, totalt 8 avdelningar. Område 2 är 

Önnebacka förskola med 7 avdelningar samt dagbarnvårdare. Område 3 är Inspiratören, Älgen och 

Herrgården som är belägna i centrala Munkedal med totalt 7 avdelningar. Område 4 är Hedekas 

förskola och Kungshöjdens förskola, totalt 7 avdelningar. 

Avdelningschef för avdelning förskola är även elevhälsochef för centrala elevhälsan och 

verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats. 

Viktiga händelser 
Även året 2021 har präglats av covid-19 som fortsatt att utmana och bidra till en annorlunda 

arbetssituation med hög frånvaro för barn, elever och personal. Personalen har hanterat situationen 

på ett mycket flexibelt och ansvarsfullt sätt utifrån införda åtgärder. De har planerat för en fortlöpande 

pedagogisk verksamhet men upplever ökad arbetsbelastning och stress, bland annat utifrån 

problematiken med frustrerade och upprörda vårdnadshavare när personal ringer hem sjuka barn och 

en otydlighet i hur länge barnet ska stanna hemma. Lärare och övriga pedagoger har uppmanats att 

hålla avstånd till varandra och rektorer har uppmanats arbeta hemifrån under delar av året. De flesta 
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möten har under större delen av året bedrivits på distans genom digitala verktyg, personal har ej 

träffats för fika och övriga sammankomster. Förvaltningens bedömning är att detta har påverkat inte 

bara elevernas resultat negativt utan även sammanhållning och arbetsmiljö för personalen. Att inte 

kunna ha sin chef närvarande har också inneburit att små saker som normalt sett upptäcks tidigt har 

vuxit sig större och skapat problem på vissa enheter. Vi ser en liten tendens till sämre trivsel även i 

OSA resultatet, även om siffrorna fortsatt är relativt höga. 

Det har varit ett stort tryck i barnkön på flera enheter och vi lyckas hantera kösituationen i centrala 

Munkedal trots att det där varit extra ansträngt. 

Under hösten 2021 genomförs renovering på Inspiratörens förskola. I Hedekas och Dingle pågår 

arbetet med att planera för renovering och flytt av förskolorna medan det i centrala Munkedal arbetas 

med förberedelser för nybyggnation av en förskola på Brudås. Förskolorna har haft flera lyckade 

rekryteringar med ett högt antal behöriga sökande. Alla enheter hade en analysdag i juni som blev 

mycket lyckad och kommer att vidareutvecklas 2022. Rektor för Svarteborgs förskolor gick i pension 

under året och ny har rekryterats. 

Familjecentralen har ställt om verksamheten utifrån pågående pandemi. Skatten online innebar 

digitala föreläsningar riktade till föräldrar och det har även varit föräldraträffar digitalt. Öppna 

förskolan har varvat verksamhet utomhus med verksamhet med begränsat antal deltagare. Barnhälsan 

har även de ställt om och erbjudit språkträffar och handledning digitalt. 

Kungsmarksskolan stängdes veckan innan jullovet startade HT 2020. När vårterminen 2021 startade 

var det med en rest på 5 dagar som skulle läsas in. Extra undervisning bedrevs på sportlov och påsklov 

samt i juni. När sommaren kom var skolnärvaron hög och betygen bättre än någonsin. Eleverna hade 

varvat när och fjärr undervisningen hela vt-21. Åk 9 var prioriterad. Då perioden präglades av hårt 

arbete, delvis distansundervisning, som i sig var en extra arbetsbörda för alla pedagoger, var dessa 

extra dagar, när loven och chans till återhämtning minskade, mycket påfrestande. 

Under hösten 2021 när eleverna återvände till närundervisning fullt ut skapade det svårigheter för de 

äldre eleverna. Brist på rutiner och sociala sammanhang under covidrestriktionerna har gett upphov 

till att många elever har haft svårt att anpassa sig tillbaka till en skolvardag. Mycket fokus har legat på 

att få in eleverna på lektion och skapa trygghet och trivsel, rutiner och strukturer. 

Insatser med hjälp av Avonova har skett på en av skolenheterna. En kartläggning genomfördes där 

arbetsmiljön genomlystes och all fast anställd personal blev hörda gällande situationen. 

Kommunens förstelärare deltar i Fullföljda studier. Ett arbete som har behövts vävas in i Strategisk 

plan och allt annat pågående arbete på skolorna på ett bra sätt. 

IKT pedagogerna har tagit fram och implementerat en ny årskursplan för det digitala arbetet i våra 

klassrum. Fortbildningsinsatser kopplade till planen har genomförts. 

Fritidshemslyftet har genomförts med gott resultat. På flera fritidshem har den pedagogiska 

planeringen blivit betydligt mer synlig och kvalitativ. Det bedriv ett systematiskt arbete med både 

utveckling och uppföljning på samtliga fritidshem i kommunen numer. Verksamheten har även lyckats 

rekrytera fler behöriga till verksamheten. 

Nytt under året 2021 är att det har startat ett kvalitativt och flexibelt stöd på de flesta av 

skolenheterna, genom så kallade flexgrupper, för att kunna möte fler elevers stödbehov. Resultaten 

visar en ökad närvaro hos elever med tidigare frånvaro, en ökad trygghet och studiero, både för 
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eleverna i flexgruppen men också för eleverna i klasserna. Även studieresultaten har ökat för flertalet 

elever inom detta stöd. 

Under höstterminen har det etablerats en modul på Munkedalsskolan för att ge större plats till 

Träningsskolan som har fått fler elever under hösten. 

Under vårterminen 2021 slutade rektor för Hedekas och Bruksskolan och biträdande rektor fick ta över 

ansvaret under rekryteringsperioden. Nya rektorer har rekryterats och har varit på plats under 

höstterminen. 

Under årets början fortsatte processen med ombyggnation i Hedekas och huvudbyggnaden 

renoverades klart. Den stora renoveringen har också varit en stressfaktor som påverkat 

personalgruppen och arbetsmiljön negativt. 

Båda skolorna i Svarteborg är färdigrenoverade, där den sista etappen av renovering färdigställdes vid 

Hällevadsholm tidig höst -21. Personalen är överlag nöjda med resultaten av renoveringen, även om 

lokalernas utformning inte är helt ändamålsenliga och flexibla. Fortsatt planerat arbete med att få 

budget i balans för skolverksamheten i Svarteborg har skett. Ett arbete som rektor och personal har 

hanterat och som nu får anses avklarat. 

Under 2021 skedde flertalet viktiga händelser på Kunskapens hus. Flertalet uppsägningar trädde i kraft, 

några på grund av ekonomiska orsaker, andra på grund av minskat elevunderlag. De flesta 

genomfördes i juni men även några så sent som sista november. Följden har blivit att viss 

omorganisation har krävts för att fortsatt kunna bedriva undervisning med hög kvalitet på samtliga 

våra enheter. 

Samarbetet inom noden på vuxenutbildningen har fortsatt och kommunen har nu möjlighet att 

erbjuda många yrkesutbildningar till våra kommuninnevånare. Det finns även möjlighet att läsa upp 

sin gymnasieexamen tack vare samarbetet med Tanum, Sotenäs, Strömstad och Lysekil. 

Samverkan med andra enheter har under 2021 utvecklats. Inom SKASAM träffas IFO, AME, 

näringslivsutvecklarna regelbundet med syfte att skapa sysselsättning för kommuninnevånarna och 

därmed minska försörjningsstödet. Samarbetet har bedrivits både på handläggarnivå med 

representanter från skolan och på chefsnivå. 

Elevunderlaget på IM har minskat stadigt sedan toppen 2015 och är nu nere på en relativt stabil nivå 

med cirka 35 elever totalt. Processtekniska gymnasiet har arbetat för ett ökat elevunderlag genom att 

bland annat hålla NO-event på andra skolor för att visa vilka möjligheter man har om man går på 

Processtekniska gymnasiet. 

Ledningsgruppen för avdelning skola har under året förändrats och tre nya rektorer och två nya 

biträdande rektorer har arbetats in i gruppen och vävts in i allt pågående arbete. 
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Ekonomi 

Resultaträkning 
Konto Utfall Jan - Dec 

2020  
Utfall Jan - Dec 

2021  
Bud Jan - Dec 

2021  
Avvikelse Jan - 

Dec 2021  

Intäkter 56 313 49 947 42 119 7 828 

Summa Intäkter 56 313 49 947 42 119 7 828 

Köp av verksamhet -51 413 -54 021 -52 091 -1 930 

Personalkostnader -205 315 -206 983 -207 436 453 

Övriga kostnader -87 530 -90 585 -87 806 -2 779 

Summa Kostnader -344 257 -351 589 -347 333 -4 256 

Årets resultat -287 944 -301 642 -305 214 3 572 

 

Barn- och utbildningsnämndens resultat för 2021 uppgår till -301 642 tkr, vilket innebär en positiv 

budgetavvikelse om 3 572 tkr. De främsta orsakerna till att Barn- och utbildningsnämnden redovisar 

ett lägre utfall är högre externa intäkter än förväntat samt lägre personalkostnader inom framförallt 

grundskolan.  

Nettokostnadsökningen är 13 698 tkr i jämförelse med föregående år, det vill säga 4,8 %. 

Nettokostnadsökningen föregående år var 12 125 tkr, och 4,4 %. Årets nettokostnadsökning utgörs av 

lägre externa intäkter om 6 366 tkr och resterande 7 332 tkr är hänförliga till högre kostnader. 

Framförallt har nettokostnaderna avseende köp av huvudverksamhet, el och måltider ökat. 

Personalkostnaderna har endast ökat med 1 668 tkr trots genomförd lönerevision om 4 300 tkr. 

Budgetavvikelse 

Årets intäkter överstiger budgeterade intäkter med 7 828 tkr. Det är bland annat till följd av att 

nämnden under året har erhållit ersättning från Försäkringskassan för att täcka kostnader för höga 

sjuklönekostnader som uppstått på grund av Covid-19. Nämnden har under året även erhållit högre 

intäkter via barnomsorgsavgifter och försäljning av huvudverksamhet. Vidare har nämnden erhållit 

större bidrag från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Skolverket jämfört med vad som var 

budgeterat. Dessa bidrag är osäkra sett till beloppen och är därför inte budgeterade fullt ut i enlighet 

med försiktighetsprincipen. 

Köp av huvudverksamhet har en negativ budgetavvikelse om 1 930 tkr. Den största avvikelsen är inom 

förskoleverksamheten där köp av huvudverksamhet överstiger budgeten med 1 657 tkr.  

Personalkostnaderna understiger budgeterade personalkostnader med 453 tkr, och de största 

avvikelserna är inom verksamheterna grundskola, där förskoleklass ingår, och gymnasieskola. 

Grundskoleverksamheten har en total positiv budgetavvikelse om 3 629 tkr, medan gymnasieskolan 

har en negativ budgetavvikelse om 2 210 tkr. Grundskolan genomförde ett antal åtgärder under 2020 

för att minska personalkostnaderna då kostnaderna under det året var höga. Under 2021 har nämnden 

fått en tillfälligt utökad budgetram, och verksamheterna har inte förverkligat den fullt ut eftersom det 

funnits en osäkerhet kring huruvida den ramen skulle kvarstå i nästkommande budget eller ej. De höga 

personalkostnaderna inom gymnasieskolan beror på att det har varit färre elever inskrivna i gymnasiet 

än beräknat och att bemanningen därmed varit för hög. Gymnasiets personalbestånd minskades inför 

höstterminen. 
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Övriga kostnader överstiger budget med 2 779 tkr. Däribland återfinns en justering av preliminära 

kostnader avseende lokaler efter verkligt utfall för elförbrukning och uppvärmning totalt motsvarande 

1 058 tkr i ökade kostnader. I övrigt beror avvikelsen främst på transport- och resekostnader, där 

kostnaderna överstiger budgeterade kostnader med 1 514 tkr. 803 tkr av den summan är direkt 

hänförliga till Covid-19 då det, bland annat, tillsattes extrabussar under vårterminen för att minska 

trängseln på skolbussarna. 

Intäktsanalys 
Intäkterna har under året överstigit budgeterade intäkter med 7 828 tkr. Det finns flertalet orsaker 

som ligger bakom årets höga intäkter. Bland annat har nämnden fram tills första oktober erhållit ej 

budgeterad ersättning om 1 666 tkr från Försäkringskassan för att kompensera höga 

sjuklönekostnader till följd av Covid-19. Ersättningen täcker nästintill samtliga personalkostnader om 

1 733 tkr som är hänförliga till Covid-19. 2020 erhölls 2 814 tkr i ersättning från Försäkringskassan 

avseende höga sjuklönekostnader. 

En annan orsak till den positiva budgetavvikelsen är årets intäkter från barnomsorgsavgifter. Under 

året har det varit fler barn inskrivna i kommunens förskolor och fritidshem än budgeterat, vilket 

innebär att fler barnomsorgsavgifter har tagits ut samtidigt som den tillämpade maxtaxan har 

indexuppräknats. Sammanlagda intäkter från barnomsorgsavgifter under 2021 uppgår till 8 952 tkr och 

den budgeterade intäkten var 7 930 tkr, vilket ger en positiv avvikelse om 1 022 tkr. Jämfört med 2020 

har intäkterna från barnomsorgsavgifter ökat med 850 tkr.  

Vidare har intäkterna från försäljning av verksamhet varit högre än beräknat. Total försäljning av 

verksamhet uppgår till 6 636 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse om 776 tkr. Av detta är 656 tkr 

hänförligt till ej budgeterad försäljning av platser inom Träningsskolan under hösten. Försäljning av 

verksamhet under 2020 uppgick sammanlagt till 6 948 tkr, alltså 312 tkr mer än årets 

försäljningsintäkter.  

Under året har intäkter om 5 133 tkr avseende olika former av arbetsmarknadsåtgärder erhållits från 

Arbetsförmedlingen, vilket ger en positiv budgetavvikelse om 1 668 tkr. Jämfört med 2020 erhölls 434 

tkr mer från Arbetsförmedlingen under 2021. Intäkter från Migrationsverket har en positiv 

budgetavvikelse om 1 526 tkr då nämnden har erhållit totalt 3 486 tkr från Migrationsverket. Under 

2020 erhölls 4 977 tkr från Migrationsverket, vilket innebär att bidragen minskat med 1 491 tkr till 

2021. Förvaltningen har med hänsyn till de senaste årens bidragsminskning från Migrationsverket 

aktivt valt att budgetera dessa intäkter efter försiktighetsprincipen. 

Slutligen återfinns det också en positiv budgetavvikelse för året avseende intäkter till 

vuxenutbildningen. Framförallt beror avvikelsen på att bidrag om ungefär 1 300 tkr som avser 2020 

fått godkänd återredovisning under året.  

Totala intäkter (tkr) 2018* 2019 2020 2021 

Barn- och utbildningsnämnden 66 120 64 523 56 313 49 947 
* Efter 2018 genomfördes en omstrukturering av intern kostnadsfördelning i kommunen. 

Intäkterna har över tid minskat kraftigt, och trenden ser ut att fortsätta i samma riktning. Det är främst 

de externa bidragen som minskat, och framförallt gäller det bidrag från Migrationsverket. Även 

försäljningsintäkter har dock minskat över tid. Intäkterna från barnomsorgsavgifter har en positiv trend 

och det beror främst på att maxtaxan indexuppräknas årligen. 
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Kostnadsanalys 
Kostnaderna har under året överstigit budgeterade kostnader med 4 256 tkr. Köp av huvudverksamhet 

har en negativ budgetavvikelse om 1 995 tkr, och 1 657 tkr av det är hänförligt till 

förskoleverksamheten. Totalt sett har 53 887 tkr gått till köp av huvudverksamhet, vilket är en ökning 

med 2 656 tkr jämfört med 2020 då motsvarande summa var 51 231 tkr. Den största kostnadsökningen 

är inom gymnasiet, där ökningen mellan 2020 och 2021 är 2 200 tkr. Positiv budgetavvikelse om 427 

tkr avseende köp av huvudverksamhet återfinns inom vuxenutbildningen, och kostnaden har minskat 

med 567 tkr under 2021 jämfört med 2020. Kostnaden för köp av huvudverksamhet har minskat även 

inom grundskolan från 2020 till 2021. Kostnadsminskningen inom grundskolan motsvarar 145 tkr, men 

den totala kostnaden är dock 104 tkr över budget. 

Personalkostnader för året uppgår totalt till 206 983 tkr, vilket är 1 668 tkr mer än 2020 och ger en 

positiv budgetavvikelse om 453 tkr. Personalkostnaderna har under 2021 minskat inom grundskola, 

särskola, gymnasiet och vuxenutbildningen, jämfört med 2020. Kostnaderna har ökat inom 

barnomsorg samt övrig verksamhet, och den största ökningen är inom förskoleverksamheten där 

personalkostnader ökat med 2 722 tkr. Kostnadsökningen inom förskolan beror på att fler behöriga 

lärare har anställts, vilka har högre lön. Därtill har lönerevision genomförts och det har varit fler 

bidragsanställda i tjänst under 2021 jämfört med 2020. Dessa anställningar medför ökade 

personalkostnader, men kostnaderna täcks upp av bidrag från Arbetsförmedlingen. Slutligen var 

kostnaderna särskilt låga i början av 2020 eftersom flertalet barn var hemma och att det därmed inte 

fanns behov av att ta in vikarier vid personalbortfall. 

Övriga kostnader uppgår till 90 585 tkr, vilket är en ökning om 3 055 tkr jämfört med 2020. 

Lokalkostnader har ökat med 2 271 tkr mellan åren. Dessa kostnader består främst av kostnader för 

hyror, el samt moduler. Den negativa budgetavvikelsen för dessa kostnader är 1 318 tkr, varav 1 058 

tkr avser elkostnader. Lokalvårdskostnaderna har under 2021 varit 458 tkr lägre än 2020 och 

kostnaderna för diverse kontorsmaterial och förbrukningsinventarier har varit 284 tkr lägre under 2021 

gentemot 2020. Transportkostnaderna har som tidigare nämnt en negativ budgetavvikelse, men de 

totala kostnaderna för transport har varit 318 tkr lägre under 2021 än under 2020. Administrativa 

kostnader och tjänster har varit 1 441 tkr högre under 2021 än 2020. Framförallt beror ökningen på 

måltidskostnaderna, som har ökat med 992 tkr mellan åren. 

Totala kostnader (tkr) 2018* 2019 2020 2021 

Barn- och utbildningsnämnden -282 003 -340 342 -344 257 -351 589 
* Efter 2018 genomfördes en omstrukturering av intern kostnadsfördelning i kommunen. 

Kostnaderna har stadigt ökat under de senaste åren. Kostnadsökningar inom vissa områden är helt 

naturliga på grund av generella prisökningar, och indexuppräkans därför i varje budget. Bland dessa 

kostnader återfinns personalkostnader, där det varje år sker en lönerevision, samt kostnader kopplade 

till köp av huvudverksamhet, transporter och diverse externa konsultkostnader och dylikt. Siffrorna 

från 2018 är inte helt jämförbara eftersom kostnadsstrukturen såg annorlunda ut då jämfört med nu. 

Eget kapital 

Nämnd Ingående 
eget kapital 

Årets 
resultat 

Justerad 
resultatöverföring 

Utgående 
eget kapital 

Barn- och utbildningsnämnden 0 3 572 2 272 2 272 

  

Nämndens verksamheter befinner sig just nu i en expansiv fas till följd av de politiska satsningar som 

medfört att nämndens budgetram höjts under 2021 och framåt. Eftersom beslutet för budget 2022 
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samt plan 2023 fattades sent under 2021 har förvaltningen tidigare under året varit försiktiga med att 

använda den utökade ramen fullt ut för att inte riskera en ohållbar ekonomisk situation ifall 

budgetramen skulle minskas igen under nästkommande år. Beslutet fattades dessutom mitt under 

pågående termin, och då finns det ytterst begränsade möjligheter att göra förändringar i den plan som 

tagits fram, och även att rekrytera behörig personal.  

Med hänsyn till ovanstående förespråkar därför Barn- och utbildningsnämnden att överföra 2 272 tkr 

av överskottet till eget kapital. Årets resultat understiger 3 % av nämndens budget och kan därmed 

överföras till det egna kapitalet enligt kommunens ekonomiregler.  

Nämnden fick en utökad ram till vuxenutbildningen innan bidraget om 1 300 tkr fick godkänd 

återredovisning. Nämnden förespråkar därför att 1 300 tkr av överskottet återbetalas till 

kommunfullmäktige och att resterande del av överskottet överförs till det egna kapitalet. 

Driftredovisning verksamhet 
 

Verksamhet 2020 Utfall 
helår  

2021 Utfall 
helår  

2021 Budget 
helår  

2021 Återstår 
helår  

Barnomsorg -75 079 -80 650 -81 087 437 

Grundskola -135 511 -139 212 -141 847 2 635 

Särskola -14 125 -14 490 -15 637 1 146 

Gymnasieskola -48 840 -52 974 -50 368 -2 606 

Vuxenutbildning -9 993 -8 115 -10 177 2 062 

Övrig verksamhet -4 394 -6 201 -6 099 -102 

Summa Verksamhetsstruktur -287 944 -301 642 -305 214 3 572 

 
Barn och utbildningsnämnden visar för året ett överskott om 3 572 tkr gentemot budget fördelat på 

nedanstående verksamheter. 

Barnomsorg 

Barnomsorg består av verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem. 

Samlat visar verksamheterna ett överskott om 437 tkr gentemot budget. Det största överskottet 

återfinns inom förskoleverksamheten. Förskolan redovisar ett positivt budgetöverskott om 1 050 tkr, 

och grundar sig främst i att barnomsorgsavgifter och externa bidrag varit högre än förväntat. Förskolan 

har fått en relativt stor del av bidragen från Försäkringskassan avseende höga sjuklönekostnader, och 

därtill har förskolan erhållit 735 tkr mer från Arbetsförmedlingen än förväntat.  

Inom den pedagogiska omsorgen och öppen förskola finns det inte några större budgetavvikelser, men 

fritidshemmen visar ett budgetunderskott om 695 tkr. Underskottet beror främst på icke budgeterade 

måltidskostnader, samt allokeringsproblematik kopplat till personalfördelningen. 

Antal barn inom barnomsorg 2018 2019 2020 2021 

Barnomsorg totalt 1072 1067 1060 1060 

Fritidshem 498 503 488 474 

Förskola 494 481 484 486 

Pedagogisk omsorg 20 17 18 19 

Köpta platser 60 66 70 77 
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Snitt antal elever per år, källa Hypergene 

Antalet inskrivna barn i snitt i någon form av barnomsorg är oförändrat från förra året, 1 060 stycken. 

Noterbart är att antalet barn inom både fritidshem och förskola minskar och att antalet köpta platser 

ökar, vilket i förlängningen innebär ökade kostnader för köp av verksamhet. Under 2021 köptes platser 

inom barnomsorg för 6 173 tkr, vilket är 896 tkr mer än 2020. Samtidigt har även intäkterna från sålda 

platser ökat under 2021 jämfört med 2020. Förskolans platsförsäljningsintäkter under 2021 var 837 

tkr, jämfört med 493 tkr under 2020. Fritidshemmen sålde platser för 157 tkr under 2021, jämfört med 

25 tkr under 2020. 

Grundskola 

Grundskola består av verksamheterna förskoleklass och grundskola. Samlat visar verksamheterna ett 

budgetöverskott om 2 635 tkr. Överskottet beror främst på att personalkostnaderna har varit lägre än 

förväntat under året. Personalkostnaderna är delvis låga på grund av tidigare nämnd 

allokeringsproblematik, men i första hand på grund av åtgärderna som genomfördes under 2020 och 

som nu fått helårseffekt. Därtill har den utökade budgetramen inte förverkligats fullt ut eftersom 

besked om budget 2022 togs sent under 2021. Det ansågs inte hållbart att anställa upp tjänster som 

sedan kanske inte skulle rymmas i nästkommande budget. Inom grundskolan har också en miljon lagts 

undan under året för att täcka upp för delar av det förväntade underskottet inom gymnasieskolan.  

Utöver lägre personalkostnader har grundskolan haft högre intäkter från externa bidrag samt 

försäljning av platser. Bidragen kommer framförallt från Försäkringskassan, avseende höga 

sjuklönekostnader, och Migrationsverket. Verksamheterna har dock även haft högre kostnader inom 

några områden. Kostnader för skolskjutsar överstiger budgeterade kostnader med 1 718 tkr. Dels på 

grund av extrainsatta bussar under våren, och dels till följd av att fler anropsstyrda skolskjutsar 

anordnas.  

Kostnader kopplade till skolornas lokaler har också överstigit budgeterade kostnader, sammantaget 

med 1 066 tkr. 739 tkr av det är hänförligt till ökade elkostnader, och resterande är kopplat till 

upprättade moduler på Bruks- och Munkedalskolan som blev dyrare än förväntat.  

Antal elever inom grundskolan 2018 2019 2020 2021 

Grundskola totalt 1229 1245 1242 1242 

Bruksskolan 217 227 230 235 

Centrumskolan 122 99 97 91 

Hedekas Skola 120 116 106 103 

Hällevadsholms Skola 94 119 123 124 

Kungsmarksskolan 351 350 352 355 

Munkedalskolan 312 317 314 317 

Varav sålda platser 6 3 5 6 

Köpta platser 13 17 20 17 
Snitt antal elever per år, källa Hypergene 

Det totala antalet elever inom grundskolan är samma som det var under 2020, men det finns mindre 

skillnader mellan enheterna. Antalet köpta platser har minskat och antalet sålda platser har marginellt 

ökat, vilket ger positiva effekter ekonomiskt. Försäljning av verksamhet har under 2021 ökat med 300 

tkr medan köp av verksamhet har minskat med 101 tkr jämfört med 2020. 

Särskola inkl. insatser enligt LSS 
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Särskola innefattar verksamheterna grundsärskola, gymnasiesärskola, träningsskola och LSS, som är 

fritidshem för elever över 12 år. Särskolan visar ett budgetöverskott om 1 146 tkr. Detta är hänförligt 

till att Träningsskolan har sålt 2 platser under hösten, vilket inte var budgeterat och medförde intäkter 

om totalt 656 tkr. Resterande del kommer från att det under hösten inte har funnits några behov av 

LSS och att det därmed inte uppstått några kostnader där. 

Antal elever 2018 2019 2020 2021 

Grundsärskolan 10 12 15 19 

Gymnasiesärskolan 16 16 14 12 
Snitt antal elever per år, källa Hypergene 

Gymnasieskola 

Gymnasiet visar ett budgetunderskott om 2 606 tkr. Den största delen av underskottet är hänförligt till 

personalkostnader, som har en negativ budgetavvikelse om 2 210 tkr. Resterande del beror på att det 

sålts färre platser än beräknat. Personalkostnaderna har minskat under 2021 jämfört med 2020, men 

inte tillräckligt mycket för att hålla budgeten. Inför höstterminen avvecklades 6,6 stycken 

heltidstjänster, vilket kommer ge helårseffekt 2022. Externa bidrag har minskat med 2 635 tkr under 

2021 jämfört med 2020. Det har även köpts fler platser under 2021 jämfört med 2020, vilket medfört 

högre kostnader om 2 200 tkr under 2021. 

Antal elever inom Gymnasiet 2018 2019 2020 2021 

Gymnasieskola totalt 441 425 405 391 

Fristående annan kommun 43 42 44 41 

Fristående egen kommun 18 24 31 42 

Kommunal annan kommun 259 249 237 242 

Kommunal egen kommun 115 107 92 63 

varav sålda platser 23 28 22 19 

Region annan kommun 6 3 2 2 
Snitt antal elever per år, källa Hypergene 

Det totala antalet elever inom gymnasiet har en nedåtgående trend de senaste åren. Sedan 2018 har 

elevantalet minskat från 441 elever till 391 elever. Den kraftigaste minskningen återfinns inom den 

egna kommunala gymnasieutbildningen där det gått från 115 elever till 63 elever under samma period, 

och från 92 elever till 63 elever under det senaste året. En del av minskningen förklaras av att elever 

inom IM-programmet istället blir inskrivna inom vuxenutbildningen. Antalet elever inom det 

processtekniska programmet har också en nedåtgående trend och det säljs allt färre platser där. För 

att vända på utvecklingen marknadsförs utbildningen i flertalet olika kanaler.  

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildning innefattar verksamheterna grundläggande vuxenutbildning, gymnasievux samt 

svenska för invandrare, SFI. Samlat visar verksamheterna ett budgetöverskott om 2 062 tkr. 

Överskottet beror främst på att vuxenutbildningen har fått återredovisningen av ett bidrag som 

egentligen avser 2020 om 1 300 tkr godkänd. Gymnasievux står för 1 643 tkr av den positiva 

budgetavvikelsen, med bidraget om 1 300 tkr inräknat. Resterande del är hänförligt till den 

grundläggande vuxenutbildningen.  

Externa bidrag till vuxenutbildningen uppgår till 7 931 tkr, vilket överstiger budgeterade intäkter med 

totalt 2 136 tkr. Intäkterna har dock minskat med 1 065 tkr jämfört med 2020, och de externa 

intäkterna inom vuxenutbildningen ger fortsatt upphov till budgeteringsutmaningar på grund av den 
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osäkerhet som råder kring bidragen. Försäljningen av platser har också minskat under året och uppgår 

till 1 336 tkr, vilket ger en negativ budgetavvikelse om 464 tkr. Samtidigt har färre platser köpts, vilket 

ger en positiv budgetavvikelse om 419 tkr.  

Personalkostnaderna uppgår till 9 141 tkr, vilket är en minskning med 1 640 tkr jämfört med 2020. 

Bemanningen har dock varit för hög under året sett till antalet elever och inför hösten har ett antal 

tjänster avvecklats för att få budget i balans under 2022. Den negativa budgetavvikelsen avseende 

personalkostnader uppgår till 417 tkr. Verksamheterna har med hänsyn till de höga 

personalkostnaderna aktivt hållit igen med att köpa förbrukningsinventarier under året. Därmed 

redovisas en positiv budgetavvikelse om 695 tkr på den posten. 

Antal elever inom Vuxenutbildning 2018 2019 2020 

Grundläggande vux 66 72 56 

Gymnasievux 238 237 309 
Källa Kolada 

Övrig verksamhet 

Den övriga verksamheten består av politiskt arbete samt övergripande ledning och administration. 

Samlat redovisas ett budgetunderskott om 102 tkr. Det är främst licenskostnader för system som varit 

högre än budget under året. 

Åtgärder 
Under 2020 genomfördes stora personalnedskärningar inom grundskola, förskoleklass och fritidshem, 

som har gett helårseffekt 2021. Under året, och framförallt inför höstterminen, har åtgärder i form av 

personalneddragningar genomförts på Kunskapens hus för att få budget i balans 2022. Sammantaget 

har 12 heltidstjänster försvunnit och den allra största delen är inom gymnasiet samt 

vuxenutbildningen, men det har också skett en mindre neddragning på Centrumskolan. Åtgärderna 

kommer få helårseffekt under 2022. 

När beslut om budget 2022 fattades under hösten kunde förvaltningen starta upp de satsningar som 

den utökade budgetramen gett utrymme för. Flexgrupper har startats på de flesta skolenheterna, 

modersmålsundervisningen har kommit igång och den nya språksatsningen tillkommer dessutom. 

Årets genomförda åtgärder medför att samtliga verksamheter förväntas ha en budget i balans 2022. 

Investeringsredovisning 
Projekt Utfall Jan - Dec 

2021  
Budget tot 

2021  
Återstår Jan - 

Dec 2021  

2201 Maskiner Kunskapens hus -452 -500 48 

2203 Inventarier Hällevadsholm -1 353 -994 -359 

2204 Inventarier Hedekasskola -139 -1 500 1 361 

2219 Inventarier Barn och utbildning -413 -1 057 778 

Summa Alla projekt -2 338 -4 051 1 713 

 

Barn och utbildningsnämnden har under året gjort investeringar motsvarande 2 338 tkr av den totala 

investeringsramen om 4 051 tkr, fördelat på nedanstående projekt. 

Maskiner Kunskapens hus 
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Kunskapens hus bedriver resurskrävande yrkesutbildningar och har en tilldelad investeringsram om 

500 tkr. Under året har 452 tkr av investeringsramen utnyttjats. För att upprätthålla en hög standard 

på dessa utbildningar har maskiner och redskap uppdaterats under året. Därtill har 

investeringsbudgeten använts till inventarier för ett framtida sliprum, vilket kommer att förbättra 

arbetsmiljön. 

Inventarier Hällevadsholm 

Renoveringen av Hällevadsholmskolan blev klar i slutet av föregående år, och till följd av 

färdigställandet har flertalet inventarier köpts in under innevarande år. Den tilldelade 

investeringsramen om 994 tkr har övertrasserats med 359 tkr. Anledningen till det anses vara en 

vikvägg i gymnastiksalen som installerades för evakuering av elever, vilket är en kostnad som inte var 

planerad i projektet från start.   

Inventarier Hedekasskola 

Hedekas har utnyttjat 139 tkr av den tilldelade investeringsramen om 1 500 tkr. Bland annat har 

matsalsmöbler, konferensmöbler och stolar till personalrummet köpts in. Ombyggnationen har dragit 

ut på tiden och därför har det inte funnits möjlighet att använda anslaget fullt ut. 

Inventarier Barn och utbildning 

Under året har Munkedalskolan köpt in utrustning till nyetablerad modul och Träningsskolan har köpt 

in avskärmningsväggar för att uppnå en högre nivå av studiero. Även Kungsmarkskolan har lagt 

investeringsmedel på förbättrad studiero. Även där har det köpts in avskärmningsväggar och det har 

också installerats en ny dörr i ett klassrum i avskärmningssyfte. Centrumskolan har upprättat en 

grillplats och inom förskolan har skötbord och diverse utrustning köpts in.  

Barn- och utbildningsnämnden förespråkar att kvarvarande investeringsmedel om 1 700 tkr äskas över 

till 2022 års budget. Projekt 2204 inventarier Hedekas har inte varit fullt realiserbart eftersom 

ombyggnationen dragit ut på tiden. Resterande medel har verksamheterna inte hunnit, och ibland inte 

kunnat, använda innan årets utgång på grund av problem relaterade till Covid-19. 

Personal 

Attraktiv arbetsgivare 

Sjukfrånvaro %  

 Sjukfrv %, ack 
December 

2020  

Sjukfrv %, ack 
December 

2021  

Åldersintervall 8.66% 9.48% 

<=29 11.27% 11.08% 

30-39 7.38% 9.09% 

40-49 8.02% 9.81% 

50-55 6.77% 6.08% 

>=56 10.88% 11.70% 

65-67 3.44% 3.16% 

  

En marginell sänkning har skett av sjukfrånvaron 2021 jämfört med bokslutet 2020. Korttidsfrånvaron 

har minskat något medan långtidsfrånvaron har ökat något. Per verksamhet har korttidsfrånvaron 
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sjunkit och långtidsfrånvaron ökat inom skola, motsatt förhållande inom förskola där korttidsfrånvaron 

ökat och långtidsfrånvaron minskat. 

Korttidsfrånvaron har både privat och arbetsrelaterad karaktär. Covid-19, förkylningssymtom och 

stressrelaterad problematik påverkar fortsatt korttidssjukfrånvaron. 

Långtidssjukfrånvaron beror till större andel av medicinska faktorer, som cancer, Parkinson, smärt- 

eller magrelaterade sjukdomar samt privata olycksfall. En mindre andel beror på psykisk ohälsa, som 

utmattningssyndrom, stress och ångestrelaterad problematik. 

Avsaknaden av ett nära ledarskap har i vissa verksamheter haft en negativ inverkan på sjukfrånvaron 

under första halvåret av 2021, då cheferna arbetat på distans. Under distansarbetet har chefer sett 

det både utmanande och problematiskt att arbeta förebyggande med sjukfrånvaron och den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatserna, som att i ett tidigt skede uppmärksamma 

och agera vid samarbetsproblematik och konflikthantering i arbetsgrupper. 

På vissa enheter har det funnits en oro kring hur de dels ska kunna undvika smitta på bästa sätt men 

också hur de ska hantera eventuellt ökad arbetsbelastning till följd av högre sjukfrånvaro kopplat till 

covid-19. 

Sjukfrånvarokostnaden har sjunkit inom skola vilket beror till största del på att det dels har varit svårt 

att få tag på vikarier och dels att man valt att inte ta in vikarier av oro för smitta när utomstående 

kommer in i skolmiljön. Det kan också härledas till att långtidsjukfrånvaron ökat vilket innebär att de 

inte bekostar förvaltningen i lika stor utsträckning. 

Förskolan har i högre utsträckning använt befintlig personal per avdelning för att undvika 

smittspridning vilket medfört ökade kostnader för mertid. 

Organisationens sammansättning har förändrats under året med en ny rektor inom förskola och tre 

nya rektorer och två nya biträdande rektorer inom skola. Det tillsammans med ny HR-specialist för 

förvaltningen har gjort att rehabiliteringsarbetet har tappat framfart under året, vilket återhämtat sig 

under senhösten. 

Rehabiliteringsarbetet fortlöper med hantering av både kort- och långtidssjukfrånvaro, arbetet med 

rehabsamtal och tidiga insatser behöver intensifieras ytterligare av cheferna med stöd av HR, för att 

både minska korttidsfrånvaron samt att de inte ska övergå till långtidsfrånvaro. Insatser som 

kartläggandesamtal på företagshälsovården, individuell coaching och tillfälliga anpassningar har satts 

in vid behov. 

Antal anställda  

 Utfall 2020  Utfall 2021  

Alla anställningsformer 503 491 

Tillsvidare 326 328 

Tidsbegränsad 180 167 

 

Flera enheter har arbetat aktivt med att få budget i balans, vilket inneburit att verksamheten har 

minskat antalet anställda totalt sett, både visstidsanställningar och tillsvidareanställningar. 

Grundtilldelningen har också minskat på några enheter, vilket lett till åtgärder och minskad 

personalstyrka. 
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En förklaring till tidsbegränsade anställningar är att merparten av de tjänster som finns i skolans värld 

kräver legitimation. Det finns en svårighet att få behörig personal till fritidshemmen. Allt större 

svårigheter att rekrytera behöriga lärare och ämneslärare till de äldre årskurserna, vilket innebär 

tidsbegränsade anställningar av obehörig personal. 

Rekrytering på utlysta tjänster till förskolorna har lett till en utökning av tillsvidaretjänster och 

behörighet.  

Sysselsättning  

 Antal 
anställningar 

2020  

Antal 
anställningar 

2021  

0-74% 132 123 

75-99% 41 35 

100% 333 334 

 

Andelen deltidsanställda med låg anställningsgrad har minskat. Övervägande del av personalen har 

heltidsanställningar och i de flesta fall är det utifrån eget önskemål att arbeta deltid. I takt med 

neddragningar inom framför allt Kunskapens hus har deltidsanställda fått möjlighet att utöka sina 

tjänster. Vikarier ingår i statistiken vilket av naturliga skäl medför att vissa tjänster inte uppfyller 

önskemål om heltid. 

Kompetensutveckling 
Utifrån Covid-19 har utbildningar styrts om till digitalt forum under första delen av året och därmed 

kunnat genomföras. Vissa utbildningsinsatser som inte har kunnat genomföras utifrån 

rekommendationerna har pausats. T.ex. så har inplanerad HLR utbildningen samt Hot och våld har 

flyttats till 2022. Barnhälsomöte, IKT-träffar och språkombudsträffar har genomförts enligt planering. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Det finns 149 rapporterade tillbud och 71 rapporterade olycksfall. Övervägande andel tillbud och 

olyckor kommer från skola. 

Övervägande andel av rapporterade tillbud och olycksfall inom skola handlar om hot och våld 

situationer som sker av elev mot lärare. Vanligast förekommande är i klassrum/lektionssal eller 

korridor/trapphus. Installation av kameror på Kungmarksskolan pågår för att säkerställa en god 

arbetsmiljö för medarbetarna och en god lärmiljö för eleverna samt att väktare har funnits på skolan. 

Socialpedagoger och fritidsledare har förstärkt det förebyggande arbetet för att främja tryggheten på 

skolan. Kontinuerlig kompetensutveckling och kollegialt lärande sker kring hantering och bemötande 

av elever med särskilda behov. 

Övervägande andel rapporterade ärenden inom förskola handlar om situationer som sker i lekrum eller 

på lekgård, att någon snubblat eller halkat etcetera, med kollega eller kollega/barn. Vidare har det 

förekommit tillbud vid entreprenadarbete så som kvarglömt material etcetera samt rapporterade 

tillbud kring corona. 

Kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön finns det rapporterade fall kopplat till 

ohälsosam arbetsbelastning och upplevelser av kränkningar. Detta kommer fortsatt arbetas med på 

APT, genom dialog och att följa de rutiner som finns. 
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För att förebygga tillbud och olycksfall i samband med renoveringar och fastighetsskötsel med mera 

har ett förbättrat samarbete genomförts med samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Arbetssättet kring att rapportera tillbud och olyckor i KIA är en kontinuerlig dialog med både 

skyddsombud och medarbetare. Ett arbetssätt som förbättrats och som fortsatt kan utvecklas med 

stöd och utbildning av HR. 

En arbetsmiljökartläggning har genomförts på en skola och resultatet visade att flertalet av 

medarbetarna anser att det är en god arbetsmiljö, medan ett mindre antal ansåg att arbetsmiljön är 

bristande. Arbete pågår för att förbättra arbetsmiljön på skolan. 

Under 2021 genomförde HR-avdelningen samverkansutbildning på ledningsnivå för att få en ökad 

kunskap och förståelse av samverkansavtalet och att arbeta enligt samverkan. Flertalet KIA 

utbildningar har genomförts för chef och skyddsombud för att säkerställa att tillbud och olycksfall 

rapporteras in för att kunna arbeta förebyggande. I slutet av året anordnades arbetsmiljöutbildningar 

för chef och skyddsombud för att stärka och säkerställa arbetsmiljöarbetet framåt. Under våren 2022 

kommer en uppföljande arbetsmiljöutbildning genomföras för de som inte kunde delta under hösten. 

Vidare är KIA-utbildning och utbildning kring alkohol och droger planerade under våren. 

Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål som gäller under planeringsperioden 2020-2023. Är 

gemensamma för alla nämnder. 

Inriktningsmål Bedömning Trend 

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara   

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen  

  

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs 
utifrån behov 

  

4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra med minskad klimatpåverkan   

Nämndens verksamhetsmål och mått 
Nämndens verksamhetsmål är en konkretisering av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Målen ska 

vara mätbara. 

1.1 Verksamhetsmål: Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja sina gymnasiestudier inom tre år 

Bedömning Trend 

  
Förskolan 

Förskolan anpassar utbildningen efter varje barns behov. Personalen använder sig av centrala 

barnhälsan där det finns specialpedagoger samt logoped att tillgå när behov uppstår. I vissa fall tillsätts 

resurspersonal. Majoriteten av avdelningarna har utvecklat arbetet med språkutvecklande arbetssätt 

och arbetet med tecken som stöd och även bildstöd via InPrint har utökats. 

Inom avdelning förskola följs insatserna utifrån den antagna strategiska planen. 

Skolan 
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Arbetet med ökad måluppfyllelse och den Strategiska planen fortlöper enligt plan. Resultatanalyser 

visar en god progression av resultat inom grundskolan i alla åldrar och på samtliga enheter. 

I grundskolans lägre åldrar, F-6, varierar det från skola till skola inom vilka områden den största 

progressionen syns men trenden är överlag mycket glädjande. Andelen med godkänt i matematik, 

svenska och engleksa samt ytterligare 5 ämnen (gymnasiebehörighet) i årskurs 6 ökar i kommunen från 

74% till 77%. Det är pojkarna som står för ökningen från 68% till 73%. 

Andelen behöriga till gymansiet i åk 9 har ökat till 85% läsåret 20/21. Det är endast 7 elever från 

Kungsmarksskolan som börjar på IM läsåret 21/22. Det är en minskning med 12 elever från föregående 

år. Det genomsnittligt meritvärde för slutbetyg i årskurs 9 var 212,5 poäng år 2021, till skillnad från 

187,4 poäng år 2020. Det betyder att meritvärdet nu ligger i nivå, eller till och med strax över, det 

modellberäknande värdet. Andelen elever med meritvärde över 250 har ökat från 12% till 22%. 

Trots covid och förväntade låga resultat lyckades 10 av 12 elever ta examen från Processtekniska 

gymnasiet. 11 av 12 gymnasielever från åk 3 Process har haft sommarjobb inom industrin, varav två 

redan vid skolslut hade tillsvidareanställning eller längre vikariat. 

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 

Förskola: All personal har fått fortbildning i visuellt 
stöd 

70.00% 100.00%  

Förskola: Alla avdelningar arbetar med tecken som 
stöd 

90.00% 100.00%  

Förskola: Alla avdelningar genomför TRAS under 
hösten 

 100.00%  

Förskola: Alla barn har en vårdnadshavare som loggar 
in kontinuerligt på Unikum 

90.00% 100.00%  

Fritids: Fler elever i åk 1 ska ha klarat A (läsning) enligt 
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd 

87.00% 95.00%  

Fritids: Minst ett samverkansprojekt mellan skola och 
fritidshem, kopplat till elevernas behov och resultat, 
ska genomföras på samtliga enheter. 

100.00% 100.00%  

Grundskola: Fler elever i åk 1 ska ha klarat A enligt 
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd 

84.00% 95.00%  

Grundskola: Andelen elever som lämnar åk 6 med 
fullständiga betyg ska öka. 

77.00% 80.00%  

Grundskola: Meritvärde för elever i åk 9 ska öka 212 210  

Grundskola: Andelen elever som ska blir behöriga till 
gymnasiets yrkesförberedande program ska öka 

85.00% 85.00%  

Grundskola: Andelen elever som lämnar åk 9 med 
fullständiga betyg ska öka. (80 % inom en 3-årsperiod) 

63.00% 70.00%  

Grundskola: Andelen elever med meritvärde över 250 
ska öka. 

22.00% 25.00%  

Särskola: Andelen elever som går på ett 
särskoleprogram på gymnasiet och tar examen ska 
öka. 

80.00% 100.00%  

Särskola: All personal ska kunna tecken och arbeta 
med tecken som stöd 

75.00% 100.00%  

Vuxenutb: Andelen som påbörjar en teoretisk 
kurs/utbildning och slutför den ska öka. 

52.00% 85.00%  
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Vuxenutb: Andelen som påbörjar en 
yrkesutbildning/kurs och slutför den ska öka. 

65.00% 95.00%  

Gymnasie: Andelen elever som går på ett 
gymnasieprogram i Munkedals kommun och tar 
gymnasieexamen ska öka. 

83.00% 90.00%  

Gymnasie: Andelen elever från Munkedals kommun 
som går på ett gymnasieprogram i annan kommun 
och tar gymnasieexamen ska öka 

 85.00%  

 1.2 Verksamhetsmål: Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera. 

Bedömning Trend 

  
Förskolan 

Förtätning av datorer har inte ännu genomförts då leveransen av beställda datorer försenats. 

Personalen använder Teams aktivt och det fungerar väl att genomföra möten via Teams. 

InPrint är ett digitalt bildstöds verktyg som flera i personalen upplever underlättar arbetet med att 

använda bildstöd i verksamheten. 

Tieto är fortfarande ett verktyg som behöver förbättras. Förskolorna saknar fortfarande en del 

scheman då föräldrar inte lägger in i tid, vilket skapar svårigheter i anpassningar av verksamheten vid 

frånvaro hos personalen. Alla inplanerade träffar som språkombudsträffar, IKT-träffar, barnhälsomöte, 

samverkansmöte och utvecklingssamtal har genomförts genom Teams. 

Skolan 

Utbyggnaden av 1-1 är nu helt genomförd i grundskolan. I förskoleklass och på fritidshem finns tillgång 

till IKT- verktyg. All tillsvidareanställd personal har nu en dator som arbetsverktyg. Utbildningsinsatser 

för personal är pågående för att skapa en mer likvärdig kunskap och användning av digitala verktyg. 

Under hösten har alla IKT-pedagoger utbildats i Teams och under våren 2021 har de vidareutbildat sina 

kollegor på respektive skolenhet. Digital distansundervisning har ökat, i och med pandemin, vilket i sin 

tur har utvecklat och ökat kunskaperna kring att använda digitala lärverktyg hos både pedagoger och 

elever. 

Arbetet med att ta fram en årskursplan kopplat till studieteknik och digitala lärverktyg fortgår enligt 

plan och beräknas vara klar för implementering i samtliga verksamheter till höstterminen 2021. 

Distansundervisning även på gymnasiet och vuxenutbildningen har ökat pga pandemin. Lärare har fått 

fortbildning via digitala plattformar som de sedan utbildat eleverna i. 

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 

Förskola: All personal har fått introduktion i Teams 98.00% 100.00%  

Förskola: Majoriteten av vårdnadshavarna lägger in 
schema digitalt 

90.00% 85.00%  

Förskola: Personaldatorer, minst antal per avdelning 1 2  

Fritids: Alla pedagoger får utbildning i hur Teams kan 
användas effektivt i undervisningen 

95.00% 100.00%  

Fritids: Alla verksamheter ska arbeta efter en 
kommunövergripande plan gällande studieteknik 
kopplat till de digitala verktygen 

 100.00%  
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Grundskola: Alla pedagoger får utbildning i hur Teams 
kan användas effektivt i undervisningen 

100.00% 100.00%  

Grundskola: Alla verksamheter ska arbeta efter en 
kommunövergripande plan gällande studieteknik 
kopplat till de digitala verktygen 

 100.00%  

Grundskola: Samtliga elever i åk 1-6 får del av 
Hejframtidsval, studie- och yrkesvägledning via 
webben 

100.00% 100.00%  

Särskola: Alla pedagoger får utbildning i hur Teams 
kan användas effektivt i undervisningen 

100.00% 100.00%  

Gymnasie: Alla pedagoger får utbildning i hur Teams 
kan användas effektivt i undervisningen 

85.00% 100.00%  

Gymnasie: Samverka med andra kommuner i 
modersmålsundervisningen 

1 1  

Gymnasie: Öka andelen digitala undervisningsformer 1 1  

Vuxenutb: Alla pedagoger får utbildning i hur Teams 
kan användas effektivt i undervisningen 

80.00% 100.00%  

Vuxenutb: Öka andelen digitala undervisningsformer 1 1  
2.1 Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska alla känna trygghet och glädje 

Bedömning Trend 

  
Förskola 

Enligt föräldraenkäten är tryggheten och trivseln på våra förskolor hög. Arbetet med Plan mot 

kränkande behandling har skett med kontinuerliga reflektioner på avdelningsplanering kring 

barngruppernas sociala samspel, samt pedagogernas bemötande. Barnintervju genomförs nu i början 

av maj. 

Enligt OSA enkäten 2020 är trivsel och trygghet hög även bland personalen. OSA enkäten har lyfts på 

APT med fördjupning i vissa delar. 

Räknar vi ett snitt över antal barn i barngrupp klarar vi verksamhetsmålet på 17 barn/grupp. Räknar vi 

istället att 17 är maxantal klarar alla enheter inte målet. Vår budget är baserad på 18 barn/grupp, vilket 

innebär att de enheter som har färre barn inskrivna får svårare att hålla budget. 

Förskolorna jobbar mycket med rörelse under dagarna både inomhus och utomhus 

Sjukfrånvaron är hög vilket påverkar personalens arbetsbelastning. 

Utvecklingssamtal har genomförts med de föräldrar som önskat men utifrån stor frånvaro har 

avdelningarna i samråd med vårdnadshavare flyttat fram några samtal till hösten 2021. 

Skola 

Samtliga enheter har pulshöjande aktiviteter varje dag. Elevråd genomförs regelbundet på samtliga 

skolenheter. Trygghetsvandringar genomförs på de flesta F-6 skolorna och fritidshemmen. 

På Kungsmarksskolan finns ett "kontrakt" som all personal är väl känd med. Det har tillverkats i samråd 

med elev och personal. Kontraktet utvärderas årligen med elevers och personalens hjälp. Detta 

kontrakt har mentor genomgång av första dagen och därefter följs det upp 1 gång varje månad med 

klassen på klassråd. Elever och lärare talar om hur det efterlevs och vad som känns bra och vad som 
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kan bli bättre och därmed utvecklas. Kontraktet stämmer väl överens med skolans likabehandlingsplan 

och finns översatt till flera språk. 

Skolinspektionens skolenkät, som genomfördes under läsåret i klass 5, klass 9 och på gymnasiet åk 2 

visar att Munkedals kommun ligger väldigt väl till jämfört med andra kommuner när det gäller 

elevernas upplevelse av trygghet. I åk 5 (81%), vilket är ett värde runt rikssnittet, i åk 8 (78%) ligger 

värdet något över rikssnittet och på gymnasiet (93%) ligger värdet långt över rikssnittet. 

Alla verksamheter har ett stort fokus på ökad närvaro. Regelbunden avstämning med elevhälsan kring 

frånvarostatistik sker och kopplas till insatser. Frånvaro över 20% har stadigt minskat i grundskolan 

under föregående läsår, trots pandemin. Vårterminen 2020 låg frånvaron över 20% på 19% av eleverna 

i grundskolan men nu ligger den på knappt 10%. 

Jämfört med föregående läsår har den oroande frånvaron alltså minskat med nästan hälften över hela 

kommunen. Detta kan förklaras bland annat genom att närvaroplanen har implementerats på 

organisation, grupp och individnivå. Kommunens frånvarosystem skola24 har fått ett nytt typsnitt som 

innebär att klasslärare får månadsrapporter vid oroande frånvaro vilket underlättar arbetet med att 

uppmärksamma elever med hög frånvaro. När arbete med närvaroplanen implementerades i 

arbetsgruppen på skolorna fanns ett visst motstånd, då man befarade högre arbetsbelastning. När man 

sedan såg att närvaron ökade blev det motiverande att fortsätta. På föräldramöten påtalas vikten av 

närvaro kopplat till fullföljda studier. Skolornas utvecklingsarbete ex. fullföljda studier, 

trygghetsteam/trygghetsgrupper kan också ha haft betydelse för att främja närvaron. 

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 

Förskola: Resultat från föräldraenkäten (Fråga: Jag 
upplever att mitt barn trivs på förskolan) 

78.00% 85.00%  

Förskola: Resultat från OSA-enkäten (Fråga: Jag 
upplever trivsel och gemensakp med mina kollegor) 

4.3 4.5  

Fritids: Trygghetsvandring ska genomföras på samtliga 
fritidshem 

100.00% 100.00%  

Fritids: Andelen elever som känner trygghet på 
fritidshemmet ska vara hög 

 100.00%  

Fritids: Andelen elever som trivs på fritidshemmet ska 
vara hög 

 100.00%  

Grundskola: Trygghetsvandring ska genomföras på 
samtliga åk F-6 

100.00% 100.00%  

Grundskola: Andelen elever som känner trygghet i 
skolan ska vara hög 

84.00% 100.00%  

Grundskola: Andelen elever som trivs i skolan ska vara 
hög 

86.00% 100.00%  

Särskola: Andelen elever som känner trygghet i skolan 
ska vara hög 

80.00% 90.00%  

Särskola: Andelen elever som trivs i skolan ska vara 
hög 

100.00% 90.00%  

Gymnasie: Andelen elever som känner trygghet i 
skolan ska vara hög 

98.00% 90.00%  

Gymnasie: Andelen elever som trivs i skolan ska vara 
hög 

87.00% 90.00%  

Vuxenutb: Andelen elever som känner trygghet i 
skolan ska vara hög 

90.00% 90.00%  
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Vuxenutb: Andelen elever som trivs i skolan ska vara 
hög 

90.00% 90.00%  

2.2 Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Bedömning Trend 

  
Pandemin har försvårat möjligheten att minska sjukfrånvaron 

Förskola 

Friskvårdsbidrag, arbetskläder samt pedagogiska måltider (gratis) till personalen. Utvecklingssamtal 

samt lönesamtal genomförs regelbundet. 

Att vara en närvarande och tillgänglig rektor för personal bidrar till positivare känsla. I OSA-enkäten 

uppger 4,33 av 5 att de kan rekommendera Munkedals kommun som arbetsgivare till en vän. I 

utvärdering lyfter medarbetare rektors tillgänglighet som en viktig och bidragande orsak till ökad 

måluppfyllelse. Nyanställd personal upplever att arbetskläder är ett mycket positivt erbjudande av 

arbetsgivare. 

Skola 

OSA-enkäten visar att medarbetarna i hög utsträckning känner till målen för verksamheten samt att 

de vill rekommendera Munkedals kommun som arbetsgivare till vänner och bekanta. 

Resultatet av hela avdelning skolas OSA enkät har analyserats och diskuterats i ledningsgruppen. En 

handlingsplan med prioriterade målområden har antagits och arbetet med densamma har redan 

startat. Ledningsgruppen har valt att fokusera på att bevara några viktiga och höga värden, så som 

arbetstagarnas trivsel (4,34/5) och motivation (4,36/5). Fokus på att förbättra återkoppling, 

delaktighet, analys och mål-och kvalitetsarbete på alla nivåer ingår också. Under hösten genomfördes 

en omfattande tidskartläggning med all personal. Denna kartläggning har sammanställts och ska 

bearbetas och analysera tillsammans med fackliga företrädare. Syftet är bland annat att söka svar på 

hur tiden används, om tillräcklig tid finns för huvuduppdraget, om rätt kompetens gör rätt saker och 

om det finns tid för återhämtning och paus. Att skapa en kvalitativt, attraktiv och effektiv organisation, 

där befintliga medarbetare trivs och nya söker sig till är målet. I överenskommelse med de fackliga 

organisationerna diskuteras kartläggningsmaterialet på APT:er i verksamheten. I första omgången 

ligger fokus på undervisnings, planering, raster och administration. På OSA enkäten svarade 3,44/5 att 

de ofta känner sig stressade i arbetet medan 3,21/5 ansåg att arbetsbelastningen är rimlig. 

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 

Förskolan: Alla inom BoU kan rekommendera vänner 
och bekanta att jobba inom förvaltningen (OSA 
enkäten skala 0-5) 

4.1 4.5  

Förskola: Alla inom BoU ska känna till målen för 
verksamheterna (OSA– enkät) 

4.0 4.5  

Förskola: Kortidssjukfrånvaron sänks till 6.86% 4.50%  

Fritids: Alla inom BoU kan rekommendera vänner och 
bekanta att jobba inom förvaltningen (OSA enkäten 
skala 0-5) 

4.0 4.5  

Fritids: Sjukfrånvaron sänks till 8.75% 4.50%  

Fritids: Alla inom BoU ska känna till målen för 
verksamheterna (OSA– enkät) 

4.0 5.0  
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Grundskola: Alla inom BoU kan rekommendera 
vänner och bekanta att jobba inom förvaltningen 
(OSA enkäten skala 0-5) 

3.5 4.5  

Grundskola: Alla inom BoU ska känna till målen för 
verksamheterna (OSA– enkät) 

4.2 5.0  

Grundskola: Sjukfrånvaron sänks till 9.57% 4.50%  

Särskola: Alla inom BoU ska känna till målen för 
verksamheterna (OSA– enkät) 

3.9 5.0  

Särskola: Alla inom BoU kan rekommendera vänner 
och bekanta att jobba inom förvaltningen (OSA 
enkäten skala 0-5) 

3.8 4.5  

Särskola: Sjukfrånvaron sänks till 15.00% 4.50%  

Gymnasie: Alla inom BoU kan rekommendera vänner 
och bekanta att jobba inom förvaltningen (OSA 
enkäten skala 0-5) 

3.7 4.5  

Gymnasie: Alla inom BoU ska känna till målen för 
verksamheterna (OSA enkäten skala 0-5) 

3.4 4.5  

Gymnasie: Sjukfrånvaron sänks till 5.79% 4.50%  

Vuxenutb: Alla inom BoU kan rekommendera vänner 
och bekanta att jobba inom förvaltningen (OSA 
enkäten skala 0-5) 

3.7 4.5  

Vuxenutb: Alla inom BoU ska känna till målen för 
verksamheterna (OSA– enkät) 

3.4 4.5  

Vuxenutb: Sjukfrånvaron sänks till 2.09% 4.50%  
3.1 Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningen ska samverka med IFO och andra viktiga 

aktörer 

Nämndens verksamhetsmål är en konkretisering av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Målen ska 

vara mätbara. 

Bedömning Trend 

  
Förskola 

Den nya formen för konsultationssamtal upplevdes positivt på Önnebacka och hos dagbarnvårdarna. 

Det har nu testats i Område 4 och planeras i Område 3. Fortsatt samtal om formen i Samtidigt-gruppen. 

Rutinen för anmälan till Socialtjänsten ska reviderades under våren och ska presenteras för personalen 

i hösten. 

Skola 

Genom samarbete med externa aktörer skapar ökad möjlighet att möta alla elever utifrån deras 

individuella behov. Exempel på samverkansparter är socialtjänst, familjebehandlare, 

ungdomsmottagning, habilitering, BUP, vårdcentral, UPH och Ung fritid. På gymnasiet och 

vuxenutbildningen sker samverkan även med AME och försörjningsstöd. 

Elevhälsan deltar i två samverkansdagar om året tillsammans med socialtjänsten (IFO). 

SIP-möten (Samordnad individuell plan), för att samordna olika verksamheters insatser kring elever 

genomförs på alla enheter under läsåret och representanter från elevhälsan medverkar. SIP-styrgrupp 

träffas 1 gång i månaden i samband med vårdsamverkan, här har även skolpsykolog deltagit. 
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Två samverkansdagar med socialtjänsten har genomförts under läsåret. Fokus har varit samverkan 

kring att främja skolnärvaro och tidiga samordnade insatser. Att samtala om ”case”- snarare än 

specifika ärenden har varit givande. Det är svårt att utveckla samverkan i specifika ärenden och 

samverkan både kan och behöver utvecklas ytterligare i framtiden. På grund av Covid har arbetet med 

samverkansmodellen som ska utarbetas skjutits fram. Arbetet är pågående men fördröjt. 

Skolsköterskorna har överlämningsmöten med BVC till lågstadiet, mellanstadiet till högstadiet och 

högstadiet till gymnasiet. 

Centrala elevhälsan har representanter i SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) 

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 

Förskola: Samverkansdagar mellan skola/förskola och 
socialtjänst, antalt per år 

2 2  

Förskola: Dokument som beskriver våra 
samverkansformer är upprättat 

1 1  

Fritids: Skapa en Munkedalsmodell för samverkan och 
förebyggande arbete kring elever som hamnar mitt 
emellan respektive myndighetsansvar 

 1  

Fritids: Skapa en Munkedalsmodell för 
samverkansarbetet kring elever med hög frånvaro 

 1  

Fritids: Implementering av Munkedalsmodellen i alla 
verksamheter 

 100.00%  

Grundskola: Implementering av Munkedalsmodellen i 
alla verksamheter 

 100.00%  

Grundskola: Skapa en Munkedalsmodell för 
samverkan och förebyggande arbete kring elever som 
hamnar mitt emellan respektive myndighetsansvar 

 1  

Grundskola: Skapa en Munkedalsmodell för 
samverkansarbetet kring elever med hög frånvaro 

 1  

Särskola: Implementering av Munkedalsmodellen i 
alla verksamheter 

 100.00%  

Särskola: Skapa en gemensam strukturerad 
samverksansplan mellan AME, vuxenutb, KAA, 
försörjningstöd och AF 

 1  

Särskola: Skapa en Munkedalsmodell för samverkan 
och förebyggande arbete kring elever som hamnar 
mitt emellan respektive myndighetsansvar 

 1  

Särskola: Skapa en Munkedalsmodell för 
samverkansarbetet kring elever med hög frånvaro 

1 1  

Gymnasie: Implementering av Munkedalsmodellen i 
alla verksamheter 

 100.00%  

Gymnasie: Skapa en Munkedalsmodell för samverkan 
och förebyggande arbete kring elever som hamnar 
mitt emellan respektive myndighetsansvar 

 1  

Gymnasie: Skapa en Munkedalsmodell för 
samverkansarbetet kring elever med hög frånvaro 

 1  

Vuxenutb: Implementering av Munkedalsmodellen i 
alla verksamheter 

 100.00%  
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Vuxenutb: Skapa en gemensam strukturerad 
samverksansplan mellan AME, vuxenutb, KAA, 
försörjningstöd och AF 

 1  

3.2 Verksamhetsmål: Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras 

Nämndens verksamhetsmål är en konkretisering av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Målen ska 

vara mätbara. 

Bedömning Trend 

  
Förskola 

Tidiga insatser i förskolan är socioekonomiskt lönsamma eftersom det kan bidra till att minska 

utanförskap och misslyckande i skolan och senare i livet. Det är viktigt att skapa trygga relationer till 

barnen och även till föräldrar. Tidiga insatser handlar om att hitta arbetsformer för att hantera 

situationer som uppstår, och skapa kunskap utifrån de förutsättningar som redan finns. I förskolan 

finns en generell kompetens om att hantera olika svårigheter Personalen får stöd i att att utföra 

kartläggningar och ge särskilt stöd från centrala barnhälsan och IFO. Fortbildning i Inprint, ritade tecken 

och TRAS har getts. 

Genom projektet Tidig upptäckt, tidig insats har fler barn med svårigheter identifierats vid en tidigare 

ålder och även fått insatser tidigare. Projektet har även resulterat i att insatserna sätts in samtidigt 

från olika aktörer, tex förskola och BVC. 

Skola 

De insatser som görs utifrån Strategisk plan kring språk, lässtärkande strategier och insatser, 

användning av bildstöd mm ligger rätt i tiden och syftar till att öka den tidigare sjunkande 

resultattrenden i svenska. Höstens resultat visade att 79% av årets åk 3 bedöms ha uppnått godtagbara 

kunskaper i ämnet svenska och motsvarande siffra för våren är 82%. Låg måluppfyllelse i svenska i åk 

3 slår mot fler ämnen ju högre upp i skolsystemet eleven kommer, progressionen i alla ämnen är 

språkligt beroende. Det är därför glädjande att se en försiktigt positiv trend. Resultaten i svenska för 

åk 6 visar nu också på en liten ökning av andelen godkända elever på kommunövergripande nivå, vilket 

är mycket glädjande. Det finns dock mer att önska både i ökade resltat på kommunövergripande nivå 

men framförallt behöver likvärdigheten och resultaten på samtliga skolenheter öka. Den positiva 

trenden visar dock att de insatser som görs ger goda resultat. 

Att organisera undervisning i halvklass och mindre grupper är en tydlig framgångsfaktor. Det ställer 

dock höga krav på resurser i form av personal och lokaler och kan därför endast användas i begränsad 

skala. Den form av organisering behöver användas klokt och inom rätt ämne beroende på varje skolas 

resulatanalys och förutsättningar. 

Det är positivt för eleverna att grupper formas tidigt. Måluppfyllelsen tenderar att öka då alla elever 

redan från förskoleklass har en utbildad lärare som följer dem. Kontinuitet av och utbildad personal är 

andra faktorer som korrelerar med högre skolresultat generellt sett. 

Elevhälsan ska vara en del av skolans pedagogiska verksamhet och rektor har ansvar för att använda 

den samlade elevhälsan för att driva skolutvecklingen framåt. Elevhälsan ska främst arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande och elevhälsans personal ska stödja elevens utveckling mot 

utbildningens mål. Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus. Det 
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finns en elevhälsa lokalt på varje skola. Den elevhälsan består av personal anställd direkt av skolan och 

personal från den Centrala elevhälsan. 

Den centrala elevhälsan: 

- samverkar med skolans pedagogiska personal om elevernas arbetsmiljö samt i det övergripande 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet 

- bistår skolledningen med information, råd och utredningar i frågor som har betydelse för elevernas 

lärande, utveckling och hälsa 

- arbetar för en säker och god arbets- och lärandemiljö för eleverna 

- uppmärksammar förhållanden i elevernas närmiljö som kan öka risken för skador, ohälsa, utsatthet 

och kränkningar 

- tar del av aktuell vetenskaplig utveckling inom relevanta områden för att utveckla elevhälsans arbete 

- ger handledning och konsultation till skolans personal 

- samarbetar kontinuerligt och strukturerat med pedagogisk och annan personal på skolan 

- samverkar med landstingets hälso- och sjukvård, kommunens socialtjänst och 

ungdomsmottagningar. 

- är delaktiga i uppgiften att identifiera och åtgärda problem i elevens lärande, utveckling och hälsa 

- deltar i arbetet med att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar 

- aktivt bistår elever som behöver särskilt stöd 

Resultaten av Skolverkets tester granskas i elevhälsan och åtgärder för förbättring diskuteras för 

utfallselever och logoped och speciallärare är med och handleder pedagoger i de fall elever har låga 

resultat. 

Respektive skolas elevhälsoteam träffas regelbundet för EHT-möten. Från den centrala elevhälsan 

deltar skolsköterska och kurator på samtliga EHT-möten. Skolpsykolog och logoped deltar 5-6 

gånger/skola per termin på så kallat Utvidgat EHT. Speciallärare inriktning utvecklingsstörning deltar 

på EHT för träningsskolan. Det finns en kommungemensam rutin för hur mötet ska genomföras och 

dokumenteras. Punkter som förekommer på mötena är: föregående protokoll, generella tendenser på 

skolan, organisationsnivå, gruppnivå och individnivå, in- och utflyttade elever, kränkningsärenden 

samt frånvaro/närvaro. 

På högstadiet har EHT samt Hälsan stort fokus på de elever som ska börja på skolan. En gedigen 

överskolningsplan finns som följs och varje år utvärderas. Det är viktigt att starten blir så bra som 

möjligt. 

På tre enheter har en flexgrupp startats under perioden med mycket gott resultat när det gäller både 

kunskapsprogression för eleverna, högre närvaro men också för studiero och trygghet. I flexgruppen 

erbjuds elever i behov av stöd en annan studiemiljö och ett kvalificerat stöd i olika omfattning. Oron 

för att inte kunna behålla detta kvalificerade stöd på grund av budget är stort i verksamheten. Till 

hösten planeras fler flexgrupper att starta tack vare utökad ramtilldelning 2021. 
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På gymnasiet och vuxenutbildningen finns större möjligheter till individualiserade upplägg, trots det 

sätts extra stödinsatser ibland in för sent. Detta är ett fortsatt utvecklingsområde framöver. 

Elevhälsoutbildningen som pågått under året har bidragit till bättre rutiner och struktur kring stöd. 

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 

Förskola: Alla barn 0-5 år i kommunal verksamhet i 
behov av insats får det innan de börjar förskoleklass. 

90.00% 100.00%  

Förskola: Alla barn listade på VC i Munkedal som är 
2,5 år ska ha besökt Familjecentralens team och insats 
har erbjudits de barn som är i behov av stöd. 

75.00% 100.00%  

Fritids: Representanter från fritids ska delta på 
skolans EHT (Elevhälsoteam) på samtliga skolenheter 

75.00% 100.00%  

Fritids: Visuellt stöd ska användas i samtliga 
verksamheter 

80.00% 100.00%  

Grundskola: Flexgrupper ska finnas vid behov på 
samtliga enheter 

67.00% 100.00%  

Grundskola: Studiehandledning ska ges till alla elever i 
behov 

50.00% 100.00%  

Grundskola: Visuellt stöd ska användas i samtliga 
verksamheter 

60.00% 100.00%  

Särskola: Representanter från 
träningsskolan/särskolan ska delta på skolans EHT 
(Elevhälsoteam) på samtliga skolenheter 

100.00% 100.00%  

Gymnasie: Tydligare rutiner kring stöd ska skapas och 
implementeras inför ht-21 

1 1  

Gymnasie: Elevernas studieplan ska följas upp. Vid 
behov ska åtgärder sättas in så att elevernas ligger i 
fas med dessa. 

80.00% 100.00%  

Vuxenutb: Språkförberedande yrkessvenska ska 
erbjudas alla elever i behov 

90.00% 100.00%  

4.1 Verksamhetsmål:  I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla utvecklar en hållbar livsstil 

Nämndens verksamhetsmål är en konkretisering av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Målen ska 

vara mätbara. 

Bedömning Trend 

  
Förskola 

Samtliga avdelningar vistas ute minst en gång per dag. Samtliga avdelningar går dessutom på någon 

utflykt till exempel till skogen någon gång i veckan, förutom vi hög sjukfrånvaro då personal saknas. 

Under våren erbjöds barnen födda 2015 Danspoolen och barnen födda 2016 Sagolek. 

Utomhusmatlagning med fiskburgare på förskolorna genomfördes under våren. 

Månadens grönsak är något som de flesta arbetar med i någon form. 

Skola 

Plan för källsortering finns på samtliga verksamheter. Alla verksamheter har ännu ej möjlighet till 

källsortering då det inte finns kärl. På flera enheter källsorterar verksamheten men vid sophanteringen 

läggs allt i en och samma container, vilket skickar fel signaler till barn och verksamhet. 
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Samtliga verksamheter har genomfört flertalet aktiviteter inom området hållbar livsstil. Några exempel 

är drogförebyggande arbete och temadagar, batterijakt, samlad skolmåltid, TEMA utifrån "Lärande för 

hållbar utveckling (LHU). 

Ett nytt samverkansprojekt med Kostenheten har inletts under året. Syftet är att skapa starka 

ledstänger mellan hållbarhet, pedagogisk, ökad hälsa och välmående samt ökad måluppfyllelse. 

Den ökade digitaliseringen medför minskad konsumtion av papper och material, vilket är bra ur ett 

hållbarhetsperspektiv. 

Den höga och oroande skolfrånvaron över tid har minskat från drygt 19% av grundskoleeleverna till 

knappt 10%, vilket är en enorm förbättring. 

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 

Förskola: Alla barn har pulshöjande aktivitet, minst 
antal per dag 

1 1  

Förskola: Alla enheter ska genomföra aktiviteter med 
fokus på hållbar livsstil, antal per år 

2 2  

Förskola: Alla verksamheter ska ges möjlighet till 
källsortering 

60.00% 100.00%  

Fritids: Andelen elever med mer än 20 % skolfrånvaro 
ska minska 

10.00% 10.00%  

Fritids: Andelen elever som utnyttjar anmäld 
behovsplats på lov/stängningsdagar ska öka 

75.00% 80.00%  

Grundskola: Alla enheter ska ha elevråd varje månad 
där eleverna ges möjlighet till inflytande över sin 
situation och till demogratisk delaktighet. Det som 
sägs på elevrådet ska tas upp på APT 

50.00% 100.00%  

Grundskola: Andelen elever med mer än 20 % 
skolfrånvaro ska minska 

10.00% 10.00%  

Särskola: Alla klasser ska ha 
klassråd/elevråd/samverkansråd varje månad där 
eleverna ges möjlighet till inflytande över sin situation 
och till demokratisk delaktighet. 

100.00% 100.00%  

Särskola: Andelen elever med mer än 20 % 
skolfrånvaro ska minska 

12.50% 10.00%  

Särskola: Särskolan ska medverka i alkohol och 
drogförebyggande aktiviteter, antal per termin 

1 1  

Gymnasie: Andelen elever med mer än 20 % 
skolfrånvaro ska minska 

17.00% 10.00%  

Gymnasie: Alla klasser ska ha 
klassråd/elevråd/samverkansråd varje månad där 
eleverna ges möjlighet till inflytande över sin situation 
och till demokratisk delaktighet. 

50.00% 100.00%  

Gymnasie: Gymnasieskolan ska medverka i alkohol 
och drogförebyggande aktiviteter, antal per termin 

1 1  

Gymnasie: Färre ungdomar i KAA, Kommunalt 
aktivitetsansvar, antal elever 

13 10  

Vuxenutb: Alla klasser ska ha 
klassråd/elevråd/samverkansråd varje månad där 
eleverna ges möjlighet till inflytande över sin situation 
och till demokratisk delaktighet. 

 100.00%  
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Vuxenutb: Andelen elever som slutför sin utbildning 
ska öka 

60 90  

Vuxenutb: Vuxenutbildningen ska medverka i alkohol 
och drogförebyggande aktiviteter, antal per termin 

 1  

Framtid 
Det är avgörande vad som händer med pandemin och dess konsekvenser framöver. Personalen har 

slitit hårt under två år och arbetsgivaren behöver i samverkan med fackliga organisationer skapa 

förutsättningar för att ingjuta energi och hopp hos medarbetarna framåt. 

Förskolorna i Munkedal är delaktiga i flera utvecklingsprojekt under 2022: 

- Mat, motion och mående med fokus på psykiskt mående. 

- I samarbete med biblioteket och centrala barnhälsan genomförs projektet Bokstart med syfte att öka 

läsintresset. 

- Främja barns hälsa i Munkedal är projektmedel för en 20% tjänst under 2022 med syfte att stärka 

samarbetet mellan förskolan och IFO 

- Språkutveckling och föräldrastöd för flerspråkiga är ett projekt finansierat genom sociala 

investeringsmedel och pågår mellan januari 2022 och december 2024. Förskolan deltar tillsammans 

med BVC och centrala barnhälsan. För att förstärka detta projekt kommer förvaltningen att söka 

stadsbidrag för att kunna anställa personal med fokus på det språkstärkande arbetet för barn som inte 

talar svenska i hemmet. 

I centrala Munkedal har det varit byggstart för Skogsbackens förskola med beräknad slutbesiktning maj 

2023. Den nya förskolan kommer förhoppningsvis att innebära fler förskoleplatser och minskad 

segregering i centrala Munkedal. 

Nyrenoverad skola och förskola i Hedekas ska stå klar i november 2022. Dingle förskola flyttar till en 

tillfällig byggnad placerad intill Centrumskolan under tiden som renovering och utbyggnad av befintlig 

förskola sker. Det finns en stor entusiasm bland personalen kring förväntade positiva effekter som 

renoveringar och nybyggen kommer att innebära för verksamheten. 

Analysdagen som infördes 2021 föll väl ut och kommer vidareutvecklas 2022. En del nya arbetssätt 

som utvecklats under pandemin kommer att behållas. Både inom förskolan och skolan är upplevelsen 

en ökning av allt fler barn och elever med utmanande beteenden. 

Under kommande läsår, parallellt med pågående utvecklingsinsatser, kommer fokus vara på 

implementeringen av nya kursplaner och ny läroplan, Lgr22. Fortsatt kompetensutveckling inom språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt och IKT för att effektivisera undervisningen för att nå högre 

måluppfyllelse måste planeras in. 

Verksamheterna är mycket tacksamma och engagerade i den nya språksatsning som inleds i och med 

extra medel. Insatsen koordineras centralt och språkpedagogerna kommer att ha ett tydligt uppdrag 

med utvärderingsbara mål. 

Samtliga skolenheter har ett aktivt arbete för att skapa trygga eleverna och skapa en god studiero för 

alla. Verksamheten har fördjupat arbetet med studie- och yrkesvägledning på samtliga skolenheter 

men arbetet är långsiktigt. Verksamheten behöver i större utsträckning nå ut till vårdnadshavare och 

skapa en gemensam känsla av att skolan är viktig och att det är bra att anstränga sig för högre resultat. 
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Ombyggnation av och planering inför nya/renoverade skolor kommer fortsätta att påverka 

verksamheten under kommande år. Behovet av ändamålsenliga och flexibla lokaler, arbetsrum, en god 

inom- och utomhusmiljö är stor. 

Det kan bli aktuellt att etablera fler moduler på Bruksskolan för att skapa någorlunda förutsättningar 

för elever och personal innan nytt alternativ är på plats. 

Det fria valet till fritids i Svarteborg måste utvärderas då organisation, kvalité och kompetens sätts på 

sin spets av att ha fritidshem på två enheter. Det är en stor utmaning framåt att lyckas utveckla och 

bibehålla hög kvalitet med sviktande budgetmedel, svårigheter att rekrytera och få behörig personal 

till samtliga tjänster inom verksamheten. 

Vuxenutbildningen har goda möjligheter att erbjuda många olika yrkesvägar för invånarna i Munkedal. 

På Processtekniska gymnasiet har elevunderlaget varit sviktande. Anledningen till detta är förmodligen 

att den processtekniska industrin just nu inte är så attraktiv för ungdomar. På Processtekniska 

gymnasiet har man under året arbetat aktivt med att marknadsföra sig, genom att bland annat erbjuda 

ett undervisningspaket till högstadieskolor. Förhoppningen är att detta ger resultat framöver så att 

utbildningen kan finnas kvar. 

Nyckeltal 
Nedan visas nyckeltal tagna ifrån statistikdatabasen Kolada. I urvalet jämförs Munkedals kommun med 

riket och med kommuner med liknande socioekonomiska struktur. De kommuner som ingår i 

Munkedals ”Liknande kommuner socioekonomi, 2020” är Färgelanda, Heby, Hedemora, Klippan, Tierp, 

Tomelilla och Svenljunga. Det bygger på nyckeltalen: ohälsa (antal dagar), utrikes födda exkl. EU/EFTA, 

arbetslöshet 18-64 år, invånare 0-19 år respektive 65+, invånare 25-64 med eftergymnasial utbildning, 

förvärvsarbetande invånare 20-64 år samt mediannettoinkomst. Alla nyckeltal har getts samma vikt.  

 

 

2018 2019 2020 2021

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet 

barn

Liknande kommuner 

socioekonomi, Munkedal, 

2020 151 587 159 179 158 185

Riket 156 667 158 177 160 226

Munkedal 145 163 158 182 158 137

Personaltäthet, inskrivna barn per 

årsarbetare i förskolan, kommunal regi, 

antal

Liknande kommuner 

socioekonomi, Munkedal, 

2020 5,3 5,2 5,3

Riket 5,1 5,2 5,2

Munkedal 5,0 5,4 5,9

Förskolan

2018 2019 2020 2021

Elever/anställd i kommunal fritidshem, 

antal

Liknande kommuner 

socioekonomi, Munkedal, 

2020 12,9 11,8 12,1

Riket 12,2 12,2 11,8

Munkedal 12,4 10,9 10,6

Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn

Liknande kommuner 

socioekonomi, Munkedal, 

2020 40 295 37 277 39 610

Riket 34 487 40 110 41 066

Munkedal 35 777 37 361 34 262

Fritidshem
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2018 2019 2020 2021

Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal 

grundskola åk 1-9, lägeskommun, antal

Liknande kommuner 

socioekonomi, Munkedal, 

2020 11,3 11,6 11,5

Riket 11,9 12,0 12,0

Munkedal 11,5 11,6 11,4

Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, 

kr/elev

Liknande kommuner 

socioekonomi, Munkedal, 

2020 126 306 121 355 128 042

Riket 113 681 116 553 118 209

Munkedal 123 527 120 827 122 676

Kostnad förskoleklass, hemkommun, 

kr/elev

Liknande kommuner 

socioekonomi, Munkedal, 

2020 63 836 66 920 68 952

Riket 60 386 62 897 66 515,0

Munkedal 55 978 92 365 73 976

Lärare med pedagogisk högskoleexamen 

i kommunal grundskola åk 1-9, andel (%)

Liknande kommuner 

socioekonomi, Munkedal, 

2019 83 80 81

Riket 83 83 85

Munkedal 85 84 84

Grundskola

2018 2019 2020 2021

Kostnad gymnasieskola hemkommun, 

kr/elev

Liknande kommuner 

socioekonomi, Munkedal, 

2020 141 770 141 079 142 191

Riket 123 805 125 723 126 404

Munkedal 136 756 134 408 143 798

Köp av gymnasieskola, totalt, andel (%)

Liknande kommuner 

socioekonomi, Munkedal, 

2020 63,8 65,3 66,8

Riket 45,6 46,8 48,1

Munkedal 65,9 70,1 67,3

Gymnasiet
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2018 2019 2020 2021

Kostnad grundläggande vuxenutbildning, 

kr/inv

Liknande kommuner 

socioekonomi, Munkedal, 

2020 134 150 282

Riket 134 145 152

Munkedal 80 97 78

Kostnad gymnasial vuxenutbildning, 

kr/inv

Liknande kommuner 

socioekonomi, Munkedal, 

2020 387 413 435

Riket 443 461 496

Munkedal 1 520 1 405 1 602

Nettokostnad gymnasial 

vuxenutbildning, kr/inv

Liknande kommuner 

socioekonomi, Munkedal, 

2020 189 206 243

Riket 285 288 262

Munkedal 899 484 750

Kostnad svenska för invandrare, kr/inv

Liknande kommuner 

socioekonomi, Munkedal, 

2020 402 413 322

Riket 362 364 350

Munkedal 375 359 366

Nettokostnad svenska för invandrare, 

kr/inv

Liknande kommuner 

socioekonomi, Munkedal, 

2020 211 315 252

Riket 228 263 268

Munkedal -5 219 298

Kursdeltagare i gymnasial 

vuxenutbildning som vid årets slut 

slutfört kurs, andel (%)

Liknande kommuner 

socioekonomi, Munkedal, 

2020 71 66 72

Riket 70 72 70

Munkedal 61 49 55

Vuxenutbildning
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-02-01 Dnr: BOUN 2022-000040 

Handläggare: 

Liselott Sörensen Ringi 

Barn och utbildningsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 

Barn och Utbildningsnämnden beslutar att omfördela 1 mkr inom budget 2022 för 

maskiner och inventarier till byggnation av personalrum på nya förskolan i 

Hedekas.    

Sammanfattning 

På nämndsmötet 211215, §18 Information om renovering av Hedekas skola och 

förskola Dnr 2020-00087, redovisades läget i projektet. Vid det tillfället fanns 

behov av att planera och avropa sista etappen i projektet innan årsskiftet för att 

tidsplanen ska hålla. Projektet planeras vara färdigställt hösten 2022. Fördyrande 

kostnader redovisades motsvarande 10 mkr trots omfattande nedskärningar inom 

projektet. En av posterna som inte kan genomföras är en utbyggnad av förskolans 

lokal för få till ett välfungerande personalrum. 

På nämndsmötet 220126 gav Barn- och utbildningsnämnden förvaltningen i 

uppdrag att, i samarbete med samhällsbyggnadsnämndens förvaltning, inom 

befintlig ram lösa medel till personalutrymme och renovering av duschar. Barn- och 

utbildningsnämnden beslutade att uppdraget ska återredovisas till nämnd på 

sammanträdet i februari. 

Förvaltningen föreslår att Barn och Utbildningsnämnden omfördelar medel inom 

budgetramen för maskiner och inventarier 2022 motsvarande 1 mkr till 

personalutrymmet. Efter beslut i Barn och Utbildningsnämnden gör 

samhällsbyggnadschefen en tilläggsbeställning av dusch och omklädningsrum samt 

personalutrymme till förskolan. 

Förvaltningen föreslår att i Barn och Utbildningsnämndens kommande budget för 

inventarier och maskiner 2023 blir kompenserad med 1 mkr.  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

Samverkan  

Hanterat i FLG för vidare information till avdelningschefernas ledningsgrupper. 

Förvaltningssamverkan 220208. 

 

Barnkonventionen  

Utformning och placering av personalrummet kommer att skapa goda 

förutsättningar för personalen att vara tillgängliga för barnen. 

Barnens rätt att kunna byta om och duscha i fräscha lokaler.  

 

Arbetsmiljö 

Ett ändamålsenligt personalrum skapar bra förutsättningar för personalens 

arbetsmiljö.  

Inga mer konsekvenser  

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Barn och Utbildning  

Beslutet expedieras till: 

Samhällsbyggnadschef för verkställighet  

 

    

2022 

Förslag 

finansiering 

personalrum 

2201 Maskiner Kunskapens hus 500 -100 

2207 Inventarier Brudås förskola 2 000 -100 

2219 Inventarier BoU 900 -200 

Ny Inventarier Dingle förskola 1 500 -100 

Ny Inventarier Hedekas förskola 1 500 -100 

Ny IT system 200   

  Äska över från 2021 1 700 -400 

  varav Hedekas skola 1 300   

  9 600 -1 000 
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Datum 

2022-01-30 Dnr: KS 2022-000039 

Handläggare: 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef  

Barn och utbildningsförvaltningen 

Remissvar - Samverkansavtal för 

naturbruksutbildningar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till nytt Naturbruksavtal för 

perioden 2023-01-01 till och med 2026-12-31.    

Sammanfattning 

Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den 

ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och 

skatteväxlingen som gjordes då. Sedan 1999 erbjuder därför regionen 

naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag, vilket regleras i ett 

samverkansavtal som sedan dess har förnyats med jämna mellanrum. 

Det nya avtalet kommer att gälla från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-

31. Se bilaga Remiss omarbetat förslag till samverkansavtal.

Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna 

Lantbruk, Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning och Naturturism. 

Inriktningarna leder till olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det nationella 

fyraåriga programmet för Skog, Mark och Djur inom gymnasiesärskola.   

Utbildningarna bedrivs på regionens skolor: 

Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt 

gymnasiesärskola.  

Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism.  

Uddetorp, med inriktningen Lantbruk.  

Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara.  

De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen 

och till hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För elever i 

gymnasiesärskolan betalar kommunen hela utbildningskostnaden. Elever kan läsa 

gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig eller privat 

huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen elevens 

hemkommun för den kostnad som överstiger vad kommunen annars skulle ha 

betalat om eleven hade läst på en skola i regionens regi. 

Den 2 september 2021 hölls ett dialogmöte mellan kommuner i Fyrbodal, VästKom 

och Västra Götalandsregionen (VGR). Där framfördes fyra förslag till förändringar 

som eventuellt skulle förbättra förutsättningarna för kommunerna i Fyrbodal. 

Förslagen utreddes och resultatet blev att ingen av dessa förslag var genomförbara. 

Se bilaga ” Svar på fyra frågor”  
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Avtalet är inte gynnsamt för kommunerna i Fyrbodal då de flesta elever som läser 

Naturbruksutbildningen gör det på de friskolor som tagit över efter nedläggningen 

av Dingle, Nuntorp och Strömma.  

Munkedal har idag två elever som läser på regionens skolor, två elever som läser 

på skolor utanför regionen och tio som läser på Dinglegymnasiet. Statistik visar att 

den fördelningen har varit liknande sedan friskolorna etablerade sig.  

Avtalet är gynnsamt för kommunerna om elever läser på regionens skolor och 

utanför regionen. För övriga kommunalförbund inom VGR är avtalet gynnsamt då 

regionens skolor är belägna i närheten av dessa kommuner.  

Om inget avtal kommer till stånd åligger det varje kommun att tillhandahålla 

Naturbruksutbildning med sex inriktningar. Det är dyra utbildningar och det finns i 

dagsläget ingen närliggande kommun som erbjuder hela utbudet. De närliggande 

privata aktörerna erbjuder Lantbruk, Hästhållning, Djurvård och Trädgård.  

VGR finansierar även andra verksamheter som kommer Munkedal till gagn.  

Munkedal erhåller ca 3 miljoner kr i bidrag från VGR per år fördelat på Skapande 

skola, Kulturskola, Bibliotek, Si-medel och Folkhälsomedel.     

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunen betalar IKE enligt riksprislista för elever som läser på friskolor inom 

VGR. För elever som läser på regionens skolor eller utom regionen erhåller 

kommunen 50% av kostnaden i bidrag från VGR. 15% av eleverna läser på VGR:s 

skolor till en kostnad av 256 550 kr/år enligt riksprislista motsvarar det 513 100 

kr/år. 15% läser utanför regionen och kommunen kompenseras på samma sätt.  

70% läser på Naturbruksgymnasiet Dingle vilket kostar kommunen ca 2,6 miljoner 

kr. Hade dessa elever gått på regionens skolor hade kostnaden blivit ca 1,3 

miljoner kr. 

Inackorderingstillägget är på 1 580 kr per elev och månad.  

Utan avtal får kommunen ingen kompensation och behöver anordna eller teckna 

avtal med andra kommuner för att kunna erbjuda ett fullvärdigt 

Naturbruksprogram. I dagsläget finns inga närliggande alternativ.  

Barnkonventionen  

Artikel 28 - Barn har rätt till utbildning.  

Alla ungdomar i kommunen har rätt att välja Naturbruksutbildning med sex 

inriktningar.  De privata aktörerna ger möjlighet till fyra i närområdet och VGR 

erbjuder platser i Töreboda, Skara och Svenljunga. Kommunen betalar 

inackorderingstillägg eller resebidrag.  

Inga fler konsekvenser 

 

Ylva Morén  

Kommundirektör 

 

 

Beslutet expedieras till:  

VästKom och Västra Götalandsregionen som remissvar 

Rektor för gymnasieutbildningen i Munkedal för kännedom 
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1. Allmänt 
Detta samverkansavtal om naturbruksbruksutbildningar tecknas mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, och benämns nedan ’avtalet’. 
 
De utbildningar som avses i avtalet arrangeras av Västra Götalandsregionens 
naturbruksförvaltning. Naturbruksförvaltningen styrs av naturbruksstyrelsen, som får sitt 
årliga uppdrag av regionutvecklingsnämnden. Enligt uppdraget ska naturbruksstyrelsen, 
utöver utbildningarna, även tillhandahålla kompetenscentra till gagn för yrkesverksamma, 
elever och studerande inom naturbruksområdet. 
 
VästKom är kommunernas gemensamma samverkansaktör i Västra Götaland och kan biträda 
eller företräda kommunerna i syfte att utveckla samverkan mellan kommunerna och andra 
länsorgan såsom Västra Götalandsregionen. VästKoms roll i detta sammanhang är att 
underlätta för avtalsparternas samverkan och gemensamma ansvarstagande. 
 

1.1 Avtalsparter 

Avtalsparter i avtalet är var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland (’kommunerna’) 

och Västra Götalandsregionen (’regionen’). I avtalet benämns kommunerna och regionen 

gemensamt som ’parterna’. Avtalet gäller under förutsättning att samtliga parter beslutar att 
teckna avtalet. Parterna avgör själva var i respektive organisation beslutet fattas, eller om 
beslutet ska fattas i kommungemensamma organ. 
 

1.2 Omfattning 

Avtalet omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar 
inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen Programinriktat val och 
Yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 
Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna: 
 

• Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt 
gymnasiesärskola. 

• Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism. 
• Uddetorp, med inriktningen Lantbruk. 

 
Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara. 
 
Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter. 
 
För de fall att regionen ändrar inriktning inom naturbruksprogrammet vid en eller flera 
skolenheter, eller beslutar att bedriva naturbruksutbildning vid ytterligare skolenhet ska 
samtliga villkor i detta avtal gälla för sådan utbildning. 
 
Avtalet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands kommuner. 
Avtalet berör även kommunernas information- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot 
presumtiva elever och studerande. 
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Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för 
naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda 
vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 
 

1.3 Syfte 

Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna 
naturbruksutbildningar med hög kvalité till självkostnadspris inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet ska vidare stärka och 
främja samverkan mellan parterna med målet att vidareutveckla kompetensförsörjningen och 
stimulera en hållbar utveckling inom naturbruksområdet. 
 

1.4 Bakgrund 

Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på 
utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och skatteväxlingen som gjordes då. 
Sedan 1999 erbjuder därför regionen naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag, vilket 
regleras i ett samverkansavtal som sedan dess har förnyats med jämna mellanrum. 
 
Naturbruksutbildningarna ger teoretiska kunskaper och praktiska kompetenser som är viktiga 
för arbete inom och utveckling av lantbruket, skogsbruket, skötseln och vården av sport- och 
sällskapsdjur, trädgårdsodlingen med mera. Dessa näringar har en central roll i ett hållbart 
samhälle och är viktiga för hela Västra Götaland. 
 
Under flera år har en grund lagts för framgångsrik pedagogik samt en trygg och stimulerande 
lär- och boendemiljö på naturbruksskolorna. Digitala verktyg, simulatorer och främjandet av 
entreprenörskap används på ett naturligt sätt i utbildningen av både gymnasieelever och inom 
vuxenutbildningarna. Detta arbete ska vidareutvecklas för att erbjuda moderna och effektiva 
arbetssätt i utbildningarna. Likaså ska de elever som vill söka högre utbildning efter 
gymnasieexamen också fortsättningsvis ges möjligheter till detta. 
 
Det är fortsatt prioriterat att stimulera en öppen och konstruktiv dialog med företrädare för 
aktuella branscher och framtida arbetsgivare inom naturbruksområdet. Även detta arbete ska 
utvecklas vidare, med syftet att förbereda och rusta elever och studerande väl för kommande 
yrkesliv samt göra utbildningarna till viktiga verktyg för fortsatt utveckling på 
naturbruksområdet. 
 

1.5 Avtalstid 

Avtalet gäller från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Om beslut fattas på 
nationell nivå som väsentligt ändrar förutsättningarna för avtalet ska parterna uppta 
förhandlingar. 
 

1.6 Lagstiftning 

Avtalet avser utbildningar som regleras genom skollagen (2010:800), gymnasieförordningen 
(2010:2039) och förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108). Även andra regelverk 
gäller för de jordbruk, skogsbruk och liknande som bedrivs i naturbruksskolornas regi. 
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1.7 Termer och begrepp 

Regionen anordnar utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. På gymnasial nivå 
anordnas utbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildning. 
På eftergymnasial nivå anordnar regionen även yrkeshögskoleutbildningar (Yh) inom 
naturbruksområdet, men dessa regleras inte genom detta avtal. 
 
Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna Lantbruk, 
Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning och Naturturism. Inriktningarna leder till 
olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det nationella fyraåriga programmet för Skog, 
Mark och Djur inom gymnasiesärskolan. 
 
Därutöver anordnar regionen introduktionsprogrammen Programinriktat val och 
Yrkesintroduktion för att erbjuda elever utan gymnasiebehörighet möjligheter att läsa till ett 
nationellt program, eller söka en anställning. Programinriktat val (IMVNB) och 
Yrkesintroduktion (IMYNB) kan utformas för en grupp elever eller för en enskild elev. 
 
Med elever avses i avtalet personer som har antagits till någon av de gymnasieutbildningar 
som detta avtal omfattar. På motsvarande sätt avser studerande personer som antagits till 
någon av vuxenutbildningarna i avtalet. 
 
Parterna är överens om att de termer som används för att dela in och beskriva ovan nämnda 
program och utbildningar kan komma att ändras enligt nationella beslut, utan att avtalet 
behöver tecknas om. I de fall väsentliga förändringar blir aktuella ska parterna uppta 
förhandlingar. 
 

2. Ekonomi 
Naturbruksutbildningarna ska bedrivas i en effektiv och rationell organisation präglad av hög 
kvalitet och god ekonomisk hushållning. Transparens och tydlighet är viktigt för förtroendet 
mellan parterna.  
 

2.1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

Regionen erbjuder kommunerna gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolan, till 
självkostnadspris. Kostnaderna för gymnasieskolans naturbruksprogram skiljer sig mellan 
inriktningarna, varför varje inriktning har sitt eget pris. Priserna för gymnasieskolans 
naturbruksprogram beräknas enligt gymnasieförordningens 13 kap. 3 § och fastställs varje år 
av regionen efter samråd med kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 
nedan). Priserna ska vara fastställda senast den 10 december året innan de börjar gälla. 
 
Kostnaderna för skolornas elevinternat ingår inte i beräkningen av priset, utan faktureras 
berörda vårdnadshavare separat. 
 
De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och till 
hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För de elever som påbörjat en av dessa 
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utbildningar det aktuella året betalar kommunen halva kostnaden genom interkommunal 
ersättning (IKE) till regionen, och regionen betalar den andra halvan. 
 
För elever i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela utbildningskostnaden. 
 
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. Ingen debitering 
görs om en elev skulle avbryta sin utbildning före dessa avstämningsdatum. I de fall en elev 
avbryter en utbildning mellan den 15 september och den 15 oktober eller mellan den 15 
februari och 15 mars krediteras kommunen endast halva terminskostnaden. Ingen kreditering 
sker i de fall en elev avbryter en utbildning efter 15 oktober respektive 15 mars. I övriga fall 
betalas hela terminskostnaden. 
 
Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt plan kan studietiden förlängas efter dialog 
med hemkommunen, och regionen fakturerar då kommunen för den förlängda studietiden 
efter överenskommelse. 
 
Interkommunal ersättning (IKE) betalas av kommunerna vid avstämningsdatum efter faktura 
från regionen. Fakturan ska vara betald senast 30 dagar efter att kommunen mottagit den. 
Regionen förbehåller sig rätten att kräva dröjsmålsränta efter 30 dagar. 
 
Kommunen svarar för resekostnader, inom Västra Götaland, mellan bostad och skola för de 
elever på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som är under 20 år och inte har 
inackorderingstillägg. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en obligatorisk del av 
gymnasieutbildningen, och för en elev utan inackorderingstillägg står kommunen för 
resekostnader, inom Västra Götaland, mellan elevens bostad och platsen för APL. Regionen 
svarar för eventuella resekostnader där platsen för APL ligger utanför Västra Götaland. 
 
I de fall gymnasieeleverna har inackorderingstillägg svarar regionen för resekostnader mellan 
elevernas bostad och platsen för APL. 
 
Gymnasieutbildningarna bedrivs med egen resultatenhet där ekonomin och det egna kapitalet 
redovisas till Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 nedan), senast den 10 mars varje år. 
Informationen ska på nästkommande sammanträde därefter lämnas till Politiskt Samråd 
Naturbruk (se 3.1.1 nedan). 
 
Flera av naturbruksförvaltningens kostnader delas av gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 
vuxenutbildningen, samt verksamheterna vid kompetenscentra. Allokeringen av kostnaderna 
görs med hänsyn till den faktiska användningen av resurser. 
 
De eventuella över- och underskott som genereras i gymnasieutbildningarna balanseras 
mellan verksamhetsåren. 
 
Elever kan läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig eller 
privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen elevens hemkommun 
för den kostnad som överstiger vad kommunen annars skulle ha betalat om eleven hade läst på 
en skola i regionens regi. Efter att interkommunal ersättning betalats till en huvudman utanför 
Västra Götaland, fakturerar kommunen resterande del av kostnaden till regionen. Fakturan ska 

47



Version 2 

7 
 

vara regionen tillhanda senast 31 december avseende höstterminen och 30 juni avseende 
vårterminen. 
 

2.2 Vuxenutbildning 

Regionen erbjuder kommunerna vuxenutbildningar inom naturbruksområdet på gymnasial 
nivå till självkostnadspris, beräknat enligt samma principer som för gymnasieskolan. 
 
För studerande i vuxenutbildning står kommunen för hela utbildningskostnaden och betalar 
per genomförd kurspoäng. 
 
När en ansökan till vuxenutbildning i regionens regi har gjorts ska kommunen enligt 20 kap. 
21 § skollagen skyndsamt skicka ansökan till regionen och bifoga ett yttrande. 
 
Den studerande betalar själv kostnader för resor, litteratur och annan utrustning som behövs 
för utbildningen. 
 
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. För studeranden 
som påbörjar utbildningen efter dessa datum sker terminsdebiteringen vid efterföljande 
månadsskifte. 
 
I de fall en studerande avbryter utbildningen debiteras kommunen en administrativ avgift som 
motsvarar kostnaden för tre veckors studier i den studerandes takt, oavsett hur lång tid efter 
att den studerande avbryter utbildningen, och därefter krediteras kommunen för de poäng som 
den studerande inte genomfört. 
 
Vid behov kan en kommun själv, eller i samverkan med andra kommuner, avtala med 
regionen om vuxenutbildningar som uppdrag eller utanför ordinarie utbud. 

3. Parternas ansvar 
Parterna är överens om att allt arbete inom ramen för avtalet ska ta sin utgångpunkt i det bästa 
för eleverna och de studerande samt för de personer som söker till utbildningarna.  
 
Parterna avser att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för utvecklingen av 
naturbruksutbildningarna. 
 

3.1 Gemensamt ansvar och samverkan 

Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk tillkom på kommunkollektivets 
önskemål när samverkansavtalet för åren 2019–2022 togs fram. Samrådet och ledningsrådet 
syftar till att underlätta det gemensamma ansvarstagandet och samverkan mellan parterna. De 
ska fortsatt arbeta med detta avtal. Regionen ansvarar för administrativt stöd till samrådet och 
ledningsrådet. 
 

3.1.1 Politiskt Samråd Naturbruk 
Politiskt Samråd Naturbruk ska på en övergripande och strategisk nivå främja utbildning och 
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet i Västra Götaland.  
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Samrådet ska bidra till att avtalet övervakas, följs upp och vårdas, samt att verksamhetens 
resurssättning diskuteras. Samrådet ska årligen lämna synpunkter avseende utbildningarnas 
prissättning, strategiska inriktning och ekonomi till regionutvecklingsnämnden inför att dess 
uppdrag till naturbruksstyrelsen fastställs. Viktiga underlag för samrådets arbete är resultat 
och indikatorer i regionens årsrapport för naturbruksutbildningarna, som presenteras under 
vårterminen, och motsvarande delårsrapport som presenteras under höstterminen. 
 
Samrådet träffas en gång per termin och består av fem representanter från kommunerna samt 
fem representanter från regionen. Parterna utser själva de förtroendevalda som ska ingå i 
samrådet, och regionen är sammankallande till mötena. Kommunernas representanter har en 
mycket viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och 
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. 
Arbetsformerna i övrigt beslutas gemensamt i samrådet. 
 

3.1.2 Ledningsråd Naturbruk 
Ledningsråd Naturbruk bereder alla ärenden till samrådet och ska därutöver bevaka frågor på 
nationell, regional och kommunal nivå som påverkar avtalets förutsättningar. Beredningen av 
strategiska utvecklingsfrågor för utbildningarna är särskilt viktig. 
 
Ledningsrådet träffas två gånger per termin och utgörs av tjänstepersoner med fem 
representanter från kommunerna samt fem representanter från regionen. På motsvarande sätt 
som för samrådet utser parterna själva de tjänstepersoner som ska ingå. VästKom har en plats 
i ledningsrådet och regionen är sammankallande. Kommunernas representanter har en mycket 
viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och kompetensförsörjning på 
naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. Arbetsformerna i övrigt beslutas 
gemensamt i ledningsrådet. 
 

3.2 Västra Götalandsregionens ansvar 

Genom avtalet överlåter kommunerna ansvaret till regionen för de frågor som följer av 
huvudmannaskapet för gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolans utbildningar, 
inom naturbruksområdet. 
 
Enligt skollagen får en region anordna utbildningar inom naturbruk, och Västra 
Götalandsregionen har därmed stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en kommun.  
 
Naturbruksstyrelsen fullgör de uppgifter som följer av regionens huvudmannaskap och har 
därmed att följa skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039), förordningen om 
vuxenutbildningen (2011:1108) och andra relevanta regelverk.  
 
Regionen ansvarar för organisationen av gymnasieprogrammen och vuxenutbildningen på 
gymnasial nivå inom naturbruksområdet.  
 
Regionen ansvarar för att elever från alla kommuner i Västra Götaland erbjuds ett allsidigt 
utbud av naturbruksutbildningar. 
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Regionen ansvarar för antagning av elever till utbildningarna. 
 
Regionen ansvarar för att stämma av vilka elever som påbörjat gymnasieutbildning den 15 
september på höstterminen och den 15 februari på vårterminen. 
 
Regionen ansvarar för extra anpassning och särskilt stöd till elever enligt vad som anges i 3 
kap. skollagen. I de fall en elev har behov av stöd utöver detta ska överenskommelse träffas 
mellan regionen och elevens hemkommun i varje enskilt fall. 
 
Regionen ska informera berörd kommun om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är 
frånvarande i betydande utsträckning. 
 
Regionen ska inom 14 dagar informera berörd kommun om en elev avbryter utbildningen. 
 

3.3 Kommunens ansvar 

Kommunen har ansvaret för att dess ungdomar erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. 
 
Kommunen ansvarar för att möjliggöra och underlätta för regionen att delta i informations- 
och marknadsföringsaktiviteter på samma villkor som övriga anordnare av 
gymnasieutbildningar. 
 
Kommunen ansvarar för att inför gymnasievalet lämna uppdaterad information till sina grund- 
och särskoleelever om naturbruksutbildningarna som avses i avtalet. 
 
Kommunen ansvarar för att vid terminsstart informera regionen om elevers behov av stöd, 
enligt vad som anges i 3 kap. 12 j § skollagen. Informationen syftar till att ge eleverna det 
stöd de behöver och en god start på utbildningen. 
 
Kommunen ansvarar för att informera regionen om naturbruksutbildningar anordnas i egen 
regi, eller om samverkansavtal för utbildningar på naturbruksområdet tecknas med annan 
kommun eller region. Informationen ska lämnas till regionen eller kommunernas 
representanter i Ledningsråd Naturbruk senast terminen före det att utbildningarna planeras 
starta, för att tas upp på nästkommande möte i ledningsrådet. 
 
Kommunens betalningsansvar kvarstår för de elever som antagits eller påbörjat en utbildning 
till dess att eleven fullföljt sin utbildning, även om utbildningen blir förlängd eller om avtalet 
upphör att gälla. 
 

4. Gemensamma utvecklingsområden 
Parterna är överens om vikten av att antagningen till naturbruksutbildningarna sker enkelt och 
smidigt. De olika antagningssystem som används i Västra Götaland ska vara synkroniserade 
och utformas så att presumtiva elever lätt kan söka naturbruksutbildningarna. 
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Parterna är även överens om att vidareutveckla rutiner för hanteringen av utvecklingsfrågor av 
gemensam karaktär. 

5. Avtalsvård 
Det formella ansvaret för att vårda och följa upp avtalet ligger hos parterna. Politiskt Samråd 
Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk har i uppgift att stimulera och underlätta för vård och 
uppföljning av avtalet. 
 
Avtalet ska utvärderas efter två år, det vill säga med start i slutet av 2025. Utvärderingen leds 
av Ledningsråd Naturbruk och ska ske i dialog med avtalets samtliga parter. Syftet med 
utvärderingarna är att på ett transparent och förtroendefullt sätt undersöka hur parternas behov 
och förväntningar tillgodoses i avtalet, och hur det kan förbättras.  
 

5.1 Tvister 

Eventuella tvister som uppkommer med bäring på detta avtal löses i första hand genom lokala 
förhandlingar. Om parterna inte når samsyn eller en överenskommelse ska medling ske 
mellan regionen och VästKom i presidiet för Beredningen för hållbar utveckling (BHU). 
 

6. Underskrifter 
 
För regionen        För kommun _____________________________ 
 
Datum        Datum 
 
 
 
 
__________________________________      _____________________________________ 
Regionstyrelsens ordförande 
 
 
 
 
__________________________________      ______________________________________ 
Regiondirektör  
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Svar på fyra frågor kring nytt samverkansavtal naturbruk 
 

Den 2 september 2021 hölls ett dialogmöte mellan kommuner i Fyrbodal, VästKom och VGR. 

Dialogmötet syftade till att föra fram frågor och önskemål i arbetet med att ta fram förslag på 

ett nytt samverkansavtal för naturbruksutbildning mellan länets 49 kommuner och VGR. Inför 

dialogmötet var en promemoria om naturbruksavtalet utskickad, se bilaga. 

 

Som ett resultat av dialogmötet fick VästKom och VGR i uppdrag att undersöka fyra frågor: 

 

1) Är det möjligt att ersätta kommuner för de elever som läser naturbruk inom länet (t ex 

Nuntorp och Dingle), särskilt med inriktning mot ”Lantbruk”, ”Skogsbruk” och 

”Trädgård”? 

 

2) Är det möjligt att använda en ”elevpeng”, där medlen följer med eleven oavsett vilken 

skola den väljer? Vilka konsekvenser skulle ett sådant upplägg få? 

 

3) Vad blir a) ekonomiskt netto, och andra konsekvenser, för Fyrbodalskommunerna om 

utomlänsersättningen stryks ur avtalet, eller b) om inget avtal tecknas alls? 

 

4) Är det principiellt möjligt att teckna ett separat avtal för Fyrbodalskommunerna? 

 

Svaren på dessa frågor nedan har tagits fram gemensamt av sakkunniga och juridiska experter 

på VästKom och VGR. 

 

 

 

 

 

Göteborg 2021-10-18 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Järnström  Robin Kalmendal 

VD VästKom  Ansvarig handläggare VGR
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Fråga 1: Är det möjligt att ersätta kommuner för de elever som läser naturbruk inom länet (t 

ex Nuntorp och Dingle), särskilt med inriktning mot ”Lantbruk”, ”Skogsbruk” och 

”Trädgård”? 

 

Svar: Av skäl som sammanfattas här, nej. Det är helt och hållet ett kommunalt ansvar att 

tillhandahålla och finansiera gymnasieutbildning till ungdomar boende i kommunen. Detta 

kan ske antingen genom gymnasieskola som drivs av kommunen själv, eller genom att 

kommunen betalar en annan kommun, en region eller en privat verksamhet för att utföra 

utbildningen. VGR har inget ansvar för finansiering av gymnasieutbildningar, utan är en 

utförare av utbildning. VGR kan därför inte inom regionens kommunala kompetens bidra till 

kommunernas finansiering av kommunernas gymnasieutbildningar. 

 

En förändrad ordning för kostnadsansvar och finansiering av naturbruksutbildningar inom 

regionen förutsätter att samtliga involverade parter är eniga om, och gemensamt kommer 

överens om en ny struktur och ett nytt skatteväxlingsavtal. 

 

Även om VGR, teoretiskt sett, hade kunnat ersätta kommuner för de elever som läser 

naturbruk på friskolor inom länet skulle det bland annat medföra följande utmaningar: 

 

a) Upplägget skulle innebära att resp. kommun står för 50% och VGR för resterande 50% av 

utbildningskostnaderna vid exempelvis Nuntorp och Dingle. VGR skulle då vara tvungen att 

öronmärka regionala skattemedel för att finansiera verksamheter som regionen en gång redan 

avyttrat av ekonomiska skäl. Skillnaden mot tiden före omställningen av skolorganisationen 

skulle bli att VGR inte längre kan styra utbildningsverksamheten eller använda skolorna i det 

regionala utvecklingsuppdraget på det sätt som gjordes tidigare. 

 

b) Upplägget skulle innebära att kommuner i andra delar av regionen sannolikt skulle kräva 

att fler skolor än Dingle och Nuntorp omfattas. Totalt finns drygt 20 naturbruksutbildningar 

inom länet. En subventionering av exempelvis lantbruksinriktningen på Dingle och Nuntorp 

skulle åtminstone även få omfatta Strömma. Tabell 1 visar antagningsstatistik för Strömma, 

Dingle och Nuntorp åren 2018–2020, samt en grov skattning av kommunernas kostnader för 

dessa elever. I en hypotetisk situation där VGR subventionerade dessa utbildningar skulle 

alltså hälften av 3 588 200+8 201 600 kronor, d.v.s. knappt 6 miljoner kronor, främst tillfalla 

kommunerna i Fyrbodal för de elever som går på Dingle och Nuntorp. Hälften av 32 037 500, 

d.v.s. drygt 16 miljoner kronor, skulle tillfalla de kommuner som har elever på Strömma. Den 

årliga kostnaden för VGR skulle i denna hypotetiska situation bli hälften av 43 827 300, d.v.s. 

21 913 650 kronor. 

 

Tabell 1. Skattning av kommunernas årliga kostnad för elever antagna till lantbruksutbildning 

på Strömma, Dingle och Nuntorp. 

Skola 
Pris, inkl. 
måltider* 

 Antal elever antagna till lantbruksinriktning 
2018–2020 

Kommunal 
kostn. 

Strömma 

256 300 

 125        32 037 500  

Dingle  14          3 588 200  

Nuntorp  32          8 201 600  

Summa  171     43 827 300 

*Inriktning Lantbruk, enligt Skolverkets riksprislista 
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I frågan ingick även ”Skogsbruk” och ”Trädgård”, men i fallet ”Skogsbruk” var VGR ensam 

huvudman med den inriktningen under perioden. I fallet ”Trädgård” antogs totalt 5 elever till 

Dingle 2018–2020, men denna inriktning erbjöds även på Krokslättsgymnasiet (Mölndal), 

Utsikten (Dals-Ed) och i form av lärlingsutbildning på Movanta (Göteborg). 

 

c) Det har visats finnas stor flexibilitet för skolhuvudmän att registrera olika inriktningar på 

gymnasieutbildningar. Exempelvis har Ridgymnasiet i Kungsbacka registrerat inriktningen 

”Lantbruk” trots att utbildningarna uppenbarligen kretsat kring häst. Det finns starka skäl att 

anta att en subventionering av vissa inriktningar skulle påverka hur huvudmännen registrerar 

sina utbildningar, inte minst de i kommunal regi. 

 

Fråga 2: Är det möjligt att använda en ”elevpeng”, där medlen följer med eleven oavsett 

vilken skola den väljer? Vilka konsekvenser skulle ett sådant upplägg få? 

 

Svar: I princip är svaret också nej här, eftersom gymnasieutbildning är ett kommunalt ansvar. 

Eleverna har alltså idag i princip en ”kommunal” elevpeng som ska finansiera de utbildningar 

som de väljer. Idag nyttjas dock regionskatt för att bekosta VGR:s del i naturbruksutbildning 

på skolorna i VGR:s regi. Själva poängen med att VGR står för halva kostnaden, och därmed 

halva finansieringen, är att det bidrar till finansiell stabilitet för naturbruksutbildningar vars 

kostnadsmassor i relation till elevunderlaget innebär stora ekonomiska risker. I ett hypotetiskt 

scenario där regionskatten istället för att säkerställa att naturbruksutbildningarna i VGR:s regi 

höll hög kvalité över tid används som en flyttbar ”elevpeng” skulle VGR inte bara inkräkta på 

kommunernas kompetens och ansvar för att finansiera gymnasieutbildning utan även förlora 

hela incitamentet för att erbjuda naturbruksutbildning i egen regi. En trolig konsekvens vore 

därför att VGR skulle avböja att erbjuda naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag. 

 

En annan konsekvens att detta hypotetiska scenario vore att kommuner skulle kunna starta 

upp naturbruksutbildningar i egen regi, och få dem subventionerade till hälften med regionala 

skattemedel. Detta kan tyckas låta som osannolikt, men flera kommuner har under åren valt 

att starta upp naturbruksutbildningar i egen regi även utan subventioner, och detta trots att det 

stod i uppenbar strid med det samverkansavtal de tecknat med VGR. 

 

Ett ökat antal utbildningsanordnare inom naturbruk skulle minska elevunderlaget per skola 

och därmed förutsättningarna att erbjuda utbildningar med hög kvalité över lång tid. Effekten 

skulle då bli att VGR sattes i en ännu mer svårmanövrerad position, ekonomiskt och 

strategiskt, än tiden före omställningen av skolorganisationen. Omställningen innebar en tuff 

prövning för VGR, både politiskt och praktiskt, varför det troligtvis är få som vill rucka på de 

ställningstaganden som gjordes då.  

 

Fråga 3: Vad blir a) ekonomiskt netto, och andra konsekvenser, för Fyrbodalskommunerna 

om utomlänsersättningen stryks ur avtalet, eller b) om inget avtal tecknas alls? 

 

Svar: Om a), utomlänsersättningen stryks ur avtalet: 

 

De senaste två åren har antalet ”utomläningar” från Fyrbodal i snitt varit 30 st/år (25 st vt-19, 

30 st ht-19, 30 st vt-20, 36 st ht-20). Riksprislistan för naturbruksprogrammets inriktningar 
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skiljer sig åt, och vi vet inte exakt vilka inriktningar dessa ”utomläningar” har valt. Om vi 

med hjälp av data från Naturbruksskolornas förening utgår från hur elever fördelas mellan 

inriktningar nationellt kan kommunernas totala kostnad för 30 elever till drygt 3,4 miljoner 

kronor, se tabell 2. Om ersättningen för ”utomläningarna” stryks får kommunerna betala fullt 

pris, d.v.s. totalt drygt 6,8 miljoner kronor. Den samlade nettokostnaden för kommunerna i 

Fyrbodal om ”utomlänsersättningen” stryks ur avtalet kan alltså skattas till cirka 3,4 miljoner 

kronor. Exemplet är beräknat med Skolverkets riksprislista, men en kontrollräkning med 

VGR:s priser för 2021 ger en marginell skillnad (kommunernas samlade kostnad minskar då 

med drygt 100 000 kronor). 

 

Tabell 2. Skattning av den totala årliga kostnaden för ”utomläningar” från Fyrbodal, beräknat 

på 2019–2020. Antal elever per inriktn. är skattad med nationell fördelning (anges i parentes). 

Naturbruksprogrammets inriktningar* 
Pris, inkl. 
måltider** 

Antal 
elever 

Total kostn. (delas av 
kommun och VGR) 

Kommunal 
kostn. 

NB inriktn. Trädgård (2%) 265 100 0              -                   -    

NB inriktn. Skog inkl. Naturturism (22%) 256 800 7   1 797 600         898 800  

NB inriktn. Lantbruk (16%) 256 300 5   1 281 500         640 750  

NB inriktn. Djur inkl. Häst (60%) 208 600 18   3 754 800      1 877 400  

Summa   30   6 833 900      3 416 950  

*Fördelning i % enligt data från Naturbruksskolornas förening 

**Enligt Skolverkets riksprislista 

 

Det ekonomiska nettot skulle slå olika för enskilda kommuner i Fyrbodal. Under 2019 och 

2020 var det ”utomläningar” registrerade från 7 av Fyrbodals 14 kommuner. I genomsnitt 

ersattes dessa kommuner alltså med (3 416 950/7) cirka 488 136 kronor, men kommunerna 

har olika många ”utomläningar”. Kostnaderna under ht-20 för den enskilde kommunen, då det 

var som flest ”utomläningar” i perioden 2019–2020 (36 st), kan skattas genom att multiplicera 

resp. kommuns andel av dessa elever med den totala kostnaden. Utfallet visas i tabell 3, där 

Munkedals kommun hade den lägsta kostnaden (och ersättningen) på drygt 189 000 kronor, 

och Tanums kommun hade den högsta kostnaden (och ersättningen) på drygt 850 000 kronor. 

Antalet ”utomläningar” per kommun, och vilka inriktningar dessa elever väljer varierar från år 

till år. Beloppen i tabell 3 ska därför ses som grova skattningar av det ekonomiska nettot för 

resp. kommun om ”utomlänsersättningen” stryks ur avtalet. 

 

Tabell 3. Fördelningen av ”utomläningar” från Fyrbodal ht-20, samt en skattning av 

kostnaden, och nuvarande ersättning, för resp. kommun. 

Kommun Antal elever ht-20 
Andel per 
kommun 

Total 
kostn. för 
Fyrbodal 

Andel kostn. (el. 
förlorad ersättn.) 

Dals-Ed 5 0,14 

 
3 416 950 
          

            474 576  

Munkedal 2 0,06             189 831  

Orust 4 0,11             379 661  

Tanum 9 0,25             854 238  

Trollhättan 3 0,08             284 746  

Uddevalla 7 0,19             664 407  

Vänersborg 6 0,17             569 492  

Summa 36 1          3 416 950  
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Om b), inget avtal tecknas alls: 

 

Under 2021 läste totalt 33 elever från Fyrbodal på naturbruksskolorna i VGR:s regi. Om vi för 

enkelhets skull antar att alla elever på Svenljunga väljer inriktning Skog (inkl. Naturturism), 

alla elever på Sötåsen väljer Djur (inkl. Häst) och alla elever på Uddetorp väljer Lantbruk, 

fördelas eleverna enligt: 16 elever med inriktning Skog (inkl. Naturturism), 9 elever Djur 

(inkl. Häst) och 8 elever Lantbruk. Skattningen av kostnaden för resp. kommun, och VGR:s 

motfinansiering, visas i tabell 4. Dessa belopp är alltså även en skattning av den ytterligare 

kostnad som uppstår för resp. kommun om inget avtal tecknas, d.v.s. om resp. kommun får 

betala fullpris (100%) istället för idag då resp. kommun betalar 50% och VGR betalar 50%. 

Även här har Skolverkets riksprislista använts, men en kontrollräkning med VGR:s priser för 

2021 ger en marginell skillnad (kommunernas samlade kostnad minskar då med drygt 

155 000 kronor). 

 

Tabell 4. Kostnaden för kommunerna i Fyrbodal, och VGR:s motfinansiering, för eleverna på 

skolor i VGR:s regi under 2021. 

 Kommun Antal elever vt-21 
Total kostn. (delas av 
kommun och VGR) 

Kommunal kostn. 
(el. förlorad rabatt) 

Bengtsfors 3              770 400        385 200  

Färgelanda 4              978 500        489 250  

Mellerud 5           1 234 300        617 150  

Munkedal 2              513 100        256 550  

Orust 1              208 600        104 300  

Tanum 3              721 700        360 850  

Trollhättan 7           1 700 700        850 350  

Uddevalla 2              465 400        232 700  

Vänersborg 5           1 235 300        617 650  

Åmål 1              208 600        104 300  

Summa 33           8 036 600     4 018 300  

 

I ett scenario där inget avtal tecknats utgår förstås heller ingen ”utomlänsersättning”. I tabell 5 

visas skattningen av det totala nettot för samtliga kommuner i Fyrbodal, d.v.s. effekten av att 

ingen ”utomlänsersättning” utgår (som i tabell 3) och effekten av att resp. kommun får betala 

fullpris (som i tabell 4). 
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Tabell 5. Det totala nettot för samtliga kommuner i Fyrbodal av att inget avtal tecknas, d.v.s. 

summan av effekterna av att ingen ”utomlänsersättning” utgår och att varje kommun betalar 

fullpris. 

Kommun 
Förlorad 
utomlänsersättning 

Förlorad rabatt på 
utbildning i VGR:s regi 

Totalt netto 

Bengtsfors               385 200           385 200  

Dals Ed 474 576           474 576  

Färgelanda               489 250           489 250  

Lysekil                       -    

Mellerud               617 150           617 150  

Munkedal 189 831              256 550           446 381  

Orust 379 661              104 300           483 961  

Sotenäs                       -    

Strömstad                       -    

Tanum 854 238              360 850       1 215 088  

Trollhättan 284 746              850 350       1 135 096  

Uddevalla 664 407              232 700           897 107  

Vänersborg 569 492              617 650       1 187 142  

Åmål               104 300           104 300  

Summa 3 416 950           4 018 300       7 435 250  

 

Både antalet ”utomläningar” och antalet elever på skolor i VGR:s regi, samt deras inriktningar 

varierar över tid. Det totala ekonomiska nettot för resp. kommun om inget samverkansavtal 

tecknas (tabell 5) ska därför ses som en mycket grov skattning. 

 

Som en avslutande kommentar till frågan om konsekvenserna av att inget avtal tecknas alls 

bör det påpekas igen att det kommunala ansvaret för gymnasieutbildning tvingar kommuner 

att erbjuda naturbruksutbildning. Om kommunen inte erbjuder naturbruksutbildning i egen 

regi måste kommunen betala en annan aktör för att anordna dessa utbildningar. Konsekvensen 

av att inte teckna ett avtal blir för varje kommun därför att själv anordna utbildningen, eller 

teckna ett avtal med en annan utbildningsanordnare. 

 

Fråga 4: Är det principiellt möjligt att teckna ett separat avtal för Fyrbodalskommunerna? 

 

Svar: Kostnadsansvaret och finansieringen av naturbruksutbildningarna i VGR:s regi regleras 

genom samverkansavtal naturbruk samt avtal om skatteväxling. Samverkansavtal naturbruk 

speglar den ansvarsfördelning som gjordes i skatteväxlingsavtalet från 1998, och som är lika 

för alla 49 kommuner. Det är därför inte möjligt att teckna separata samverkansavtal med 

vissa kommuner avseende frågor som gäller kostnadsansvar och finansiering av 

naturbruksutbildning. Även om det legalt hade varit möjligt att teckna separata avtal med 

enskilda kommuner har det ända sedan bildandet av VGR, kommunernas region, funnits en 

stark önskan om att hålla samman kommunkollektivet i frågor av gemensam karaktär. 

 

Det är förstås principiellt möjligt att teckna avtal, överenskommelser och liknande som avser 

frågor utöver vad som anges i samverkansavtalet för naturbruk. Bland exemplen kan nämnas 

de satsningar som VGR gör kring Campus Dalsland, och de utvecklingsmedel som avsatts för 

att skapa en utvecklingsplattform vid Gröna klustret på Nuntorp. 
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Bakgrund 
Denna PM togs fram under april 2021 i samband med att ett förslag på nytt samverkansavtal 

mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland att gälla fr.o.m. 2023 

diskuterades. I diskussionerna framfördes en önskan om mer förutsättningslösa samtal kring 

innehållet i samverkansavtalet. Denna PM belyser viktiga förhållanden och diskuterar några 

av de frågor som lyfts under vårens diskussioner. 

 

Allmänt om naturbruksutbildning 
Utbildningar inom naturbruksområdet anordnas i huvudsak på gymnasial nivå, och omfattar 

då både gymnasieskolan, inklusive gymnasiesärskolan, och vuxenutbildningen. Utbildning 

kan även anordnas på eftergymnasial nivå, exempelvis på yrkeshögskola (Yh). 

 

Naturbruksutbildningar har funnits länge, men under olika namn. Många talar fortfarande om 

”lantbruksskolorna” när de menar vad som idag benämns naturbruksskolor.  

 

Inom gymnasieskolan erbjuds naturbruksutbildning som ett nationellt gymnasieprogram. Av 

de förstahandssökande till alla nationella program året 2019/2020 var det 3 procent som avsåg 

naturbruksprogrammet, eller drygt 2 procent av hela årskullen. Totalt läste drygt 9 000 elever 

på naturbruksprogrammet det läsåret. Sedan mer än tio år tillbaka utgörs gymnasieeleverna på 

naturbruksprogrammet av 2/3 kvinnor och 1/3 män.1 

 

Naturbruksprogrammet hade fram till 2021 fyra inriktningar, och 2019/2020 års fördelning av 

eleverna det tredje året visas i tabell 1. Eleverna fördelade sig ojämnt mellan inriktningarna då 

mer hälften av eleverna valde inriktningen Djur och endast 2 procent valde inriktningen 

Trädgård. Det fanns även stora skillnader mellan könen. Bland kvinnorna valde nästan fyra av 

fem inriktningen Djur och bland männen valde nästan hälften inriktningen Skog. 

 

Tabell 1. Nationell fördelning av elever, samt uppdelat på kvinnor och män, per inriktning det 

tredje året på naturbruksprogrammet läsåret 2019/2020. 

Inriktning Andel av eleverna Andel av kvinnorna Andel av männen 

Djur 59% 77% 19% 

Lantbruk 22% 17% 33% 

Skog 17% 5% 44% 

Trädgård 2% 1% 5% 

 

Efter regeringens beslut 2019 delas Djur och Skog upp i vardera två inriktningar, Djurvård 

och Hästhållning, respektive Skogsbruk och Naturturism. Från höstterminen 2021 innefattar 

naturbruksprogrammet därför totalt sex inriktningar: 

 

 Lantbruk 

 Djurvård (tid. Djur) 

 Hästhållning (tid. Djur) 

 Skogsbruk (tid. Skog) 

 Naturturism (tid. Skog) 

 Trädgård 

                                                 
1 Uppföljning av gymnasieskolan 2020. Skolverket rapport 2020:4 
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Eleverna på naturbruksprogrammet kommer i växande grad från studievana hem och idag har 

de med sig ett högre genomsnittligt meritvärde från grundskolan jämfört med för tio år sedan. 

Läsåret 2011/2012 hade 37 procent av eleverna hade föräldrar med eftergymnasial utbildning 

och till 2019/2020 hade den andelen stigit till 50 procent. Det är vanligare att elever med 

föräldrar som har eftergymnasial utbildning tar examen eller får studiebevis efter tre år, samt 

att de läser utökat program och får grundläggande behörighet till högskolestudier. 

 

Naturbruksprogrammets inriktningar leder till olika yrkesutgångar. Inriktningen Djur kan 

exempelvis leda till yrkesutgången Häst. Inom gymnasiesärskolan ges naturbruksutbildning 

som det fyraåriga programmet Skog, Mark och Djur. Utbildningsanordnarna inom naturbruk 

kan även erbjuda olika typer av introduktionsprogram. 

 

Priset för naturbruksprogrammet är betydligt högre än för övriga 20 gymnasieprogram. Det 

följer av programinriktningarnas karaktär, då diverse praktiska moment kräver investeringar i 

skogs- och lantbruksmaskiner, utrustning, djurstallar och andra byggnader, hög personaltäthet 

och finansiell stabilitet. Skogs- och lantbruksfastigheterna ska skötas även under kvällar, 

helger och lov. Vidare medför skolornas geografiska placering behov av elevinternat, vilket 

innebär ytterligare kostnader. I tabell 2 jämförs priserna för alla nationella gymnasieprogram, 

enligt Skolverkets riksprislista. Listan visar de grundbelopp per elev, program och inriktning 

som kommunerna ska betala till enskilda huvudmän när en elev har antagits till en utbildning 

som hemkommunen inte erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner.2 

 

Tabell 2. Priset för de nationella gymnasieprogrammen 2021 enligt Skolverkets riksprislista, 

sorterat i fallande ordning efter pris inklusive måltider (kr/elev och läsår). 

Nationella gymnasieprogram 
exklusive 
måltider 

inklusive 
måltider 

Naturbruksprogrammet inriktning trädgård 255 600 265 100 

Naturbruksprogrammet inriktning skog 247 700 256 800 

Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk 246 200 256 300 

Naturbruksprogrammet inriktning djur 200 800 208 600 

Fordons- och transportprogrammet inriktning transport 187 800 194 000 

Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon 185 600 192 300 

Industritekniska programmet 153 400 159 400 

Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport 142 300 148 100 

Estetiska programmet inriktningen musik 142 300 147 600 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 141 300 146 600 

VVS- och fastighetsprogrammet 128 500 134 100 

Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon 127 700 133 400 

Hantverksprogrammet 121 400 126 800 

El- och energiprogrammet 119 900 125 700 

Estetiska programmet exklusive inriktningen musik 111 100 116 500 

Hotell- och turismprogrammet 105 200 111 100 

Vård- och omsorgsprogrammet 103 700 109 400 

Barn- och fritidsprogrammet 97 900 103 500 

Handels- och administrationsprogrammet 97 200 102 900 

Teknikprogrammet 96 000 101 500 

Naturvetenskapsprogrammet 89 700 95 200 

Humanistiska programmet 86 200 91 700 

Samhällsvetenskapsprogrammet 83 400 88 900 

Ekonomiprogrammet 81 700 87 300 

                                                 
2 https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/riksprislistan  
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En tillbakablick 
Tidigare bedrevs naturbruksutbildningarna ofta i landstingens regi. En anledning var att de 

investeringar och andra långsiktiga åtaganden som utbildningarna förde med sig krävde 

finansiellt stabila huvudmän. Lant- och skogsbrukets tillgång till utbildad arbetskraft skulle 

därmed inte äventyras på grund av tillfälliga variationer i elevunderlaget. Utbildningarna 

finansierades med landstingsskatten och interkommunal ersättning (IKE) från kommunerna. 

 

Skatteväxlingen 

Under 90-talet flyttades utbildningsansvaret på gymnasial nivå över till kommunerna. Med 

utökat ansvar följde utökade kostnader, vilket kommunerna behövde täcka med skattemedel. 

Landstingen hade tagit ut landstingsskatt för att ha råd att anordna naturbruksutbildningarna, 

och nu skulle alltså detta belopp föras över till kommunerna så att de själva fick välja om de 

skulle anordna naturbruksutbildning i egen regi eller ingå ett samverkansavtal med en annan 

utbildningsanordnare. 

 

Genom en ny lag blev det obligatoriskt för alla landsting att skatteväxla med kommunerna i 

respektive geografi så att skatteintäkterna skulle följa med utbildningsansvaret. Landstingets 

årliga kostnad för naturbruksutbildningarna räknades fram, och landstinget sänkte därefter sin 

skattesats och kommunerna höjde sina nivåer så att det motsvarade det framräknade beloppet. 

Beloppet reglerades i ett skatteväxlingsavtal mellan regionen och kommunerna. 

 

Enligt bestämmelserna fick landstingen och kommunerna själva komma överens om storleken 

på det belopp som skulle skatteväxlas. I Västra Götaland gjordes skatteväxlingen på lägsta 

möjliga nivå för naturbruksutbildningarna. Beloppet motsvarande därför bara gymnasiedelen, 

och rymde inte kostnaderna för vuxenutbildningen eller särskolan. Kommunerna övertog 

alltså inte hela skatteuttaget, och betalar därför ett lägre pris på de naturbruksutbildningar som 

ges i regionens regi, vilket beskrivs i nästa avsnitt. 

 

Samverkansavtalets historia 

Efter regionbildningen 1999 hade Västra Götalandsregionen gjorts till huvudman för de sju 

naturbruksskolorna som visas i figur 1: Dingle, Nuntorp, Sparresäter, Strömma, Svenljunga, 

Sötåsen och Uddetorp. Ett samverkansavtal slöts mellan regionen och länets alla kommuner 

som innebar att kommunerna skulle finansiera naturbruksutbildningarna till hälften med de 

skattemedel som växlats över, och regionen till hälften med de skattemedel som inte växlats 

över. Inför skatteväxlingen hade priset för en gymnasieelev i naturbruksutbildning uppskattats 

till 60 000 kronor per år, och kommunen skulle därför stå för halva beloppet, 30 000 kr. 

 

Som nämndes ovan var landstingen ofta huvudmän för naturbruksutbildningarna, och mellan 

landstingen hade det funnits en praxis att elever från ett län kunde läsa naturbruksutbildning i 

ett annat län. Förhållningssättet behölls också efter att regionen blivit huvudman. Enligt det 

första samverkansavtalet från 1999 ”betalar regionen genom gymnasienämnden den del av 

kostnaden som överstiger 30 000 kronor per termin”, där ”förutsättningen är att regionen 

yttrat sig över sådana ansökningar och tillstyrkt utbildning i annat län”. Enligt ansvariga för 

det första samverkansavtalet hade ersättningen för så kallade ”utomläningar” inget specifikt 

syfte, utan var snarast en kvarleva från tiden då landstingen var huvudmän. Ersättningen har 

blivit kvar ända fram till idag, även om regionen inte längre yttrar sig över ansökningarna. 
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Figur 1. De sju naturbruksskolorna som drevs i regionens regi 1999 

 

Med samverkansavtalet tydliggjordes roller och ansvar i praktiken, men det innebar även att 

kommunerna avsade sig möjligheten att själva anordna naturbruksutbildning. Denna reglering 

syftade till att undvika konkurrens om eleverna, vilket annars riskerade att underminera de 

befintliga skolornas ekonomi och ge negativa effekter på utbildningens kvalitet och de gröna 

näringarnas kompetensförsörjning. 

 

I regionen ersattes gymnasienämnden av naturbruksstyrelsen, som fick sitt årliga uppdrag från 

regionutvecklingsnämnden. Jämfört med andra regioner har Västra Götalandsregionen stått 

för en mycket ambitiös regional utvecklingspolitik, och regionutvecklingsnämnden gav också 

naturbruksskolorna en tydlig roll i det regionala utvecklingsuppdraget. Uppdraget att bedriva 

kunskaps- och kompetenscentra (KC) med forskning, tester och demonstrationer vid skolorna 

är unikt i Sverige och en del i helhetsgreppet om de gröna näringarnas kompetensförsörjning. 

 

Omställningen 
Naturbruksskolorna i Sverige hade en positiv utveckling från 1999 och framåt. Figur 2 nedan 

visar hur antalet antagna i landet ökade kraftigt mellan 1999 och 2005, för att därefter ligga på 

en hög nivå fram till 2010. Under åren som följde sjönk antalet antagna lika kraftigt igen. En 

förklaring till den negativa utvecklingen efter 2010 brukar tillskrivas gymnasiereformen 2011, 

som gjorde en större åtskillnad mellan yrkesprogrammen och högskoleförberedande program. 

Det spreds en uppfattning att naturbruksprogrammet stängde möjligheten till högre studier, 

vilket fick stora konsekvenser för skolornas rykte. 
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Figur 2. Antalet sökande och antagna elever till naturbruksprogrammet 1999–2019 i Sverige 

vid de skolor som är medlemmar i Naturbruksskolornas förening. 

 

I den stund då elevunderlaget började vika i Västra Götaland hade utbildningskartan kommit 

att se helt annorlunda ut jämfört med tidpunkten för regionbildningen. Flera kommuner hade 

startat naturbruksutbildning i egen regi eller tecknat samverkansavtal med andra aktörer, och 

13 friskolor var redan etablerade i länet. År 2013 uppskattades det finnas fler än 20 skolor i 

Västra Götaland som konkurrerade om ungefär lika många elever som tidigare hade fördelats 

på de sju skolor som drevs i regionens regi och på kommunernas uppdrag. Regionen valde då 

att avyttra skolorna Dingle, Nuntorp, Sparresäter och Strömma, samt påbörja ett mycket 

omfattade omställningsarbete vid de kvarvarande skolorna Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. 

 

Omställningsarbetet pågick under ett antal år och innebar stora förändringar på flera områden 

samtidigt. Fastigheterna rustades upp, undervisningsmiljöerna moderniserades och personalen 

vidareutbildades, för att nämna några. Idag deltar hela organisationen i ett systematiskt arbete 

med att omsätta prioriteringarna i naturbruksstyrelsens uppdrag i praktiken: 

 

 Ökat elevantal 

 Ökad andel elever som fullföljer sina studier 

 Ökade kunskapsresultat 

 Tillväxt och hållbar utveckling inom de gröna näringarna 

 

Dagsläget 
Den omställning som beskrevs i förra avsnittet är idag avslutad. Resultatet är en modern, 

effektiv och resultatorienterad verksamhet med ekonomi i balans. 
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Skolornas utveckling 

Alla tre skolor, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp, har utvecklats positivt under flera år. I 

Skolinspektionens enkät våren 2020 svarade gymnasieeleverna på skolorna att alla områden 

visade en positiv utveckling. Jämfört med genomsnittet för de andra gymnasieskolorna som 

deltog i enkätundersökningen våren 2020 svarade eleverna på Svenljunga, Sötåsen och 

Uddetorp mer positivt på nästan samtliga frågor. 

 

Det totala antalet gymnasieelever har ökat flera år i rad, och eleverna kommer från hela länet. 

Våren 2021 hade skolorna cirka 460 gymnasieelever, varav drygt 30 kom från Fyrbodal, cirka 

50 elever från Göteborgsregionen, 80 från Sjuhärad och drygt 300 från Skaraborg. Även 

antalet studieveckor inom vuxenutbildningarna har stigit kraftigt. Samtidigt ökar andelen 

gymnasieelever som fullföljer sina studier. Under 2020 tog 82 procent av gymnasieeleverna 

på skolorna i regionens regi ut en yrkesexamen, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet för 

naturbruksprogrammet på 74 procent och för andra yrkesprogram på 72 procent. Även 

gymnasieelevernas betygsgenomsnitt utvecklas mycket väl. De elever som tog studenten 

sommaren 2020 hade i genomsnitt 15,1 betygspoäng, vilket ska jämföras med 14,1 som är 

riksgenomsnittet för naturbruksprogrammet och 13,2 och för andra yrkesprogram i Sverige.3 

 

Samverkansavtalets roll 

Samverkansavtalet har sedan 1999 undertecknats av samtliga 49 kommuner och innebär att 

kommunerna endast betalar halva kostnaden för elever i naturbruksutbildning på skolorna i 

regionens regi. Trots att regionen bedriver naturbruksutbildning på kommunernas uppdrag är 

avtalet och dess innebörd många gånger helt okänt inom kommunerna. Detta blir inte minst 

tydligt när det handlar om ersättningar för elever som läser naturbruksutbildning utanför länet, 

så kallade ”utomläningar”. 

 

Det finns ingen samlad bild över de elever som väljer att läsa naturbruksprogrammet utanför 

Västra Götaland, men kommunernas fakturor till regionen för ”utomlänsersättningar” ger en 

indikation. Fakturorna för 2020 avser knappt 200 elever, men siffran säger inget om hur stort 

det verkliga antalet elever är som läser naturbruksprogrammet utanför länet. Som nämndes 

ovan är samverkansavtalet inte särskilt känt i stora delar av många kommuner, varför antalet 

utomläningar troligtvis är betydligt fler än 200. Under 2020 betalade regionen ut nästan 20 

miljoner kronor i ersättning till kommuner vars elever läser på naturbruksprogrammet utanför 

länet. Som visades i tabell 2 ovan är den årliga kostnaden för elever på naturbruksprogrammet 

drygt 200 000 kr, och 20 miljoner kronor i ersättning motsvarar då i princip halva kostnaden 

för 200 naturbrukselever året 2020 enligt: 

 

Antalet utomläningar  Halva kostnaden Ersättning till kommunerna 
200 elever x 100 000 kr = 20 000 000 kr 

     

Som tidigare beskrevs i avsnittet om samverkansavtalets historia verkar det inte ha funnits 

några särskilda skäl till att ersättningen skrevs in i avtalet 1999. Ersättningen kan ändå tänkas 

fylla två funktioner: a) kommuner långt bort från skolorna i regionens regi, exempelvis nära 

länsgränsen, ska inte missgynnas ekonomiskt om eleverna väljer en näraliggande skola i 

grannlänet, och b) kommuner ska inte missgynnas ekonomiskt om eleverna vill fördjupa sig 

                                                 
3 Uppföljning av gymnasieskolan 2020. Skolverket rapport 2020:4 
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inom ett kompetensområde som inte täcks av skolorna i regionens regi. Av tabell 3 nedan 

framgår att dessa två funktioner är svagt speglade i verkligheten. Hästinriktningen är den i 

särklass vanligaste inriktningen bland utomläningarna, och andelen elever med lantbruks- 

eller skogsinriktning är betydligt lägre än genomsnittet för naturbruksprogrammet. Vidare är 

Sveriges ridgymnasium den i särklass vanligaste skolan, men på skolan erbjuds inte lantbruk 

eller skog som inriktningar. I figur 3 fördjupas bilden med antalet elever under vårterminen 

2020 på de 27 skolor som utomläningar med ersättning från regionen läst vid de senaste åren. 

 

Tabell 3. De fem vanligaste utgångarna och skolorna för utomläningar hösten 2020. Antalet 

gymnasieelever per utgång eller skola inom parentes. 

De fem vanligaste utgångarna De fem vanligaste skolorna 

Häst (86 st) Sveriges ridgymnasium (64 st) 

Djur (20 st) Munkagårdsgymnasiet (35 st) 

Lantbruk (13 st) Forshaga Akademin (34 st) 

Sportfiske (11 st) Bollerup (20 st) 

Äventyrsturism (10 st) Ingelstad (11 st) 

 

En slutsats av det underlag som kommunernas fakturor till regionen utgör är att cirka 85 

procent av utomläningarna inriktar sig på häst, hund, sportfiske, turism och dylikt. Med andra 

ord är kopplingen till lant- eller skogsbrukets kompetensförsörjning svag. En annan slutsats är 

att eleverna väljer skolor från Ystad i söder till Umeå i norr. I huvudsak tycks utomläningarna 

inte välja bort skolorna i regionens regi på grund av det geografiska avståndet till dem.  

 
Figur 3. Fördelningen av knappt 200 ”utomläningar” vårterminen 2020 
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Som redan nämnts finns ingen samlad bild över antalet elever som läser utanför länet. Vid 

jämförelser av kommunernas fakturor till regionen och data från kommunalförbunden finns 

dock skäl att tro att regionens ersättning för utomläningarna kan komma att öka betydligt om 

avtalet blev mer känt bland kommunerna.  

 

Framtiden 
Naturbruksutbildning är helt avgörande för kompetensförsörjningen i lant- och skogsbruket 

samt en rad andra näringar. Det krävs utbildad arbetskraft för att exempelvis producera och 

vidareförädla mat, virke och bioenergi i Västra Götaland. De gröna näringarna står i centrum 

för omställningen till ett hållbart samhälle, och ansvaret för att stödja dessa är gemensamt. 

Inom lant- och skogsbruket har kompetensförsörjningen utvecklats negativt under en lång tid. 

Som framgår av figur 4 råder ”mer påtaglig brist” i tre av de fyra största yrkesgrupperna inom 

Västra Götalands lantbruk. ”Mer påtaglig brist” är Arbetsförmedlingens skarpaste indikator på 

att det saknas kompetent arbetskraft.  

 

 
Figur 4. Antalet förvärvsarbetande och deras åldersfördelning i lantbrukets fyra största 

yrkesgrupper, samt Arbetsförmedlingens bedömning av tillgång på kompetent arbetskraft.4 

 

Det är mot bakgrund av detta som dialogen om framtiden för naturbruksutbildningarna bör 

föras. Det samverkansavtal som gällt mellan regionen och länets 49 kommuner sedan 1999 

syftar till att värna kompetensförsörjningen i bland annat lant- och skogsbruket, och gör att 

kommunerna är garanterade tillgången på allsidiga naturbruksutbildningar med hög kvalité till 

halva priset. 

 

 

 

                                                 
4 Från Morgondagens kompetenser i livsmedelsproduktionen. Region Skåne, Region Östergötland och Västra 

Götalandsregionen 2019. 
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Alternativ framåt 

Under åren har olika alternativ till dagens modell diskuterats. Bland annat har effekterna av 

att skatteväxla det resterande beloppet av naturbruksutbildningarna bedömts. Kommunerna 

skulle då öka skatteintäkterna, men därefter betala det fulla priset för gymnasieeleverna på 

naturbruksprogrammet. Vid en skatteväxling fördelas beloppet dock efter befolkning, vilket 

särskilt skulle gynna befolkningsrika kommuner såsom Göteborg och Borås. De mindre 

befolkningsrika kommunerna, varifrån en mycket stor andel av dagens elever kommer, skulle 

då få en mindre del av de nya skatteintäkterna men ändå betala lika mycket för gymnasielever 

på naturbruksprogrammet som de befolkningsrika kommunerna. 

 

En annan fråga som diskuterats är om regionen skulle kunna ersätta kommunerna för halva 

kostnaden när elever läser på friskolor inom länet. Även om ersättningen för utomläningar 

skulle riktas om för att finansiera en sådan modell skulle upplägget bli oerhört kostsamt för 

regionen. Bara antalet elever på Dingle, Nuntorp och Strömma är fler än utomläningarna med 

ersättning från regionen, och därutöver finns ytterligare cirka 15 utbildningsanordnare i länet. 

Det vore heller inte möjligt att öronmärka ersättningen till vissa inriktningar, såsom lantbruk 

eller skog, eftersom utbildningsanordnarna själva kan registrera sina utbildningar som en eller 

annan inriktning. En ersättning öronmärkt till exempelvis lantbruksinriktningen skulle snabbt 

öka det totala antalet utbildningar med just lantbruksinriktning i länet. 

 

Ytterligare en diskussion har rört finansieringen av vuxenutbildning på naturbruksområdet. 

Vuxenutbildningarna fyller en viktig funktion för kompetensförsörjningen, inte minst inom 

trädgård där intresset för området är betydligt större i högre åldrar än bland gymnasieelever. 

För den gröna kompetensförsörjningens skull kunde det vara väldigt värdefullt att bättre ta 

omhand utbildningsintresset hos vuxna som vill prova en karriär inom exempelvis lantbruk, 

men som redan har en utbildning från innan och därför inte prioriteras för vuxenutbildning. 

Det vore möjligt att reglera vuxenutbildningarna inom ramen för samverkansavtalet, och en 

rabattering av priset skulle också kunna göras med medlen som för närvarande används till 

ersättningar för utomläningarna. 

 

I dialogen kring den framtida samverkan kring kompetensförsörjning för de gröna näringarna 

är det fria skolvalet en viktig princip. Elevens val av gymnasieutbildning ska inte påverkas av 

kommunens ekonomiska hänsyn. Däremot kan kommunen bidra till att främja ungas intresse 

för en utbildning. Ett sätt att göra det inom ramen för samverkansavtalet mellan kommunerna 

och regionen vore att utnyttja de medel som idag används till ersättningar för utomläningar till 

gemensamma utvecklingsprojekt som, oavsett huvudman, stärker naturbruksutbildningarnas 

attraktivitet och de gröna näringarnas kompetensförsörjning i Västra Götaland. Medlen skulle 

då avsättas till en pott för utvecklingsprojekt som privata och offentliga aktörer kunde ansöka 

om, var för sig eller i samverkan, för insatser som stärker den gröna kompetensförsörjningen. 
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2022-01-01 – 2022-01-31 

 

  

Delegationsförteckning 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2022-01-27 4478 UPPR Barn- och 

utbildningsnämnden 

Delegationsbeslut 1.14 Beslut som 

nödvändigtvis måste avgöras 

tillfällig stängning av 

Träningsskolan. 

 

Karin Blomstrand 2022-000038 

2022-01-25 4467 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2020-04-22 § 27 

punkt 1.15 - Teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-

avtal) med personuppgiftsbiträden 

som hanterar personuppgifter för 

nämndens räkning. 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2022-000019 
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Beslutsjournal Barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Namn: Martin Olsson

Månad: Januari

Beslutsnr Beslut Datum Enligt delegationspunktDnr Ciceron

2201 Beslut om intagning till utbildning 10 3.2.1 73/2021, nr. 220

2202 Beslut om stöd till inackordering 11 3.2.2 22/2022, nr. 10

2203 Beslut om skolskjuts 20 3.3.4 36/2022, nr. 10

Underskrift:
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2022-01-26 4471 Henrik Williamsson Anmälan till huvudman om elevs 

avstängning - Centrumskolan 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2022-000012 
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