
N
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Namn Ledamöter Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M) 
Annica Vink (C) 
Åsa Holmén (L) 
Hans Sundström (KD) 
Ronny Sandberg (S) 
Johan Bergqvist (V) 
Jan Hennicks (-) 
Jan Karlsson (M) 
Murat Özbalci (C) 
Mattias Jonsäter (L) 
Isabella Dzanko (S) 
Peter Lindberg (SD) 
Martin Sjöström (M) 
Ioana Cimpoeru (S) 
Richard Mattson (SD) 
Joakim Sandberg (M) 
Menaid Nocic (S) 
Sten Hugosson (SD) 
Roger Nielsen (M) 
Lennart Fredriksson (S) 
Marika Lindberg (SD) 
Othman Al Tawalbeh (S) 
Rolf Lundqvist (SD) 
Gun Friberg (S) 
Marcus Möller (SD) 
Dafina Lugici (S) 
Anna-Lena Olsson (SD) 
Anton Holmberg (SD) 
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf. 
Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf. 
Bitten Mårtensson (S) ordf. 
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Namn Ersättare N
är

va
ro

 

(M) Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Amelie Stenqvist 
Ulf Söderström 
Fredrik Karlsson 

(C) 
Ebba Kroon 
Bertil Wemmert 

(L) 
Bodil Hellberg 
Monica Glans 

(KD) 
Barbro Nielsen 
Nils-Göran Nilsson 

(S) 
Mikael Mårtensson 
Linda-Marie Camper 
Florian Bobocea 
Kerstin Andersson 
Richard Ridwall 

(V) 
Gunilla Pellinen 
Sven Ohlsson 

(SD) 
Tony Wiklander 
Harri Rosqvist 
Conny Prisell 
Hampus Servin 
Tony Ek 
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Åstorpsalliansen 
Till Åstorps Kommunfullmäktige 

Fråga till Kommunstyrelsens ordförande, 

Cook and Chill innebär att kostenheten levererar kyld mat till vårdtagare som har 
matleverans. Projektet har pågått sedan den 13 april och socialnämnden har nu fattat beslut 
om en förlängning till den 30 september.  

Vilka kostnader har kostenheten haft för att initiera övergången till Cook and Chill och 
hur ser den politiska förankringen ut i Kommunstyrelsen för att bedriva Cook and Chill 
bland kommunens medborgare som har matleverans?    

Åstorp 2021-06-18 

Roger Nielsen för Åstorpsalliansen 
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Åstorpsalliansen 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg 

– Beträffande vägarbetet på Västergatan i Åstorps kommun

Är det rimligt att det tar så lång tid och ger så stora besvär i trafiken, så att man knappt kan 
köra över arbetet utan att det tar i, inte heller finns där tydliga informationstavlor för 
hur/vad/när och slutligen borde man inte göra allt för att korta ner tiden med hänsyn till att 
vår brandstation ligger längs denna väg? 

För Åstorpsalliansen i kommunfullmäktige 21 juni 2021 

Roger Nielsen (M) 
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Svar på interpellation 

1. På vilket sätt avser förvaltningen att möta upp bordtennisens uttryckta behov av
ändamålsenlig lokal i samband med rivningen av gamla Haganässkolan?
2. Hur har dialog förts med bordtennisföreningen?
Rivning av Haganässkolan påverkar inte de lokaler som bordtennisen för närvarande
använder. För att möta bordtennisklubbens behov och önskemål om andra lokaler pågår arbete
med att hitta och frigöra tider i andra befintliga hallar. Dialog har förts med
bordtennisklubben och alternativa lokaler har besökts och förkastats.

3. Vilken plan finns för gymnastikföreningens utrustning i samband med flytt till
Rågenhallen? Hur ser tidsplanen och kalkylen ut för att tillgodose
gymnastikföreningens behov?
I pågående planering för annan lokal för att möta gymnastikföreningens behov tas inom
ramarna för tillgänglig ekonomi höjd för att ge plats till gymnastikföreningens egenägda
material. När Tingdalshallen färdigställts kan de föreningar som i nuläget använder
Rågenhallen ombokas och hallen är då redo för en anpassning till gymnastiken. I nuläget finns
offert på plats för en anpassning av hallen inomhus som skall stämmas av med BFAB.
Gymnastikföreningen och förvaltningen planerar att träffas i V25 för en avstämning.

4. Hur avser förvaltningen att arbeta med föreningarna i kommunen utifrån den
framtagna lokalförsörjningsprocessen?
5. På vilket sätt skall nämnden arbeta tillsammans med föreningarna i samband med
framtagandet av lokalplanen?
Lokalförsörjningsprocessen är i skrivandets stund inte antagen. Föreningars behov, nuvarande
och framtida, måste hanteras i dialog. Underlag för lokalplan kommer att tas fram i dialog
med föreningar på föreningsmöten.

6. Klarar nämnden beslutad hyresnivå för Arrangemangshallen och även för
Tingdalshallen över tid? Eller behövs det en utökad hyresnivå samt driftsbudget för att
framöver hantera dessa idrottshallar?

Hyresnivån på de kommande hallarna är beslutade och ingen ändring av dessa är 
kommunicerad. I ekonomiska behov för 2022 finns medtaget äskande om ökat anslag för 
drift. 

Linda-Marie Camper, vice ordförande KFN 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 
Avdelning 1 

DOM 
2021-06-16 
Meddelad i Malmö 

Mål nr 
3202-20 

Dok.Id 639631 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 4522 
203 20 Malmö 

Själbodgatan 8 040-35 35 00
 

måndag–fredag 
08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se

www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se

KLAGANDE 
1. 

2. 

3. 

MOTPART 
Åstorps kommun 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunfullmäktige i Åstorps kommuns beslut den 24 februari 2020, § 42 

SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen 
___________________ 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten avslår överklagandena. 

____________________ 
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BAKGRUND 

Kommunfullmäktige i Åstorps kommun beslutade den 24 februari 2020, 

§ 42, att godkänna förslag till reglemente för kommunstyrelsen innebärande

att kommunstyrelsens organisation minskas från 13 ledamöter och 13

ersättare till 11 ledamöter och 11 ersättare.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

 överklagar beslutet och anför i huvudsak följande. 

De styrande hänvisar till 4 kap. 10 § andra stycket kommunallagen för att 

man vill omorganisera kommunstyrelsen. Anledningen som de hänvisar till 

är att de vill kunna ersätta en ledamot som lämnat kommunstyrelsen och det 

går inte att ersätta denne då det begärdes proportionella val när kommun- 

styrelsen valdes. Den andra anledningen till omorganisationen är att välja in 

två nya personer i kommunstyrelsens arbetsutskott, då två av dem som sitter 

där i nuläget inte längre representerar Sverigedemokraterna. Paragrafen är 

inte till för att ersätta personer som lämnat ett parti eller för att kunna ersätta 

personer då det varit ett proportionellt val.  

 yrkar att kommunfullmäktiges beslut ska upphävas med 

stöd av 13 kap. 8 § 1 och 4 kommunallagen och anför bl.a. följande.  

Beslutet innebär enbart en liten ändring av kommunstyrelsens reglemente 

och innebär ingen förändring i hur den politiska organisationen organiseras, 

inga ansvarsområden eller befogenheter förändras. Kommunstyrelsen är  

ansvarig för ärendets beredning, dess ordförande brister i förhållande till  

1 kap. 9 § regeringsformen och kravet på saklighet. Ärendet saknar objektivt 

underlag för organisationsförändringen. Vilka skäl som skulle finnas anges 

inte i tjänsteskrivelsen. Beredningen brister i flera avseenden, skriftliga  
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reservationer och protokollsanteckningen avslöjar både bråk mellan partier 

och att ärendet inte diskuterats vid partiöverläggningar i regelbundna möten 

mellan partiers gruppledare. Beslutsunderlaget utgörs enbart av en tjänste- 

anteckning som tillkommit under ärendets gång. Den tillfördes efter  

beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Kommunstyrelsen valdes av fullmäktige enligt proportionellt valsätt i  

oktober 2018. Lagen (1992:339) om proportionellt valsätt hindrar att  

ändringar beslutas av majoriteten. Möjligheten för en majoritet i fullmäktige 

att avsätta ledamöter är kraftigt beskurna (4 kap. 9 och 10 §§ KL).  

Uppdragen för ledamöterna i en hel nämnd kan endast ändras vid förändrad 

politisk majoritet eller vid förändringar i nämndorganisationen. Huvud- 

principen är att sammansättningen ska bestå efter genomfört val.  

Kommunen har inte visat ett enda skäl hur beslutet skulle handla om en reell 

förändring i kommunens politiska organisation. Det är inte fråga om en  

organisationsförändring. Rättsfallen RÅ 2010 ref. 60 och HFD 2016 ref. 53 

åberopas. 

 yrkar att kommunfullmäktiges beslut ska upphävas med 

stöd av 13 kap. 8 § 1 och 4 kommunallagen och anför bl.a. följande.  

Rubriken får anses felaktig, då där anges att en organisation förändras.  

Beslutet innebär emellertid ingen förändring i hur den politiska  

organisationen organiseras, inga ansvarsområden eller befogenheter  

förändras. Innebörden av beslutet är endast att två ledamöter jämte två  

ersättare ska bort. Ärendet har inte föregåtts av någon öppen diskussion  

eller partiöverläggningar. Kommunstyrelsens ordförande inledde ärendet 

muntligen, utan avisering vid sittande möte i arbetsutskottet. 

Ärendet saknar objektivt underlag för organisationsförändringen. Besluts- 
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underlaget utgörs enbart av tjänsteskrivelsen som tillkommit under ärendets 

gång. Det tillfördes efter beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott. Vilka 

skäl som skulle finns för organisationsförändringen anges inte i tjänste- 

skrivelsen. Ledamöterna har fått ett rättsfall som gäller ett helt annat beslut 

som inte är jämförbart och inte relevant för det överklagade beslutet.  

 

Det yrkades på proportionellt valsätt vid kommunfullmäktiges val till  

kommunstyrelsen den 22 oktober 2018, såväl för ledamöter som för  

ersättare. Enligt lagen om proportionellt valsätt kan inte ändringar beslutas 

av majoriteten. Möjligheten för en majoritet i fullmäktige att avsätta  

ledamöter är kraftigt beskurna (4 kap. 9 och 10 §§ KL).  

 

Ärendet väcktes av kommunstyrelsens ordförande, oförberett och muntligt, 

vid kommunstyrelsens arbetsutskott 22 januari 2020. Ärendet fanns inte på 

föredragningslistan inför mötet, ingen tjänsteskrivelse eller annat material 

fanns framtaget inför detta. 

 

Kommunfullmäktige har minskat antalet ledamöter samt antalet ersättare 

från 13 till 11, någon ändring som avser kommunstyrelsens roll, uppgifter 

eller ansvarsområden har inte beslutats. Det är inte förenligt med  

kommunallagen att upphäva kommunstyrelsen av dessa skäl, då det inte är 

en förändring av organisationen, utan endast ett agerande för att få bort de 

personer som inte längre innehar partibeteckning. 

 

Åstorps kommun anser att överklagandena ska avslås och anför bl.a.  

följande.  

 

Beslutet som är överklagat avser en minskning av antalet ledamöter 

och ersättare i kommunstyrelsen. Rätten för kommunfullmäktige att besluta 

om antalet ledamöter och ersättare följer av 6 kap. 16 § kommunallagen.  

Klagande hänvisar till HFD 2016 ref. 53 där endast en ökning av antalet  
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ledamöter och ersättare inte ansetts tillräckligt för att ses som en förändring 

av nämndorganisation. Det är en skillnad mellan en ökning och minskning 

av antalet ledamöter och ersättare. En ökning hade kunnat hanteras med ett 

kompletterande val, men en minskning kräver att förtroendevalda återkallas 

från sina uppdrag. Kommunfullmäktige har inte någon möjlighet att  

återkalla enskilda ledamöters uppdrag förutom med stöd av det som anges i 

4 kap. 9 § kommunallagen. Ingen av de grunderna är tillämpliga i detta 

ärende. Den möjlighet som därför finns för kommunfullmäktige att förrätta 

val efter ett beslut som det överklagade, förutsätter att samtliga uppdrag  

återkallas.  

Klagandena har i övriga hänvisat till att rubriken för ärendet är felaktig samt 

att beredningen av ärendet är bristfällig. Ärendets rubrik är inte skäl att  

upphäva beslutet och ärendets beredning avgörs av beslutande församling. 

Inget av detta bör därför vara skäl att upphäva beslutet.  

Lagen om proportionellt valsätt kan fortfarande tillämpas om det begärs i 

kommunfullmäktige och därför motverkas inte heller syftet med den lagen. 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

Förvaltningsrätten har att pröva överklagandet i den ordning som anges i 13 

kap. kommunallagen. Detta innebär dels att endast det överklagade beslutets 

laglighet och inte dess lämplighet kan prövas, dels att prövningen endast 

omfattar om beslutet ska upphävas eller inte. I kapitlets 8 § anges på vilka 

grunder ett kommunalt beslut kan upphävas.  

Enligt 13 kap. 8 § kommunallagen ska ett kommunalt beslut upphävas om 

1. det inte har kommit till på lagligt sätt,
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2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

I 6 kap. 16 § första stycket kommunallagen anges att ledamöter och ersättare 

i en nämnd väljs av fullmäktige till det antal som fullmäktige bestämmer. I 

styrelsen ska antalet ledamöter och antalet ersättare vara minst fem. 

I 5 kap. 26 § kommunallagen anges att innan ett ärende avgörs av  

fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhets- 

område ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. 

Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd 

vid förändringar i nämndorganisationen (4 kap. 10 § 2 kommunallagen). 

Förvaltningsrättens bedömning 

Frågan om beredning av ärendet 

Genom det överklagade beslutet har kommunfullmäktige beslutat att 

minska antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen från 13  

ledamöter och 13 ersättare till 11 ledamöter och 11 ersättare. Ett sådant  

beslut ska enligt 6 kap. 16 § kommunallagen fattas av kommunfullmäktige. 

Innan ett beslut avgörs av fullmäktige ska det beredas enligt bestämmelsen 

i 5 kap. 26 § kommunallagen.  

Beredningstvånget i 5 kap. 26 § kommunallagen syftar till att ge fullmäktige 

ett tillförlitligt underlag för besluten. Fullmäktige har ett visst utrymme att 

bestämma om formerna för och omfattningen av beredningen. Kommunal-

lagen ställer inte något krav på kvaliteten i beredningen utan det ankommer  

på fullmäktige att avgöra om beredningen sakligt sett ger tillräckligt  

underlag för beslut. 
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Förvaltningsrätten konstaterar att ärendet om minskning av antalet 

ledamöter respektive ersättare i kommunstyrelsen, har beretts av kommun-

styrelsens arbetsutskott och av kommunstyrelsen. Beslutet har således följt 

kommunallagens bestämmelser om beredning.  

 

Det som klagandena anfört om brister i beredningen och brister i kravet på 

saklighet under beredningen är inte omständigheter som medför att  

beslutet ska upphävas enligt bestämmelserna i 13 kap. kommunallagen.  

 

Frågan om att återkalla uppdrag för förtroendevalda  

Både klagandena och kommunen resonerar angående om fullmäktige får 

återkalla uppdrag för förtroendevalda i en nämnd vid förändringar i nämnd-

organisationen enligt 4 kap. 10 § 2 kommunallagen och parterna hänvisar 

även till rättsfallet HFD 2016 ref. 53. I nämnda rättsfall fann Högsta  

förvaltningsdomstolen att en återkallelse av samtliga förtroendeuppdrag i 

en nämnd inte varit lagligen grundad då enbart en ökning av antalet  

förtroendevalda i en kommunal nämnd inte utgör en förändring i den  

kommunala nämndorganisationen. Klagandena hänvisar i sammanhanget 

också till att rubriken till det överklagade beslutet är ”Förändring i  

kommunstyrelsens organisation”. 

 

I aktuellt mål innebär det överklagade beslutet en minskning av antalet  

ledamöter i kommunstyrelsen. Det är således, åtminstone inte i detta skede, 

fråga om inte att återkalla uppdrag för förtroendevalda. Bestämmelsen i  

4 kap. 10 § 2 kommunallagen blir då inte tillämplig i förevarande mål och 

det överklagade beslutet strider följaktligen inte heller mot bestämmelsen. 

Att syftet med beslutet i fråga har varit att senare återkalla uppdrag  

förändrar inte bedömningen av det nu överklagade beslutet. 
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Betydelsen av regleringen i lagen om proportionellt valsätt 

Klagandena anför vidare att det överklagade beslutet strider mot lagen om 

proportionellt valsätt. Reglerna om proportionella val utgör en garanti för 

att en minoritet ska få till stånd sådana val. Valmetoden har betydelse för 

hur ersättare för ledamot ska utses när en av fullmäktige ledamot avgår  

under mandatperioden. Det överklagade beslutet tar inte sikte på den  

situationen. Det angripna beslutet kan därför inte anses strida mot lagen  

om proportionella valsätt på det sätt klagandena gör gällande.  

Sammanfattning 

Med hänsyn till det ovan sagda och då det klagandena i övrigt anfört inte 

heller visar att fullmäktiges beslut ska upphävas med stöd av 13 kap. 8 §  

kommunallagen, ska överklagandena avslås. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (FR-03) 

Anders Mattsson 

Helén Åkesson har föredragit målet. 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
den dag domstolen meddelade beslutet. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att kammarrätten ska

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.

4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag.

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt.

• Domstolen anser att det inte går att
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt
utan att ta upp målet.

• Domstolen behöver ta upp målet för att
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen.

• Domstolen bedömer att det finns
synnerliga skäl att ta upp målet av någon
annan anledning.

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/
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Till: Kommunfullmäktige för kännedom 

2021-06-08 

Förstudie – gymnasieskolans kostnader 

KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en förstudie av 
kommunens organisation och kostnader för gymnasieutbildning. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021. 

Bildningsnämndens mål om att andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 
tre år ska ligga över riksgenomsnittet har inte uppfyllts. Målvärdet 2020 var 71 procent medan 
utfallet blev 54 procent.  

Revisorerna önskar därför svar på följande frågor: 

- Vilken analys gör nämnden av att så många elever som har klarat grundskolan lämnar
gymnasieutbildningen utan examen? Avhoppen avser i första hand inte elever som går
introduktionsprogrammet.

I granskningen framkommer även att bildningsnämndens ansvar för att elever inom det 
kommunala aktivitetsansvaret erbjuds lämpliga åtgärder brister.  

- Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de brister som framkommit?

Majoriteten av kommunens ungdomar i gymnasieåldern får sin utbildning i andra kommuners 
regi. Kostnaderna för utbildningar som kommunen köper ligger i paritet med genomsnittlig 
kostnad i riket. Vi kan inte se att hemkommunen genom att ta sitt ansvar för att kommunens 
ungdomar i gymnasieåldern får den utbildning som de har rätt till skulle kunna erbjudas till en 
lägre kostnad. En utbildning i egen regi vore betydligt dyrare. 

Revisorerna önskar yttrande från bildningsnämnden över granskningsrapporten senast 
2021-08-31. 

För Åstorps kommuns revisorer, 

Monica Backe, ordförande 
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1 Inledning/bakgrund 
Vi har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att i en förstudie studera 
kommunens organisation och kostnad för gymnasieutbildning. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021. 
Revisorerna vill inhämta information om befintlig organisation för gymnasieutbildning 
och gällande samverkansavtal för gymnasieutbildning. Revisorerna kan se en risk för 
höga kostnader i förhållande till resultat. 

1.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Förstudien syftar till att redovisa kommunens organisation och kostnader för 
gymnasieutbildning och utifrån dessa uppgifter bedöma om en fördjupad granskning 
behöver göras för att säkerställa verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet. 
Förstudien ska besvara följande frågor: 

— Hur ser kommunens organisation för gymnasieutbildning ut? 
- ansvar som hemkommun
- ansvar som hemkommun och huvudman

— Till vilken kostnad bedrivs gymnasieutbildning? 
Granskningen avgränsas till gymnasieskolans nationella program. 
Granskningen avser bildningsnämnden.  

1.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om ansvaret uppfyller    

— kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §, 
— skollagen (2010:800) 16 kap. 42 § och 17 kap. 16 § SkolL 
— tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut 

1.3 Metod 
Förstudien har genomförts genom studier av Skolinspektionens beslut, offentlig statistik 
och kommunens interna dokument samt intervju med förvaltningschef tillika skolchef 
och rektor för Vuxenutbildningscentrum. Dialog har e-postledes förts med 
förvaltningsekonom och ekonomiadministratör. 

Rapporten är faktakontrollerad av förvaltningschef och rektor för 
Vuxenutbildningscentrum 
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2 Resultat av granskningen 
Vid den senaste regelbundna tillsynen av gymnasieskolan i Åstorp, 2016, förelades 
kommunen att åtgärda brister inom elevhälsan. För övrig ansågs verksamheten 
bedrivas i enlighet med lag och förordningar.1 Skolinspektionens påbörjade en ny 
regelbunden granskning hösten 2020. 
Av den senaste offentliga statistiken (2019) över gymnasieelevers pendling mellan 
hem- och skolkommun framgår att över 90 procent av de 640 folkbokförda invånarna i 
gymnasieåldern studerar hos andra kommunala eller fristående huvudmän. Främst 
handlar det om kommunal huvudman och fristående huvudmän i Helsingborg, men 
även kommunal huvudman i Klippan. Till Åstorps gymnasieskola inpendlade 20 elever 
varav merparten från Bjuv. År 2020 omfattande gruppen totalt 673 elever varav drygt 
tio procent följde undervisning på introduktionsprogram och resterande på nationella 
gymnasieprogram. Totalt uppgick elevantalet till 50.  
Av offentlig statistik2 för år 2020 framgår att närmare hälften av eleverna i Åstorps 
kommun läste på högskoleförberedande program, drygt en tredjedel på yrkesprogram 
och resterande femton procent på introduktionsprogram. Andelen elever på 
introduktionsprogram är något över snittet i riket och länet som båda ligger på drygt 
elva procent. 
Av Bildningsnämndens Årsredovisning 2020 framgår att nämndmålet att andelen 
”gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, hemkommunen, ska ligga 
över riksgenomsnittet” inte uppfylldes. Målvärdet 2020 var 71 procent, men 
måluppfyllelsen stannade på 54 procent.3  

2.1 Organisation 
Ansvaret för gymnasieskolan som hemkommun och i förekommande fall huvudman 
åvilar bildningsnämnden, enligt kommunfullmäktiges reglemente av den 25 juni 2019. 
Åstorps kommun erbjuder ingen gymnasieutbildning på nationella program i egen regi. 
Däremot är kommunen huvudman för två utbildningar inom introduktionsprogrammen. 
Det gäller individuellt alternativ och språkintroduktion. Utbildningen ges på 
Vuxenutbildningscentrum. Rektor för vuxenutbildningen är också rektor för 
gymnasieskolans introduktionsprogram och har för övrigt delegation på frågor kopplade 
till elevers val av gymnasieskola. Rektor är placerad under förvaltningschef för 
bildningsförvaltningen, tillika kommunens skolchef.  
Vid vuxenutbildningscentrum arbetar fem lärare, en speciallärare och en 
specialpedagog. För övrigt finns studiehandledare och resursperson samt tillgång till 
kurator, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare. Vi tiden för granskningen läste 
49 elever på individuellt alternativ4 varav fem integrerade i vuxenutbildningen och 34 på 

 
1 Skolinspektionen 43-2015:10159, 2016-06-21, med uppföljning 2016-12-21 
2 Kolada 
3 Årsredovisning 2020, Bildningsnämnden, sid. 7 
4 Individuellt alternativ syftar till att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller 
arbetsmarknaden. 
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språkintroduktion5 varav åtta integrerade i SFI. En tjänst är särskilt inriktad mot elever 
inom kommunens aktivitetsansvar. 
För gymnasieutbildning har Åstorps kommun slutit två samverkansavtal dels med Bjuvs 
kommun vad gäller samverkan om introduktionsprogram, dels med kommuner och 
gymnasieförbund i Skåne vad gäller samtliga nationella program, särskilda varianter6 
av nationella program utan riksrekrytering, nationellt godkända idrottsutbildningar samt 
programinriktat individuellt val7. 
Hemkommunen har under senare år inte gjort någon fördjupad uppföljning av elevers 
studier hos andra huvudmän som har föredragits nämnden. Det gäller varken 
uppföljning av närvaro eller studieresultat. Däremot, menar rektor, tas regelbundet 
kontakt med varje skola där det finns elever från Åstorp för att följa upp studieresultat 
och närvaro. Ansvaret för att meddela hemkommunen vid frånvaro åvilar 
huvudmannen. Anmälan ska göras till kommunens ansvariga för aktivitetsansvaret. 
Skolchef och rektor upplever att detta i stort fungerar och kan inte se att brister är 
kopplade till om huvudmannen är kommunal eller fristående. Om det finns en 
uppbyggd kontakt fungerar alltid kommunikationen bättre. Kommunen har gjort 
särskilda uppföljningar av elever i gymnasieskolan som tidigare har gått på 
introduktionsprogram och har haft problem med skolnärvaro. Inom Familjen 
Helsingborg pågår ett arbete med att ta fram rutin för anmälan från huvudman till 
hemkommunen. Det beräknas vara klart inför läsårsstart 2021/2022, enligt rektor.  
Nedan under rubriken kostnader kan vi se att kommunens faktiska kostnader för 
gymnasieutbildning 2020 var lägre än de budgeterade. Trots att det presumtiva antalet 
gymnasielever har ökat deltar alltså färre elever i gymnasiestudier. Det handlar inte om 
att antalet elever vid IM har ökat utan att elever avbryter sina gymnasiestudier på 
nationella program och registreras inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. 
2020 var 90 elever inskrivna inom aktivitetsansvaret, vilket var femton fler än året 
dessförinnan. 
Rektor menar att avhoppen har analyserats. Elever som har gått på IM i Åstorp 
avbryter sällan sina gymnasiestudier. Förklaringen till att avhoppen ökar kan, enligt 
rektor, finnas i pandemin, att närundervisningen i hög grad ersatts av 
distansundervisningen8 och i huvudmännens olika kompetens att möta elevernas olika 
behov. Rektor menar att studie- och yrkesvägledningen också benämnd 
karriärvägledningen måste bli bättre. Både skolchef och rektor påtalar att detta arbete 
måste sättas in tidigt i elevers utbildning, redan från förskoleklass. Alldeles för många 
elever har, bland annat genom sina föräldrar, en bild av arbetsmarknaden och 
arbetslivet som inte stämmer med verkligen. Det finns en rad yrken som många elever 
inte har en aning om. Rektor menar också att vägledningen inför val av gymnasieskola 
bör beakta sådana aspekter som var elever kan få en utbildning som bäst motsvarar 

 
5 Språkintroduktion syftar till att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska 
språket, vilken möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. 
6 Särskild variant innebär att hela eller delar av utbildningen avviker från det nationella programmet, till 
exempel att estetiska kurser erbjuds på högskoleförberedande program inom programfördjupning 
7 Sedan 1 juli 2019 är preparandutbildning och programinriktat individuellt val ersatt av programinriktat val. 
8 Enligt Skolverkets rapport Ändrade lärotider och utbildningstapp framgår att risken för utbildningstapp 
bedöms vara större för elever med hög frånvaro eller i behov av särskilt stöd. sid 13 
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elevens behov, av till exempel särskilt stöd. I kommunen finns det en karriärvägledare 
som arbetar utifrån en karriärplan och stödjer arbetet på enheterna. 
I samtal med skolchef och rektor framkommer att kommunen även bör utveckla 
strategier inom andra områden för att möta de elever som inte ser gymnasieutbildning 
som ett reellt alternativ efter grundskolan 

2.1.1 Bedömning 
Vi bedömer att bildningsnämndens ansvar för att elever inom det kommunala 
aktivitetsansvaret erbjuds lämpliga åtgärder brister. Kommunen bör komplettera 
insatserna med stärkt karriärvägledning i alla åldrar, men adekvata insatser för äldre 
elever inom det kommunala aktivitetsansvaret som stödjer dem i deras utveckling mot 
självförsörjande vuxna. 
Vi bedömer att kommunens revisorer i grundläggande eller fördjupad granskning bör 
följa upp att det finns en ändamålsenlig organisation och att en ändamålsenlig 
verksamhet bedrivs i enlighet med lag.  

2.2 Kostnad 
Nettokostnaden per elev9 i gymnasieskolan var 2019 122 694 kronor10. Kostnaden i 
Åstorp understiger genomsnittskostnaden i riket med drygt 3 000 kronor per elev och 
kostnaden i länet med 10 000 kronor per elev. Nettokostnadsavvikelsen11 är negativ, -
1,7 procent, vilket motsvarar en miljon kronor. Nettokostnadsavvikelsen var något 
mindre negativ 2019 i förhållande till 2018. En negativ nettokostnadsavvikelse indikerar 
att den faktiska kostnaden är lägre än referenskostnaden. 
Av de 580 gymnasieeleverna från Åstorp, som studerade på ett nationellt program, var 
de flesta inskrivna på: naturvetenskapsprogrammet (78 elever), ekonomiprogrammet 
(65 elever) och samhällsprogrammet (63 elever). Av yrkesprogrammet gick flest elever 
på fordons- och transportprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 elever folkbokförda i kommunen 
10 inklusive skolskjutskostnader 
11 Nettokostnadsavvikelsen visar på förhållandet mellan kommunens faktiska kostnad för gymnasie-
utbildning per invånare och en referenskostnad som tar hänsyn till andel elever i gymnasieåldern, deras 
programval, bebyggelsestruktur med mera 
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Tabellen nedan visar kostnaden per program och elev som Åstorp betalar för elever 
inom samverkansavtalet i Skåne (Skånes kommuner, tidigare Kommunförbundet 
Skåne) jämfört med riksprislistan, vilket är den kostnad en kommun ska betala till en 
fristående huvudman om kommunen själv inte har utbildningen. 

Program Samverkan Skåne 
2019/20 

Riksprislistan 
202012 

naturvetenskapsprogrammet 91 461 kr 93 500 kr 

ekonomiprogrammet 82 003 kr 85 800 kr 

samhällsvetenskapsprogrammet 82 003 kr 87 200 kr 

fordons- och transportprogrammet13 160 443 kr 145 700 kr 

barn- och fritidsprogrammet 93 540 kr 100 500 kr 

Av uppgifterna ovan kan vi se kostnaden per elev inom samverkan Skåne ligger lägre 
än riksprislistan för merparten av utbildningarna. Skånes kommuner lät hösten 2020 
genomföra en utredning som fokuserade på prissättning av gymnasieutbildningar i 
kommunala verksamheter. Det framkom synpunkter från flera kommuner om att det 
saknades transparens och tydlighet vad gällde uträkning av interkommunal ersättning. 
Frågan som utredningen primärt har belyst gäller kostnader för lokaler. 
Av Årsredovisning 2020 framgår att gymnasieskolan bedrevs till en kostnad som 
understeg budget med 4,5 mnkr.14 Av dessa kunde 4,3 mnkr hänföras till lägre 
interkommunala kostnader på grund av ett lägre elevantal än förväntat.15 Resterande 
del av överskottet, 200 000 kronor, kommer från introduktionsprogrammen. 
År 2019 var 75 elever inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret. 2020 var 
motsvarande elevantal 90. Kostnaderna för aktivitetsansvaret har inte ökat, enligt 
rektor, utan omfattar fortfarande kostnader för en tjänst. Däremot kan kostnaderna för 
ekonomiskt bistånd ha ökat, men det har bildningsförvaltningen inga uppgifter om. 

2.2.1 Bedömning 
Vi menar att kommunens kostnad för gymnasieutbildning per elev ligger i paritet med 
genomsnittlig kostnad i riket. Vi kan inte se att hemkommunen genom att ta sitt ansvar 
för att kommunens ungdomar i gymnasieåldern får den utbildning som de har rätt till 
skulle kunna erbjudas till en lägre kostnad. En utbildning i egen regi vore betydligt 
dyrare. 

 
12 Skolverkets föreskrift 2020-01-29 
13 exklusive inriktning transport 
14 Årsredovisning 2020, Bildningsnämnden, sid. 15 
15 Se orsaken till detta under rubriker organisation. 
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Vi bedömer att revisionen i dagsläget inte behöver göra en fördjupad granskning av 
kostnaderna för gymnasieutbildningen. 

3 Slutsats och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning utifrån förstudiens syfte är att en fördjupad 
granskning av gymnasieskolans kostnader inte behöver göras. Vi ser dock en risk för 
att ungdomar som lämnar gymnasieskolan utan examen eller studiebevis inte får det 
stöd genom kommunens aktivitetsansvar som behövs. 

3.1 Rekommendationer 
Vi rekommenderar kommunens revisorer att följa upp barn- och utbildningsnämndens 
samt eventuellt andra nämnders ansvar för kommunens aktivitetsansvar bland annat 
genom att erbjuda lämpliga åtgärder som stödjer ungdomen att återgå i studier eller att 
utvecklas mot egenförsörjning på annat sätt. 

Datum som ovan 
KPMG AB 

Joakim Nertyk 
Certifierad kommunal revisor, specialist 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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