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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. 
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