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1. Bakgrund 
Bengtsfors kommun med knappt 10 000 invånare är en av fem kommuner i landskapet Dalsland. Bengtsfors 
ingår också i Fyrbodals kommunalförbund.  
 
Strömkulleskolan är kommunens gymnasieskola beläget i centrala Bengtsfors. De senare åren har 
Strömkullegymnasiet haft en negativ söktrend och inför skolåren 2022/2023 och 2023/2024 har beslut tagits 
om att inte öppna för nya elever att söka.   
 
Kommunen ska enligt Skollagen 16 kap 42 § erbjuda behöriga elever i kommunen utbildning på 
gymnasieskolans nationella program. Detta kan ske i egen regi eller genom samverkan med andra kommuner. 
De program som inte erbjuds på Strömkullegymnasiet är tillgängliga för kommunens elever 
genom det samverkansavtal som upprättats inom Fyrbodals kommunalförbund.  
 
Kommunen önskar nu att utreda behov och önskemål hos elever och övriga kommuninvånare samt fånga 
möjliga förslag till åtgärder för en eventuell nystart av Strömkullegymnasiet. 
 

2. Utredningens syfte/mål 
Utredningsuppdragets syfte har varit att kartlägga om det finns förutsättningar för en nystart av 
Strömkullegymnasiet och ska besvara frågan om vilka förutsättningar som i sådana fall krävs för en nystart i 
egen regi.  
 
Utredningen ska också särskilt uppmärksamma följande aspekter:  
 

● Vilka förutsättningar finns för samverkan med andra kommuner i dimensionering och 
utbildningsutbud? (Demografiska förutsättningar, tillströmning av elever från andra kommuner, 
konkurrenssituation med kringliggande skolor, elevers sökmönster och fyllnadsgrad). 

● Vilka är konsekvenserna för gymnasieelever, kommuninvånare, näringsliv och föreningsliv av en nystart 
eller andra alternativ? 

● Elevers prestationer – kunskapsresultat och sysselsättning jmf egen gymnasieskola och 
interkommunala ersättningar 

● Vilken kombination av program rekommenderas? Vilka alternativa sätt finns att erbjuda 
gymnasieungdomar i kommunen ett brett utbud av gymnasieutbildning? Vilka förslag till åtgärder för 
en framgångsrik nystart rekommenderas? 

● Vilken påverkan finns på kommunens invånare, näringsliv och föreningsliv? 
● Vilka krav finns i form av lokaler, utrustning, personal, organisation för styrning? 
● Kortsiktiga och långsiktiga kostnader i förhållande till kommunens övriga verksamheter 
● Vilka ekonomiska konsekvenser skulle en nystart få på kort och lång sikt i olika scenarier? Kortsiktiga 

och långsiktiga kostnader för start och drift 
● Hur ser jämförelsen ut mellan kostnader för egen gymnasieskola och interkommunala ersättningar? 
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3. Arbetsprocess och avgränsningar 
Uppdraget som har genomförts av konsulter från Effect Management har baserats på en systematisk och 
stegvis process. Tidigare utredningar och övrig tillgänglig dokumentation har studerats och sammanlagt har 18 
intervjuer genomförts med politiker, personal vid Strömkulleskolan samt representanter från näringslivet. 
Intervjuerna har genomförts digitalt och pågick under ca 1 timme. Vidare har en enkät genomförts riktad mot 
elever i årskull 8 och 9 på Bengtsgårdens högstadium i syfte att identifiera vad som intresserar dem och vad 
som kan påverka deras framtida gymnasieval. Information har också inhämtats från antagningskansliet i 
Fyrbodal och från Kolada (SKR).  

Utredningen har tagit del av budgeterade driftskostnader för Strömkullegymnasiet avseende 2022 och 
estimerade kostnader för interkommunala ersättningar. Utredningen har däremot inte tagit del av underlag 
eller gjort några ekonomiska beräkningar eller prognoser för kostnader kopplat till behov av 
utvecklingsinsatser, nyinvesteringar eller kommande underhållsbehov av Strömkullegymnasiets lokaler. En 
prioriteringsordning av kommunala resurser är också något som ligger utanför uppdraget.  

Med detta som utgångspunkt har konsulterna genomfört en övergripande analys och bedömning samt lämnat 
förslag på rekommendationer vad gäller utredningens huvudfråga om förutsättningar finns för en nystart av 
Strömkullegymnasiet. 

Uppdraget påbörjades i form av ett planeringsmöte i juni 2022 där uppdraget definierades och ett 
mötesschema för hösten togs fram. Uppdraget har i huvudsak genomförts under hösten 2022. Avstämningar 
med Utbildningsutskottet samt Områdeschef Kultur och utbildning har löpande skett under processen. En 
preliminär sammanställning delgavs kommunledningen under november.  

 

4. Nulägesbeskrivning 
I föreliggande beskrivning och sammanfattning har vi som genomförande konsulter varit angelägna om att 
belysa behov och förutsättningar utifrån flera olika perspektiv. Det har möjliggjorts genom dokumentstudier 
och intervjuer med politiker, näringsliv och personal.  

4.1  Sammanfattning intervjuer  
Vi har uppskattat de förtroendefulla intervjusamtalen som har gett oss värdefull information och konstruktiva 
tankar. I sammanhanget är det viktigt att ha i åtanke att det är naturligt att den intervjuade väljer att lyfta fram 
det som man finner som möjligheter och angelägna utvecklingsområden utifrån sitt ansvarsområde och 
perspektiv. Det är alltså rimligt att tro att intervjusamtalet har uppfattats som ett bra tillfälle att säga sin 
mening och bidra till det man uppfattar är ett bra vägval vidare.  
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I det följande återges en sammanfattande bild från intervjuerna kopplat till de frågeställningar som har 
diskuterats. I några fall används citat för att exemplifiera. Det är en intervjuperson som citeras men citaten är 
valda för att de beskriver åsikter som vi som konsulter uppfattar att flera av de intervjuade har framfört.  

4.1.1  Förutsättningar och styrkor att bygga vidare på 
 
Sammanfattningsvis framkommer i intervjuerna följande vad gäller förutsättningar och styrkor att bygga vidare 
på:  

Strömkullegymnasiet är och har varit en mindre skola som attraherar elever som inte önskar eller söker sig till 
en större skola. Skolans “litenhet” med stor närhet och öppenhet mellan personal och elever upplevs vara 
attraktiv för flera. 

Det upplevs finnas ett stort engagemang och kompetens bland personalen vad gäller elever som tidigare har 
haft utmaningar i skolan, och skolan beskrivs möjliggöra för vissa ungdomar att fullfölja gymnasiet. Ungdomar 
som av olika skäl är i behov av individinriktat stöd eller ungdomar man uppfattar annars hade valt bort 
gymnasiet om de hade varit tvungna att resa en längre bit/utanför kommunen. 

Skolan har också haft en stor andel behöriga lärare även om ett antal numera inte finns kvar som följd av det 
sjunkande antalet elever.  

Det finns också ett flerårigt samarbete med näringslivet kopplat till industri- och restaurangprogrammet som 
beskrivs som attraktivt utifrån skolans perspektiv. Näringslivet upplever också att möjligheten till samarbete 
med Strömkulleskolan är något positivt. 

Som följd av det sjunkande elevantalet har det också utvecklats effektiva lösningar som det finns möjligheter 
att vidareutveckla. Eleverna samläser matte, svenska, engelska över programmen vilket beskrivs som både 
resurs- och kostnadseffektivt.  

Skolan beskrivs också ha goda förutsättningar vad gäller lokaler och utrustning med hänsyn till såväl 
högskoleförberedande program som yrkesprogram. Skolans placering centralt i Bengtsfors beskrivs också som 
attraktivt utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. 

4.1.2  Utmaningar och utvecklingsområden 
Genom intervjuerna lyfts också ett antal utmaningar och utvecklingsområden. Strömkullegymnasiets 
övergripande utmaning beskrivs överlag vara de senare årens allt för låga elevantal vilket framförs bero på ett 
antal orsaker: 

Skolreformen med ändringar i de yrkesförberedande programmen framförs som en central faktor som har 
påverkat antalet sökande. Det framkommer också att möjligheten att välja till högskoleförberedande kurser är 
relativt okänt bland kommande elever. 

I intervjuerna framkommer vidare att skolans renommé och rykte har varit lidande vilket beskrivs bero på låga 
betygskrav, hög procentandel av elever med annat modersmål än svenska samt elever som saknar behörighet.   
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“På Strömkulle går de som inte kommer in någon annanstans.” 

I tillägg beskrivs att det förekommit upplevelser av bråk och oroligheter mellan eleverna samtidigt som det 
finns en osäkerhet kopplat till skolans kvalitet. Frågetecken lyfts huruvida eleverna lär sig det man behöver 
samt skolans krav på prestationer i jämförelse med andra skolor. Skolan upplevs ha tappat fokus på att vara en 
gymnasieskola med krav i linje med de nationella programmen. Fokus har istället hamnat på att hantera 
vardagen för vissa individer med olika utmaningar/behov och individuella lösningar därefter. Stor kraft och 
energi riktas mot individen vilket betyder mycket för de ungdomar som berörs, men som beskrivs ske på 
bekostnad av den pedagogiska kvaliteten i programmen i stort. 

Pandemin upplevs också ha bidragit till den negativa utvecklingen när det gäller antalet sökande elever då det 
har varit svårt att marknadsföra och visa upp skolans styrkeområden, exempelvis litenheten och närheten 
mellan elever och personal. Svårigheten att visa upp skolan fysiskt har gjort det svårare att påverka de 
eventuellt negativa uppfattningar som elever, föräldrar och övriga har.  

Flera av de intervjuade anger att man t.ex. i media har kunnat läsa om oenighet i politiken samt dystra 
rapporter kring sökantal på Strömkullegymnasiet. De senare årens osäkerhet kring skolans framtid upplevs 
därför ha påverkat antalet sökande. Flera lyfter fram att elever och anhöriga inte har vågat att satsa på 
Strömkullegymnasiet som följd av en oro för att skolan ska läggas ner och man inte har möjlighet att slutföra 
sin utbildning, alternativt att det blir “öde” om det inte fylls på med årskullar underifrån. I intervjuerna 
framkommer att en tydlig och långsiktig satsning krävs för att få förtroende hos kommande elever och 
föräldrar. 

Utöver de utmaningar och utvecklingsområden som kopplas till det låga elevantalet framkommer också flera 
utvecklingsområden kopplat till interna strukturer och arbetssätt. 

Samarbetet mellan Strömkullegymnasiet och näringslivet lyfts fram som något positivt från båda parter.  
Näringslivet lyfter utmaningen kopplat till framtida kompetensförsörjning och ser att ett samarbete med 
gymnasieskolor i det geografiska närområdet är gynnsamt. Dagens samarbete med Strömkullegymnasiet 
upplevs däremot sakna systematik och framförhållning, både sett i förhållande till samarbetet som sådant, men 
också när det gäller elevers praktik. Näringslivet framför också synpunkter vad gäller bristande lyhördhet 
kopplat till framförda behov och utvecklingstankar.  

I intervjuerna framförs också synpunkter vad gäller styrning och ledning av skolan under de senare åren. Det 
beskrivs ha funnits en otydlighet i organisationen gällande vilka grunder och vilken prioritering som ligger 
bakom de beslut som har fattats av skolledningen. I några intervjuer framkommer en upplevelse av att skolan 
är drabbad av flera olyckliga yttre omständigheter vilket lett till rådande situation för skolan. Dock 
framkommer även en uppfattning om en avsaknad utvecklingsinriktning och ambitionsnivå vilket har bidragit 
till att skolan har tappat fart, blivit reaktiv och anpassat verksamheten efter omständigheterna i stället för att 
aktivt arbeta för att långsiktigt utveckla skolan i en önskad riktning. Detta exemplifieras bl.a. genom 
reflektioner om att skolledningen har varit för snabb att starta upp och lägga ner vissa initiativ vilket upplevs ha 
blivit “ryckigt” och även det härleds till avsaknaden av en tydlig riktning och mål. Det framförs också i 
intervjuerna att skolledningen har präglats av ett internt perspektiv i utformandet av skolans erbjudande, och 
inte lyckats med att vara relevant mot de som verksamheten ska attrahera. 
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4.1.3  Varför erbjuda gymnasial utbildning i Bengtsfors kommun? 
Utöver synpunkter kopplat till Strömkullegymnasiet som skola och skolans utveckling över tid, har intervjuerna 
också fångat upp synpunkter gällande huruvida eller varför kommunen bör säkerställa ett gymnasialt 
utbildningserbjudande inom kommunen. 

Ett flertal av de intervjuade lyfter fram betydelsen av att även framöver ha en gymnasieskola inom kommunen 
utifrån ett attraktivitetsperspektiv. Det framförs som viktigt att erbjuda ett brett skol- och utbildningsutbud för 
att attrahera barnfamiljer samt att flera beskriver det som en viktig pusselbit kopplat till satsningen på Campus 
Dalsland.  

“Det känns fel att inte ha en gymnasieskola i Bengtsfors i och med satsningen på Campus Dalsland. Det känns 
fel med ett glapp på gymnasienivå. Att vi inte vågar satsa” 

Det framförs också en oro för att inflyttningen kommer att minska om det inte finns en gymnasieskola inom 
kommunen. En eventuell nedläggning av den kommunala gymnasieskolan upplevs också kunna leda till en 
negativ känsla inom kommunen och kommunicera avveckling istället för utveckling och framåtanda och således 
påverka kommunens attraktions- och konkurrenskraft över tid.  

Den framtida kompetensförsörjningen både vad gäller näringslivet och kommunen och betydelsen av en 
gymnasieskola inom kommunen har också berörts i intervjuerna. Inom näringslivet väntar stora 
pensionsavgångar de närmsta åren med ett uppenbart kompetensförsörjningsbehov som följd och utmaningar 
kopplat till det. Näringslivet ser fördelar med att det finns ett gymnasialt utbildningserbjudande inom 
kommunen men kräver samtidigt en tydligare och mer systematisk samverkan mellan skola och näringsliv 
jämfört med i dag. Fördelar man lyfter fram är att man ser en större möjlighet till samverkan och påverkan när 
det gäller innehåll jämfört med en större skola med en mindre geografisk koppling. En gymnasieskola i 
Bengtsfors framförs däremot inte som kritisk för att näringslivet ska klara att lösa det kommande 
kompetensförsörjningsbehovet. Behovet bedöms kunna hanteras genom de närliggande gymnasieskolornas 
utbildningsutbud eller tillflyttning. 

Vad gäller kommunens kompetensförsörjningsbehov är det i synnerhet vård- och omsorgsområdet som lyfts 
fram som kritiskt. I intervjuerna framförs att en gymnasieskola inom kommunen med ett attraktivt vård- och 
omsorgsprogram i nära samverkan med kommunen kan vara en nyckel och ett verktyg för att lösa framtida 
behov.   
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5. Sökmönster, elevunderlag och 
ekonomiska konsekvenser 

5.1 Elevers sökmönster 

En genomgång av elevers sökmönster visar att Strömkullegymnasiet har haft en nedgång i antalet sökande 
under de senaste åren. 

 Antal platser totalt  
(nationella program) 

Antal sökande elever totalt 
(nationella program) 

Fyllnadsgrad i % 

2019 145 37 26% 

2020 97 27 28% 

2021 45 12 27% 
Tabell 1 Fyllnadsgrad totalt på nationella program Strömkullegymnasiet, åren 2019-2021 

Från kommunens högstadieskola hade mellan 27 - 37 elever Strömkullegymnasiet som förstahandsval åren 
2018-2020 med en kraftig nedgång inför skolåret 2021/2022 då antalet sökande gick ner till 12 elever. Inför 
skolåret 2022/2023 var Strömkullegymnasiet inte möjligt att söka då det beslutades att inte ta in nya elever till 
årskull 1. Endast fem behöriga elever hade sökt Strömkullegymnasiet som förstahandsalternativ inför läsåret 
2022/2023 och politikerna i Bengtsfors kommun fattade därefter beslut att det inte var ekonomiskt försvarbart 
att starta upp årskullen (Källa: Statistik/Rapporter - Antagning Fyrbodal). 

Av de elever från Bengtsfors 
kommun som har sökt sig till 
Strömkullegymnasiet har det över 
åren också varit en större andel utan 
behörighet jämfört med sökande till 
andra gymnasieskolor utanför 
kommunen.  

I SCBs medborgarundersökning som 
publicerades 2021 framkommer 
också att kommuninvånarna i 
Bengtsfors är mindre nöjda med 
kommunens gymnasieskola än i 
riket i övrigt. På frågan om 
gymnasieskolan fungerar bra svarar 
70,4 procent mycket bra eller 
ganska bra vilket är att jämföra med 
79,1 procent i riket i övrigt (Källa: Kolada). 
 

Diagram 1 Sökmönster samtliga gymnasieskolor 
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De senare åren har Karlbergsgymnasiet i Åmål varit den gymnasieskolan som det största flertalet av 
kommunens elever har valt att söka sig till. Sökantalet har varierat mellan 39 - 60 elever. Inför skolåret 
2022/2023 valde också ett större antal elever att söka Uddevalla i första hand. En ökning som möjligen 
påverkats av att Strömkullegymnasiet inte var möjlig att söka.   

Gällande program som elever från Bengtsfors kommun har valt att söka som förstahandsval har de mest 
populära programmen de senaste fem åren varit ekonomi, samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig 
inriktning, vård och omsorg samt det estetiska programmet, även om det är variationer över åren. I snitt har 
fler än 8 elever haft ett av dessa program som förstahandsval. Barn- och fritid, det industritekniska 
programmet, fordon och transport, el och energi samt teknikprogrammet har också haft flera sökande varje år 
med ett snitt på över 5 elever de senaste fem åren.  

Program  2018 2019 2020 2021 2022 Snitt  

Barn- och fritidsprogrammet 7 7 9 4 7 6,8  

Bygg- och anläggningsprogrammet 3 1 1 4 11 4 

Ekonomiprogrammet 14 17 18 8 12 13,8 

El- och energiprogrammet 3 4 10 6 6 5,8 

Estetiska programmet 4 15 10 10 7 9,2 

Fordons- och transportprogrammet 3 4 2 8 9 5,2 

Handels- och adm. programmet 1 1 4 1 0  1,4 

Hotell- och turismprogrammet 1  0  0 0  0 0,2 

Industritekniska programmet 7 9 6 0 6 5,6 

Naturbruksprogrammet 2 2 2 3 2 2,2 

Naturvetenskapsprogrammet 9 7 13 7 8 8,8 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 1 2 5 2 1 2,2 

Samhällsvetenskapsprogrammet 14 13 10 10 8 11 

Teknikprogrammet 5 4 4 6 9 5,6 

Vård- och omsorgsprogrammet 13 12 9 6 3 8,6 

Hantverksprogrammet 0  1 0  1 3 1 

VVs- och fastighetsprogrammet  0  0  1 0  0  0,2 

Försäljning-  och serviceprogrammet  0  0 0   0 4 0,8 

 
Tabell 2 Val av program, förstahandsval oavsett lägeskommun 

Jämför vi kommunens egna elevers val av program med sökmönstret inom Fyrbodal i stort, är bilden snarlik. 
Ekonomi, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap är de program som flest elever söker sig till och där 
fordon- och transport är det program som har haft den största ökningen sett till de senare åren 
 (Källa: Statistik/Rapporter - Antagning Fyrbodal). 
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5.2 Ekonomiska ersättningar och förutsättningar 

5.2.1 Interkommunala ersättningar 

Skolverkets Riksprislista (RPL) innehåller 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 (Källa: https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/riksprislistan). 
Nedanstående tabell visar antal förstahandsval/program till gymnasiet år 2022 bland ungdomar i Bengtsfors 
kommun. I tabellen ser man även kostnader/program. Vi har valt RPLs kostnadsberäkning som inkluderar 
måltider.  
 
Riksprislistan 2022 
Grundbelopp för år 2022 (kr/elev och bidragsår)  (Källa Skolverket) 

Riksprislistan innehåller 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.  
 
Gymnasieprogram 

Kostnad 
Inklusive 
måltider 

Totalt antal förstahandsval/program av 
ungdomar i Bengtsfors 2022 

Total- 
kostnad (sek) 

Barn- och fritidsprogrammet 106 700 Barn- och fritidsprogrammet 7 746 900 
Bygg- och anläggningsprogrammet 
(snitt av samtliga inriktningar) 

166 200 
Bygg- och anläggningsprogrammet 11 1 828 200 

El- och energiprogrammet 129 000 El- och energiprogrammet 6 774 000 
Ekonomiprogrammet 89 400 Ekonomiprogrammet 12 1 072 800 
Estetiska programmet  
(snitt av samtliga inriktningar) 

 
136 300 Estetiska programmet 7 95 100 

Fordons- och transportprogrammet  
(snitt av samtliga inriktningar) 

 
174 300 Fordons- och transportprogrammet 9 1 568 700 

Försäljnings- och serviceprogrammet  
105 100 Försäljnings- och serviceprogrammet 4 420 400 

Hantverksprogrammet 130 900 Hantverksprogrammet 3 392 700 
Industritekniska programmet 162 800 Industritekniska programmet 6 976 800 
Naturvetenskapsprogrammet 97 300 Naturvetenskaps- 

programmet 8 778 400 
Naturbruksprogrammet  
(snitt av samtliga inriktningar) 

 
246 188 Naturbruksprogrammet 2 492 376 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 152 700 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 1 152 700 
Samhällsvetenskapsprogrammet  

90 700 
Samhällsvetenskaps- 
programmet 8 725 600 

Teknikprogrammet 104 700 Teknikprogrammet 9 942 300 
Vård- och omsorgsprogrammet 113 000 Vård- och omsorgsprogrammet 3 339 000 

   96 12 164 176 
Tabell 3 Riksprislista för ersättning till fristående skolor 2022. Källa: Skolverket 
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Tabellen visar en beräkning på förstahandsvalen multiplicerat med ersättningsgrundbeloppet enligt RPL per 
program. Tabellen redovisar endast de gymnasieprogram som varit ett av förstahandsvalen för Bengtsfors 
grundskoleelever år 2022. I de gymnasieprogram som har flera olika inriktningar och där kostnaden varierar 
något beroende på inriktning har vi valt att göra en snittberäkning av samtliga inriktningar.  
 
Den estimerade kostnaden gällande interkommunala ersättningar för Bengtsfors 96 elever årskull 2022/2023, 
kopplat till deras förstahandsval, och som nu får gymnasieutbildningen i annan kommun uppgår till ca 12 msek 
enligt Riksprislistan. Utredningen kan inte svara på det faktiska utfallet för 2022 då interkommunala 
ersättningar kan avvika något utifrån Riksprislistan, samt att vi ej heller vet om elever blivit antagna till deras 
förstahandsval enligt tabellen. Beräkningen syftar således till att ge en ungefärlig bild av vilken kostnad 
Bengtsfors kommun har genom att erbjuda gymnasial utbildning utanför den egna kommunen.  
 
En årlig kostnad för interkommunala ersättningar för tre parallella årskullar uppgår således till ca 36 msek om 
man förutsätter likartat antal elever/årskull. En kostnad som oberoende av var eleverna får sin utbildning. 
Kostnaden kommer variera något över åren beroende på antalet elever som går ut årskull 9 och val av 
program. De senaste fem åren har antalet som har gått ut årskull 9 i kommunen varierat mellan ca 80 - 100 
elever. 
 
Uppgift från Bengtsfors kommun är att den budgeterade kostnaden för interkommunala ersättningar 
(gymnasial utbildning) är ca 41 msek 2022 där kommunen också har tagit höjd för att en del elever går fler än 
tre år. 

5.2.2 Kostnader Strömkullegymnasiet  
 
Som en del av de budgeterade kostnaderna för interkommunala ersättningar, finns för 2022 budgeterade 
kostnader för Strömkullegymnasiet på ca 14 msek. I summan inkluderas kostnad för personal, läromedel, 
skolmat, elevhälsa, lokaler samt kapitalkostnader. Budgeten är baserad på 120 elever, vilket enligt uppgift inte 
är tillräckligt för att nå ett nollresultat. Prognosen pekar på ett underskott på ca 7,6 msek för 2022 men där 5 
msek är intäktsbortfall som följd av att Strömkullegymnasiet har färre elever än beräknat.   
 
Kommunens samlade kostnad för gymnasial utbildning kan således estimeras att uppgå till närmare 49 msek 
för 2022 om vi summerar kostnaden för egen drift och ersättningar till andra kommuner. 
Det är värt att notera att den budgeterade kostnaden exkluderar kostnader för kommungemensam 
administration och overhead samt IT-kostnader. Detta medför att denna utredning inte kunnat göra 
jämförelsen mellan kostnader för egen drift jämfört med interkommunala ersättningar utifrån en helhetsbild.  
 
Dagens budget baseras på 120 elever, men uppgifter indikerar att det krävs ca 200 elever för att verksamheten 
ska gå runt ekonomiskt. Budgeten baseras i grunden på ersättning/ skolpeng per elev men då Strömkulle är en 
relativt liten gymnasieskola, är kostnaden högre än en genomsnittlig gymnasieplats. Det blir dyrare per elev om 
man har en klass med t.ex. 15 elever jämfört med 20. Skolan har svårare att dra nytta av några 
stordriftsfördelar, och för att nå en budget i balans är det nödvändigt att uppnå volym i antal elever. Det är 
således ett långt steg från årets sökantal till att nå det elevantal som budgeten bygger på.  
 



 
 

12 

 

 
5.3 Sammanfattning elevenkät 

Som en del av utredningen genomfördes en digital elevenkät riktad till elever i årskull 8 och 9 på Bengtsgårdens 
högstadieskola. Enkäten administrerades av personal vid skolan och eleverna fick möjlighet att besvara enkäten 
under skoltid vid en given tidpunkt.  

Enkäten har tagits fram av genomförande konsulter och godkänts av studie- och yrkesvägledaren vid skolan. 
Frågorna var en blandning av flervalsalternativ och öppna frågor där eleverna fick möjlighet att besvara frågan 
med egna ord. Enkäten bestod av följande frågor: 

1. Vad är viktigast för dig när du ska välja gymnasium? 
2. Vad vill du göra när du är klar med gymnasiet? 
3. Vem pratar du med om ditt gymnasieval? 
4. Vem påverkar dig mest när det gäller ditt gymnasieval? 
5. Vilket gymnasium står överst på din önskelista? 
6. Vad vill du att ditt jobb ska innehålla i framtiden? (Exempelvis resor, jobba med människor, praktiskt 

arbete, stora karriärsmöjligheter, göra nytta för andra eller världen osv.) 
7. Om det gick att söka till Strömkullegymnasiet, är det ett alternativt för dig? 

a. Om du svarat Ja på fråga 7 - varför skulle Strömkullegymnasiet vara ett alternativ för dig? 
Svarade du nej, gå till nästa fråga. 

b. Om du svarat Nej på fråga 7 - varför skulle inte Strömkullegymnasiet vara ett alternativ för dig? 
Svarade du Ja svarar du på frågan ovan 

8. Om det var möjligt att gå det program du önskar på ett nytt gymnasium i Bengtsfors - skulle du välja att 
söka dit då?  

9. Vad ser du för fördelar med att ha tillgång till en gymnasieskola i Bengtsfors? 

Svarsfrekvensen var 162 av 180 möjliga elever (viss sjukfrånvaro) vilket gör att enkäten bedöms bedöms ge en 
god bild av hur eleverna resonerar och tänker kring val av gymnasium. En fullständig sammanställning av alla 
svar redovisas i bilaga 1. 
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5.3.1 Resultat  

En sammanställning av fråga 1 - 4 visar med tydlighet att de viktigaste faktorerna när man ska välja 
gymnasieskola är programutbudet och resväg och att det är föräldrar som i störst utsträckning påverkar 
ungdomars gymnasieval.  

Diagram 2 Fråga 1 

Diagram 3 Fråga 4 

På frågan om vilket gymnasium som står överst på önskelistan svarar 59 av 162 elever Karlbergsgymnasiet i 
Åmål. 17 elever anger Uddevalla medan 28 elever svarar att de inte vet. 54 elever anger ett antal olika 
gymnasieskolor där vissa av dessa erbjuder olika mer specialiserade inriktningar.  
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På fråga 7 om Strömkullegymnasiet skulle vara ett alternativ om möjligheten att söka skulle finnas svarade 20 
elever ja vilket motsvarar ca 12,3 procent och 142 elever svarade nej vilket motsvarar 87,7 procent.  

Diagram 4 Fråga 7 

Fråga 7 innehöll två följdfrågor där eleven fick beskriva i text motivering till sitt ja eller nej-svar representerat 
ovan. 

Av de som svarat JA, kan det tydligt kopplas till det geografiska läget. Det som lyfts fram av de som valt att ge 
ett textsvar är att Strömkulleskolan är närmare hemmet än andra alternativ. 

”För att det är nära och jag har inget behov av att komma ifrån Bengtsfors” 

”För att det ligger nära hem” 

 
Av de som svarat NEJ, har 129 av 142 elever lämnat textsvar för att förtydliga. Textsvaren har grupperats i fyra 
kategorier (se tabell) där några citat och textsvar lyfts fram som exempel för argumenten som lämnats. De citat 
som valts är representativa för kategorin.  

Kategori A 
Rykte 

Kategori B 
Programutbud 

Kategori C 
Komma bort, träffa andra, 
nya möjligheter 

Kategori D 
Övrigt 

33 st 32 st 37 st 27 st 

 
Tabell 4 Kategorier textsvar fråga 7 

Kategori A: Ca en fjärdedel av de som lämnat förtydligande svar har angivit argument kopplat till 
Strömkulleskolans nuvarande oattraktiva rykte och exemplifieras genom nedanstående citat.  
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”För att det är inte många som går där och jag har hört att det inte är så bra skola” 

”Känns lite "B" om ni fattar, och att det finns bättre alternativ i närheten.” 

”Jag anser att Strömkullen inte har sådana stora framtidsvyer, även om Strömkullen hade öppnat så hade det 
kanske bara varit för ett tag. Sedan är skolans status otroligt låg.” 

Kategori B: Programutbud är ett argument som ca en fjärdedel lyfter fram, och exemplifieras genom 
nedanstående citat. 

”Jag får inte den utbildningen jag vill ha” 

”Har inget av programmen jag vill gå, och jag vill inte gå på en skola med 10 elever heller.” 

”För att det finns inte jättemånga lärare och man har inte många alternativ att välja på.” 

Kategori C: Drygt en fjärdedel anger svar som kopplas till att man ur elevens perspektiv är lockad av nya 
upplevelser bortom “hemmaplan” och att den drivkraften är starkare än att välja Strömkullegymnasiet i 
hemorten. Argumenten i denna kategori handlar om att ungdomarna vill komma bort, träffa andra, nya 
möjligheter och exemplifieras genom nedanstående citat. 
 

”För att jag vill komma iväg och testa andra kommuner istället för att stanna kvar på samma ställe när det 
finns mycket andra möjligheter på andra ställen” 

”Jag vill helst inte vara i Bengtsfors” 

”Jag vill gärna komma till en ny plats och möta nya personer.” 

”För att jag inte vill fortsätta gå i skolan på samma plats, det är tråkigt i Bengtsfors. Jag vill träffa nya 
människor från olika platser och folk som har samma intresse som mig.” 

 
Kategori D: De flesta av svaren i kategori D som benämns Övrigt är argument som understryker att eleven 
redan har bestämt sig för en skola i en annan kommun, och i de flesta fall är det Åmåls gymnasieskola Karlberg 
som nämns i dessa textsvar. Kategori D är därmed starkt sammankopplad med Kategori C. Argument i kategori 
D exemplifieras i nedanstående citat. 

 
”För att jag vill gå på Karlberg helst” 

”Vill inte gå där” 

”Jag tänker att det är inte skolan för mig” 

”Dom har inte lika mycket saker och möjligheter som Karlberg” 
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På fråga 8 om eleverna ville söka till en ny gymnasieskola i Bengtsfors om det var möjligt att välja önskvärt 
program var det 69 elever (42 procent) som svarade nej, och 40 elever (25 procent) som svarade ja. Däremot 
var ett större antal osäkra. 36 elever (22 procent) svarande kanske och 18 elever (11 procent) svarade vet ej.  

Diagram 5 Fråga 8 

 
På frågan om vilka fördelar de tillfrågade eleverna ser med att ha tillgång till en gymnasieskola i 
hemkommunen är det primärt den geografiska närheten och kortare restid som lyfts fram.  

”Man slipper åka buss”  

”Jag ser inga fördelar” 

”Att det inte är så långt att åka, fast det är inte jättelångt till Åmål heller” 

”Kanske för dem som inte vill åka långt eller så” 

”Bra för att man inte behöver resa långt” 

 
5.4 Elevunderlag och tillgängligt programutbud 

Inom kommunalförbundet Fyrbodal var det 2 730 elever som gick ut årskull 9 våren 2021 och 2 818 elever som 
avslutade våren 2022. Antalet gymnasieplatser inför kommande skolår 2021/2022 och 2022/2023 var 3558 
respektive 3481. Detta indikerar att det i nuläget finns ett överskott på gymnasieplatser inom området.  
 
Ser vi till utvecklingen av elevunderlaget framöver framkommer i rapporten “Utbildnings- och 
arbetsmarknadsprognos för Fyrbodal fram till 2035” att åldersgruppen 0–18 år kommer att minska med en 
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procentenhet till 20 procent av befolkningen under perioden 2021-2035 vilket indikerar att det samlade 
elevunderlaget i de kommuner som ingår i kommunalförbundet Fyrbodal kommer att minska något jämfört 
med i dag (Källa: Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Fyrbodal fram till 2035). 
 
Rapporten lyfter också att gällande gymnasiala utbildningar förväntas tillgången på personer med 
högskoleförberedande utbildningar att öka medan efterfrågan minskar relativt sett vilket beror på att antalet 
examinerade beräknas blir fler än de som lämnar arbetsmarknaden. 
 
Efterfrågan förväntas däremot öka när det gäller personer med gymnasial yrkesutbildning.  
I SCB’s rapport Trender och prognoser 2017 visar prognosen att det finns risk för brist på bland  
annat utbildade inom bygg, industri och fordon (Källa: https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/brist-pa-
gymnasialt-yrkesutbildade-aven-om-20-ar/)  

Prognosen som sträcker sig fram till 2035 visar att tillgången på arbetskraft med yrkesinriktad gymnasial 
utbildning inte kommer att kunna möta den framtida efterfrågan. Brist prognostiseras också inom områdena 
barn och fritid, el-, automations-, dator- och kommunikationsteknik, restaurang- och livsmedelsutbildning och 
transportutbildning enligt rapporten “Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Fyrbodal fram till 2035”. 
 
Inom kommunalförbundet Fyrbodal erbjuds i dag över 50 olika gymnasieprogram där flera program kan 
kombineras med olika fördjupningar/specialiseringar eller idrott. Ett antal program har också riksintag. 
Program erbjuds inom samtliga av de områden där det framöver förväntas uppstå brister på arbetsmarknaden 
eller ökad efterfrågan.  
 
Utbudets attraktivitet och upplevda tillgänglighet kan däremot påverkas av restiden. Studier vid Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping visar att benägenheten att pendla är som högst vid en restid mellan 1 till 25 
minuter. När restiden ökar från 25 till 45 minuter minskar pendlingsbenägenheten gradvis. En tröskeleffekt 
inträder vid en restid på över 45 minuter, då viljan att pendla minskar markant. Det är därför rimligt att anta att 
restiden till ett antal av de gymnasieskolor som finns inom Fyrbodalregionen påverkar skolornas attraktivitet 
utifrån ett Bengtsforsperspektiv och de val som kommunens elever gör (Källa: SKR Pendlare utan gränser, 2018).  
 
Karlbergsgymnasiet i Åmål som de senaste åren har varit den gymnasieskola som flertalet av kommunens 
elever har valt att söka sig till erbjuder i dag också program som ett flertal av kommunens elever har som 
förstahandsval. Skolan erbjuder 10 olika program utöver introduktionsprogrammet. I Karlberggymnasiets 
nuvarande programutbud saknas däremot program med inriktningar på bygg, transport, fordonsutbildning, 
restaurang- och livsmedelsutbildning. Dessa är områden där det prognostiseras bli ökad efterfrågan på 
gymnasial utbildning. Restiden mellan Bengtsfors och Åmål faller inom den tidsram som eleverna är villiga att 
pendla enligt studier vid den Internationella Handelshögskolan i Jönköping.   
    

6. Analys och bedömningar   
Genom kartläggningen framkommer både tillgångar och utmaningar vid Strömkulleskolan så som det ser ut 
idag, samt tankar och reflektioner gällande betydelsen av en egen gymnasieskola inom Bengtsfors kommun. 
Kartläggningen fångar också upp elevers sökmönster och programval över tid, kommunens högstadieelever och 
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deras tankar om framtida gymnasieval, näringslivets tankar om betydelsen av en lokal gymnasieskola för den 
framtida kompetensförsörjningen samt vilka gymnasiala utbildningar som kommer att efterfrågas i större 
omfattning de närmaste 10-15 åren.  
 

6.1 Övergripande analys och bedömning  
 
Som genomförande konsulter är vår bedömning att Strömkullegymnasiet över tid har haft en utveckling präglat 
av ett starkt “inifrån och ut-perspektiv” vilket har lett till att skolan och dess tidigare ledning inte proaktivt har 
agerat i förhållande till ändrade och nya förutsättningar. Vår uppfattning är också att synsätt och perspektiv har 
bidragit till en intern upplevelse av att skolan till viss mån drabbats av ett antal olyckliga omständigheter, vilket 
har lett till den situation man befinner sig i idag.  
 

 

Genom intervjuerna har vi också fått en uppfattning av att skolan har ett starkt individfokus, på bekostnad av 
ett nationellt perspektiv när det gäller program och programkvalitet. Vi har tagit del av flera berättelser om 
skolans betydelse för vissa ungdomar och elever som annars med stor sannolikhet inte hade fullföljt gymnasiet. 
Vår bedömning är att detta främst beror på enskilda medarbetares förhållningssätt, förmåga och stora 
engagemang och i mindre grad på ett strukturerat och systematiskt arbetssätt med potential att bygga vidare 
på.  
 
Detta är två aspekter och perspektiv vi som genomförande konsulter bedömer har lett till den situation som 
skolan befinner sig i idag med ett stukat renommé, få antal elever och alltför få behöriga sökande.  
 
I elevenkäten framträder också en liknande bild där Strömkullegymnasiet inte uppfattas som ett attraktivt 
erbjudande bland kommande elever vilket vi bedömer kopplas till såväl programerbjudande som renommé.  
Det stora flertalet av de som i dag går i årskull 8 och 9 anger att skolan inte upplevs som aktuell även om 
möjligheten att söka skulle finnas. Bilden är däremot något mer nyanserad om det var möjligt att söka önskvärt 
program vid en ny gymnasieskola inom kommunen även om det framgår av enkäten att flera elever upplever 
det som attraktivt att söka sig till en annan skola utanför kommunen utifrån andra aspekter.  
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Karlbergsgymnasiet i Åmål är det gymnasium som kommunens elever idag främst väljer att söka sig till. 
Karlbergsgymnasiet erbjuder flera av de program som elever från Bengtsfors kommun, men också elever inom 
Fyrbodal väljer i första hand. Restiden mellan Bengtsfors och Åmål är också inom den tidsram där det finns 
relativt stor villighet att pendla vilket sannolikt påverkar upplevelsen av skolans tillgänglighet. 
 
Inom kommunalförbundet Fyrbodal erbjuds över 50 olika program och inriktningar och i all huvudsak inom de 
områden där man framöver förväntar en ökad efterfrågan på arbetskraft. I nuläget finns också ett överskott av 
gymnasieplatser. Även om antalet elever som går ut årskull 9 har ökat något de senare åren förväntas en 
minskning i befolkningen mellan 0-18 år framöver vilket indikerar att antalet gymnasieplatser också bör minska 
på sikt. 
 
Kommunen ska enligt Skollagen 16 kap 42 § erbjuda behöriga elever i kommunen utbildning på 
gymnasieskolans nationella program. Detta ansvar fullföljer kommunen genom ett samverkansavtal som 
upprättats inom Fyrbodals kommunalförbund. Det finns således inget behov utifrån kommunens ansvar och 
skyldighet att erbjuda utbildning på gymnasieskolans nationella program inom kommunens gränser. Sett till 
elevernas uttryckta behov och önskemål, befolkningsutvecklingen, programutbudet och antalet 
gymnasieplatser inom Fyrbodal bedöms inte heller att det finns ett underlag eller behov av flera 
utbildningsplatser eller program.   
 
Som genomförande konsulter uppfattar vi att i intervjuerna framförda argument för att även fortsättningsvis 
erbjuda en gymnasial utbildning inom kommunen främst handlar om kommunens attraktivitet. En 
gymnasieskola inom kommunen anses som centralt för ökad inflyttning och en känsla av framåtanda i 
kommunen men också som en utvecklingskraft i samband med etableringen av Campus Dalsland. Den framtida 
kompetensförsörjningen inom näringslivet framförs vara mindre beroende av huruvida det finns en 
gymnasieskola inom den egna kommungränsen och är mer kopplad till erbjudande av program och till ett 
systematiskt och nära samarbete mellan skola och näringsliv.  
 

6.2 Utredningens huvudfråga “Förutsättningar för nystart i egen 
regi?” 
 
På utredningens huvudfråga “Vilka förutsättningar krävs för en nystart i egen regi?” bedömer vi som 
genomförande konsulter att det på ett övergripande plan krävs både en tydlig ambition och en långsiktig 
ekonomisk satsning för skolan. Vi bedömer vidare att det bör tas fram en tydlig och realistisk plan och budget 
för hur uppbyggnaden av skolan och dess erbjudande ska ske. Både planering och budget behöver bygga på 
realistiska och faktabaserade antaganden om elevantal och i vilken takt skolan kan utvecklas samt vilka 
program som ska erbjudas.  
 
Vår uppfattning är att en nystart kräver ledning som har erfarenhet av skolutveckling på gymnasienivå men 
som också förmår att samverka med såväl näringsliv som med andra kommuner. Vi bedömer vidare att ett nytt 
namn sannolikt krävs för att tydligt markera en nystart med andra förutsättningar och ambitioner till såväl 
elever, anhöriga och allmänheten.   
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En nystart ställer också större krav på samverkan än tidigare. Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen 
som innebär krav om att kommuner samverkar och väger in arbetsmarknadens behov när utbildningar inom 
gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå planeras, dimensioneras och erbjuds. Ändringarna innebär att 
kommunerna ska samverka genom avtal med minst två andra kommuner om planering, dimensionering och 
erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde. En nystart kräver således samverkan med andra då 
kommunen självständigt inte kan besluta om utbud och förutsätter att kommunen utvecklar en strukturerad 
samverkan med närliggande kommuner gällande såväl dimensionering som programerbjudande  
(Källa: https.//www.skolverket.se/skolutveckling). 
 
En nystart kräver vidare att Strömkulleskolans programerbjudande möter de nationella kraven vilket innebär 
att endast behöriga elever får erbjudas plats på de nationella programmen. Detta bedöms vara kritiskt för att 
över tid säkerställa att skolan kan leverera utbildning motsvarande den nationella nivån men också för att 
motverka det renommé som skolan har i dag och som vi uppfattar påverkar skolans attraktivitet.  
 
En nystart kräver också en systematisk och aktiv kommunikations- och marknadsföringsinsats riktad mot såväl 
elever och anhöriga inom kommunen som i närliggande kommuner. Det framgår med tydlighet i elevenkäten 
att de som påverkar ungdomars gymnasieval i störst utsträckning är anhöriga eller föräldrar. Våra reflektioner 
som genomförande konsulter är således att om en skola vill öka antalet sökande elever är det av stor vikt att 
säkerställa att föräldrar och allmänheten har god kännedom om skolan, dess utbud och kvaliteter och vilka 
möjligheter som finns för vidare studier och på arbetsmarknaden.  
 

6.3 Utredningens delfrågor 
 
I utredningen uppmärksammas följande aspekter:  
 

● Vilka förutsättningar finns för samverkan med andra kommuner i dimensionering och 
utbildningsutbud? (Demografiska förutsättningar, tillströmning av elever från andra kommuner, 
konkurrenssituation med kringliggande skolor, elevers sökmönster och fyllnadsgrad). 

● Vilka är konsekvenserna för gymnasieelever, kommuninvånare, näringsliv och föreningsliv av en nystart 
eller andra alternativ? 

● Elevers prestationer – kunskapsresultat och sysselsättning jmf egen gymnasieskola och 
interkommunala ersättningar 

● Vilken kombination av program rekommenderas? Vilka alternativa sätt finns att erbjuda kommun och 
gymnasieungdomar i kommunen ett brett utbud av gymnasieutbildning finns? Vilka förslag till åtgärder 
för en framgångsrik nystart rekommenderas? 

● Vilken påverkan finns på kommunens invånare, näringsliv och föreningsliv? 
● Vilka krav finns i form av lokaler, utrustning, personal, organisation för styrning? 
● Kortsiktiga och långsiktiga kostnader i förhållande till kommunens övriga verksamheter? 
● Vilka ekonomiska konsekvenser skulle en nystart skulle få på kort och lång sikt i olika scenarier? 

Kortsiktiga och långsiktiga kostnader för start och drift 
● Hur ser jämförelsen ut mellan kostnader för egen gymnasieskola och för interkommunala ersättningar? 
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Förutsättningar för samverkan med andra kommuner i dimensionering och utbildningsutbud 
 
Samverkan med andra kommuner är en grundförutsättning för att möjliggöra ett eget gymnasialt 
utbildningserbjudande för skolungdomar inom Bengtsfors kommun. Bedömningen är att Bengtsfors via 
Strömkullegymnasiet eller ett helt nystartat gymnasium skulle ha utmaningar i att konkurrera med 
angränsande kommuners större gymnasieskolor genom att erbjuda samma programutbud.  
 
Kravet om dimensionering om utbud innebär att kommuner ska samverka genom avtal med minst två andra 
kommuner om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde. 
Vidare föreslås att arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och dimensionering av vissa 
utbildningar inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux).  
 
I nuvarande programutbud vid Åmåls gymnasieskola Karlberg saknas program med inriktningarna bygg, 
transport, fordon, restaurang och livsmedel. Samtliga är områden där det prognostiseras bli ökad efterfrågan 
på gymnasial utbildning. Här har Strömkulleskolan en potentiell möjlighet att erbjuda något som kan 
komplettera Karlberg och samtidigt nyttja befintliga resurser och inventarier/utrustning. Att försöka konkurrera 
med liknande programutbud som Karlberg erbjuder är troligen inte en framgångsrik väg att gå.  
 
Samverkansviljan med kringliggande skolor i andra kommuner utifrån Bengtsfors’ perspektiv upplevs vara god, 
däremot behöver man hitta vägen fram för en strukturerad samverkan med avstamp i ändringen i skollagen 
och kravet om regional planering och dimensionering av utbud.  
 

 
Konsekvenser för gymnasieelever, kommuninvånare, näringsliv och föreningsliv av en nystart eller andra 
alternativ samt påverkan för kommunens invånare, näringsliv och föreningsliv 
  
Utredningen pekar på att en nystart av Strömkullegymnasiet skulle kräva ett omfattande förändringsarbete där 
man bör vända på varje sten och bygga upp skolan och dess profil och programutbud från grunden. Det finns 
tillgångar att bygga på men i alla aspekter bör man säkerställa ett tydligt och realistiskt “utifrån-in-tänk”. 
Positiva konsekvenser av en nystart kopplas främst till kommunens attraktivitet. En gymnasieskola inom 
kommunen anses som central kopplat till inflyttning. Skolan i sig är också en relativt stor arbetsplats i 
kommunen. Ungdomar i kommunen kan se positiva fördelar med att ha kortare resväg till sin skola jämfört 
med alternativen i andra kommuner. Näringslivet uppfattar också en gymnasieskola inom kommunen som en 
tillgång. 
 
 
Elever presentationer - kunskapsresultat och sysselsättning jmf med egen gymnasieskola och 
interkommunala ersättningar  
 
I utredningen framkommer att elever som har valt att söka till Strömkullegymnasiet har haft relativt låga 
meritpoäng samt att antalet behöriga elever som har valt att söka till Strömkullegymnasiet har varit alltför få 
vilket också ligger till grund för att skolan inte tog in nya elever läsåret 22/23. Som genomförande konsulter har 
vi inte tagit del av någon dokumentation som visar på systematiska skillnader i kunskapsresultat och 
sysselsättning när Strömkullegymnasiets elever jämförts med elever på motsvarande program vid andra skolor. 
I dialogen med näringslivet framkommer det ingen större skillnad i bedömningen av kunskapsnivå mellan 
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elever från olika skolor på praktikplatser. Näringslivet lyfter fram det individuella förhållningssättet som mer 
avgörande än elevernas kunskaper.  
 
Ser man till elever från Bengtsfors kommuns kunskapsresultat efter avslutad gymnasieutbildning oberoende av 
vilken gymnasieskola de har gått, klarar de gymnasiet bra i jämförelse med landet i övrigt (Källa: 
https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?focus=16689&report=97046). Detta indikerar att de gymnasieskolor 
kommunens elever väljer klarar sitt uppdrag bra i nuläget.  
 

Kombination av program samt alternativa sätt att erbjuda gymnasieungdomar ett brett utbud av 
gymnasieutbildning  
 
Ett stabilt programutbud över tid behöver erbjuda både yrkes- och högskoleförberedande program där elever 
som tas in på programmen är behöriga. För att en gymnasieskola generellt sett ska anses vara attraktiv för 
elever framförs att både bredd och balans mellan yrkes- och högskoleförberedande ämnen behövs. Detta 
medför att elever kan välja samma skola som kompisar men med olika inriktning, och att man skapar en grund 
för utbyte och stimulans inom olika områden. Detta både på elev och lärarnivå.  
 
De senaste fem åren har programmen med inriktning på antingen ekonomi, samhällsvetenskapliga, 
naturvetenskapliga, vård och omsorg och estetiska program varit de mest populära bland elever från 
Bengtsfors. I ett val att göra en nystart av Strömkullegymnasiet behöver man se över sökintresse i kombination 
med arbetsmarknadens behov. Man behöver i tillägg göra en kompletterande omvärlds- och konkurrentanalys 
med ett tydligt faktabaserat utifrån-in-perspektiv som grund i skapandet av en skola som anses vara relevant 
och attraktiv till vilka verksamheten är till för. 
 
Framöver prognostiseras ett överskott av personer med högskoleförberedande utbildning på arbetsmarknaden 
medan det framförs att det finns en risk för brist på bland annat utbildade inom bygg, industri och fordon (Källa: 
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/brist-pa-gymnasialt-yrkesutbildade-aven-om-20-ar/). 
 
En utredning gjord av Gymnasiekommissionen 2019 konstaterar vidare att “Sverige som land står inför stora 
utmaningar, främst kopplade till digitalisering, robotisering, urbanisering och åldrande befolkning tillsammans 
med migration och klimatomställning, samtidigt som svenska elevers studieresultat sjunker och de gymnasiala 
programmen tappar i relevans. Detta riskerar att på sikt urholka Sveriges konkurrenskraft i den globala 
ekonomin” (Källa:  
https://www.svensktnaringsliv.se/bilder_och_dokument/fyne1y_gymnasiekommissionenpdf_1004232.html/BINARY/Gym
nasiekommissionen.pdf). 
 
I utformningen av programerbjudande på en gymnasieskola bör således aspekter som elevernas sökmönster, 
närliggande kommuners utbud, arbetsmarknadens utveckling och framtida behov samt kommunens egna 
tillgångar och vilka områden det finns intresse från närliggande kommuner att samverka kring beaktas.  
 
Kommunens åtagande enligt Skollagen 16 kap 42 § är att erbjuda behöriga elever i kommunen gymnasial 
utbildning vilket man uppfyller genom det samverkansavtal som upprättats inom Fyrbodals kommunalförbund. 
Ett alternativt sätt att erbjuda kommunens ungdomar ett brett utbud av gymnasieutbildning är således genom 
interkommunala ersättningar enligt riksprislistan för elever som får utbildning i andra kommuner. Ett annat 
alternativ är att attrahera en privat aktör att etablera sig inom kommunen. Under utredningen har ingen 
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information framkommit om att en extern aktör uttryckt intresse. 
 
 
 
Förslag till åtgärder för en framgångsrik nystart 
 
För att minimera sårbarheten och möjliggöra en framgångsrik nystart med en skola som når ett nollresultat 
krävs ett väsentligt större sökintresse som med marginal säkerställer det antal elever som krävs per årskull. 
Genom intervjuer och i samtal har framkommit att antal elever som behövs per program varierar beroende på 
programmets innehåll. Vissa yrkesprogram bedrivs med färre antal elever eftersom olika utbildningsmoment 
kräver det. Teoretiska program har en kostnad enligt riksprislistan som bygger på att merparten av lektionerna 
genomförs i helklass i vanliga skolsalar. Hållbart antal elever på olika program varierar således mellan ca 12 och 
20. Eftersom viss samläsning av gymnasiegemensamma kurser kan göras, framförallt mellan yrkesprogram, kan 
något färre elever på ett program vägas upp av något fler på ett annat. Det fordras således en tydlig kalkyl över 
vilken fyllnadsgrad som krävs per program för att täcka kostnaderna.  
 
Skolan behöver profilera sig och attrahera elever i Bengtsfors men också elever från andra kommuner som kan 
tänkas lockas av en mer intim studiemiljö jämfört vad andra större gymnasieskolor kan erbjuda. En stor skola 
passar inte alla och kan Bengtsfors uppvisa en attraktiv studiemiljö i kombination med attraktiva och kvalitativa 
program finns en möjlighet att kunna attrahera behöriga elever.  
 
En framgångsrik nystart kräver en högre ambitionsnivå kopplat till nivån på programmen överlag och ett 
arbetssätt som kontinuerligt säkerställer att man möter de nationella kraven. Det kan innebära att kraven ökar 
på eleverna och att man får neka dem som inte möter kraven. Väntad effekt är att skolans status och kvalitet 
höjs och att man fjärmar sig från ryktet att Strömkulleskolan är en skola för elever som inte kommer in någon 
annanstans. 
 
Den genomförda elevenkäten pekar dock på att flera elever från kommunens högstadium har en längtan att 
komma till ett större sammanhang med nya/andra möjligheter, komma bort från Bengtsfors, och lockas av en 
större ort kontra den lilla hemorten. Denna drivkraft tycks överträffa programutbud, och är en aspekt som 
måste vägas in i ett resonemang kring en eventuell nystart/omstart av skolan. 
 
 
 
 
Lokaler, utrustning, personal, organisation för styrning 
 
Utredningen pekar på att skolan har goda förutsättningar vad gäller behörig personal, lokaler och utrustning 
med hög tillgänglighet och ett attraktivt läge. Vår bedömning är också att en nystart kräver en erfaren 
skolledning med ett utvecklings- och samverkansorienterat förhållningssätt. 
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Kortsiktiga och långsiktiga kostnader i förhållande till kommunens övriga verksamheter. Ekonomiska 
konsekvenser av en nystart på kort och lång sikt. Kortsiktiga och långsiktiga kostnader för start och drift? 
Jämförelser mellan kostnader för egen gymnasieskola och för interkommunala ersättningar. 
 
De senaste fem åren har antalet som har gått ut årskull 9 i kommunen varierat mellan ca 80 - 100 elever vilket 
medför att kommunen har kostnader för ca 240-300 gymnasieelever (tre parallella årskullar) varje år.  
För 2022 var den budgeterade kostnaden för den gymnasiala utbildningen för Bengtsfors elever ca 41 msek där 
kommunen också har tagit höjd för att en del elever går fler än tre år. Det prognostiserade utfallet för 2022 
ligger däremot på närmare 49 msek vilket indikerar att kommunens merkostnader som följd av att ha en 
gymnasieskola i egen regi med få elever motsvarar ca 8 msek.   
 
En nystart i kommunal regi kräver enligt vår bedömning och genom den information och dokumentation vi 
tagit del av, en långsiktig satsning i både tid och resurser för att skapa ett genomtänkt och hållbart erbjudande. 
En nystart kommer också att kräva en långsiktig ekonomisk satsning.  
 
En rimlighetsbedömning är att en ny gymnasieskola inte skulle nå en budget i balans de första årskullarna vilket 
innebär att kommunen parallellt bygger upp och driver ett eget gymnasium som ännu inte bär sig ekonomiskt 
samtidigt som kommunen betalar för utbildningsplatser i annan kommun. Uppskattningen som utredningen 
har tagit del av är att det krävs ca 200 elever för att skolan ska gå runt. Baserat på nuläget är det rimligt att 
anta att det kommer att ta ett antal år att attrahera det antalet elever.   
 
Som en liten skola har Strömkullegymnasiet också svårare att uppnå stordriftsfördelar och således täcka alla 
sina kostnader genom interkommunala ersättningar/elevpengen vilket kan innebära att kommunen behöver 
stödja med ett årligt bidrag för att skolan över tid kan erbjuda goda förutsättningar för eleverna.  
 
Utöver drift av själva skolan behöver budgetmedel initialt också avsättas till utvecklingsarbete samt 
marknadsföring. I en uppstartsfas är det således en risk att kostnaderna kan komma att överstiga de kostnader 
kommunen i nuläget har för gymnasial utbildning som 2022 prognostiseras till 49 msek. En nystart i kommunal 
regi behöver också minst ta höjd för ett tre-årigt åtagande oavsett utfall av satsningen.  
 
En negativ konsekvens kan vara att en nystart inte blir framgångsrik och därmed drabbar kommunen hårt 
ekonomiskt och påverkar andra verksamheter.  
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7. Sammanfattande slutsatser    
Utredningsuppdragets fokus och syfte har varit att kartlägga om det finns förutsättningar för en nystart av 
Strömkullegymnasiet och ska besvara frågan om vilka förutsättningar som i sådana fall krävs för en nystart i 
egen regi. Under utredningen har också frågan kommit upp om varför Bengtsfors kommun ska erbjuda 
gymnasial utbildning inom egen kommun.  
 
Som genomförande konsulter är vår bedömning sett till elevernas uttryckta behov och önskemål, den 
prognostiserade befolkningsutvecklingen, nuvarande programutbud och överskott av gymnasieplatser i 
närområdet samt den fyllnadsgrad som kommer att krävas om skolan ska ha balans mellan intäkter och 
kostnader, att det inte finns ett elevunderlag eller tydligt behov för en nystart av Strömkullegymnasiet i egen 
regi.  
 
Däremot framkommer i utredningen argument för gymnasieskolans betydelse för kommunens attraktivitet 
med påverkan på inflyttning, upplevelse av utveckling, ett möjligt verktyg för egen kompetensförsörjning samt 
som en viktig del i etableringen av Campus Dalsland. Kommunen skulle således kunde välja en nystart utifrån 
ett attraktivitets- och utvecklingsperspektiv. En nystart skulle dock i sådana fall kräva en långsiktig ambition och 
ekonomisk investering. Att attrahera elever i den omfattning som krävs för att upprätthålla en försvarbar 
ekonomi, samt ytterligare krav på kvalitet m.m. kommer att kräva ett omfattande utvecklingsarbete. En 
uppbyggnad och utveckling som sannolikt kommer att löpa över flera år och där det kommer att ta tid innan 
skolan når en budget i balans. Kommunen löper således en ekonomisk risk om satsningen inte bär vilket kan 
påverka kommunens övriga verksamheter. Vår bedömning är således att om man väljer en nystart bör det 
bygga på ett tydligt motiv där syfte och mål framgår som man över tid kan utvärdera och följa upp i förhållande 
till den ekonomiska investeringen. 
 
En utvecklingsinriktning med mindre ekonomisk risk men som samtidigt kan möjliggöra att bygga vidare på de 
tillgångar som finns idag vid Strömkullegymnasiet är att systematiskt och proaktivt utforska de möjligheter som 
uppstår i och med ändringarna i skollagen och kravet till samverkan kring planering, dimensionering och 
erbjudande. Strömkulleskolan besitter idag tillgångar genom sina nuvarande lokaler och utrustning, personella 
resurser, kontakter med näringsliv osv. Tillgångar som i ett potentiellt samarbete kan vara en resurstillgång för 
andra skolor i genomförande av vissa program t.ex. att andra skolor kan förlägga delar av utbildningen i 
Strömkullegymnasiets nuvarande lokaler. Kravet om dimensionering av utbud fastslår att kommunerna ska 
samverka genom avtal med minst två andra kommuner inom ett primärt samverkansområde vilket påverkar 
närliggande kommuners behov av och sannolikt också inställning till samverkan.  
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Bilaga 1 Resultat elevenkät 
I bilagan redovisas resultaten för samtliga frågor i elevenkäten. 
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6. Vad vill du att ditt jobb ska innehålla i framtiden? (Exempelvis, resor, jobba med människor, praktiskt arbete, stora 
karriärsmöjligheter, göra nytta för andra eller världen osv.) 

64 elever av de som svarat har angett att de ser framför sig praktiskt arbete i någon form, 38 svarar att de inte 
vet. Övriga svar handlar om att det framtida jobbet ska innehålla resor, man vill tjäna pengar, kunna ha en bra 
fritid.  

 

 


