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1. Inledning
Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott jämfört med budget för 2019 med 1,3
mnkr. Nettoeffekten av semesterlöneskuldsökningen (-0,5 mnkr) och lägre arbetsgivaravgifter för äldre (+ 1,3 mnkr) ökar nämndens resultat med 0,8 mnkr.
Trots att barn- och utbildningsnämndens totala resultat är positivt jämfört med budget
finns budgetavvikelser som både är positiva och negativa inom verksamheterna.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nettokostnader

Belopp i Tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Biblioteksverksamhet

5 730

5 904

174

Kulturskolan

3 017

3 041

24

10 058

13 242

3 188

8 928

9 423

495

Måltid

35 240

35 499

259

Städ

10 843

10 882

39

Skolskjuts

10 151

10 136

-15

114 093

113 484

-609

Resurscentrum

15 455

16 257

802

Gymnasium

40 689

38 852

-1 837

8 372

7 335

-1 037

Förskoleverksamhet

78 235

77 631

-604

Fritidsverksamhet

11 661

12 552

891

450

0

-450

352 920

354 238

1 322

Förvaltningsgemensam verksamhet
Grundsärskola/gymnasiesärskola

Grundskola/Förskoleklass

Kommunal vuxenutbildning

Förändring semesterlöneskuld
Summa
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2. Händelser av betydelse








De nya förskolorna i Skee respektive på Ånneröd tas i bruk
Den nya skolbyggnaden på Mellegården skola tas i bruk
Bojarskolans omställning till en två-parallellig skola har startat genom att den tidigare
förskolan byggts om till skollokaler
Förvaltningschefen fattar beslut om ny ledningsorganisation och tre verksamhetschefer
rekryteras samt anställs
Rekryteringssatsning och kompetensutveckling på Bok- och biblioteksmässan i
Göteborg
Skee förskola stängs tillfälligt i samband med utbrott av vinterkräksjukan
Vård- och omsorgscollege på gymnasial nivå inom vuxenutbildningen certifieras och
knyter härigenom utbildningen närmare arbetslivet
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3. Kvalitet och prestationer
Förvaltningsövergripande utvecklingsarbete - Systematiskt kvalitetsarbete
I såväl Skollag som i läroplaner finns krav på systematiskt kvalitetsarbete. Under
vårterminen 2017 konstaterade Skolinspektionen att huvudmannen inte fullt ut följde
skollagens bestämmelser. Mot bakgrund av detta antog barn- och utbildningsnämnden
riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet.
Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra vad som görs, varför och vad
det leder till. Ett fungerade kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns
utveckling och lärande. Att synliggöra kvalitet och utvecklingsområden genom att planera,
följa upp, analysera, dokumentera och förbättra utbildningen kan verksamheten skapa och
dela kunskap om vad som leder till framgång.
2019 har skolverksamheterna etablerat formen för sitt kvalitetsarbete. I augusti
presenterades följande prioriterade utvecklingsområden fram och de fastställdes av barnoch utbildningsnämnden i oktober.
Tabell 3:1 – Prioriterade utvecklingsområde skolverksamheterna
Prioriterade utvecklingsområden
FÖRSKOLAN

SKOLVERKSAMHETEN

Prioriterade mål

1. Lärmiljön som "Den tredje
pedagogen.

Att skapa ett lustfyllt lärande i verksamheten.

2. Värdegrunden

Att ge förutsättningar för att utveckla barnens
förståelse för vårt samhälles gemensamma
värderingar och låta dem komma till uttryck i
praktisk handling i olika sammanhang

3. Tema/projekt som metod för att
nå läroplanens mål.

Att öka verksamhetens förmåga att arbeta
ämnesöverskridande i tema/projekt.

1. Förbättrad arbetsmiljö för
eleverna.

Utbildningen utformas så att alla elever
tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet
och studiero.

2. Likvärdighet i utbildning och
bedömning.

Likvärdigheten i utbildning och bedömning ska öka
inom och mellan kommunens skolor.

3. Elevers inflytande och
delaktighet över utbildningen.

Barn och elever ska ges utökat inflytande över
utbildningen.

3.1 Förskoleverksamhet
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov, den utformas så
att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Strömstads kommun har 14 kommunala förskolor, två fristående förskolor och avdelningen
Diskusgatan med Annan pedagogisk verksamhet.
Nämndens styrtal för de kommunala förskolorna är genomsnittet 5,2 barn per årsarbetare.
Under 2019 ligger resultatet på 5,0 barn per årsarbetare. Under årent har i genomsnitt 644
barn varit inskrivna i de kommunala förskolorna.
I förskolan arbetar ca 125 förskollärare och barnskötare. På senare år har det blivit en högre
andel barnskötare som arbetar i förskolan. Orsaken till detta är den nationella bristen på
förskollärare att anställa.
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Cirka 32 % av de som arbetar i förskolan är förskollärare, vilket är under riksgenomsnittet.
I november 2019 genomfördes den årliga förskoleenkäten. Resultatet visar att vårdnadshavarna har en mer positiv syn på förskolas verksamhet jämfört med 2018. Detta gäller
samtliga enkätfrågor. Värdet på bedömningen är graderad på en 6-gradig skala. 2018 var
det samlade omdömet 4,5 och i år har värdet ökat till 4,8.
Under 2019 har förskolans rektorer tillsammans med förvaltningen och i dialog med
nämnden vidtagit åtgärder för att förbättra kommunikationen med vårdnadshavarna.
Diagram 3.1.1 – Jämförelse Vårdnadshavarenkäten 2018 och 2019
6
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I förskolan bedrivs ett kvalitetsarbete för att utveckla förskolans arbete med alla barns
utveckling och lärande. Arbetet syftar till att synliggöra nuvarande kvalitet och ta fram
utvecklingsområden. Det pedagogiska arbetet med barnen stöds av planering, uppföljning,
analys och dokumentation. I förskolan används olika dokumentationsformer, dels det
förvaltningsövergripande systematiska kvalitetsarbetet, dels förskolans egen pedagogiska
dokumentation.
Fyra förstelärare i förskolan håller i studiecirklar, workshops, föreläsningar mm som når alla
medarbetare. Förstelärarna är kvalitetshöjande för förskolan och bidrar till en likvärdig
verksamhet oavsett förskoleenhet. Pedagogmöten på förskoleenheten bidrar till ett
kollegialt lärande.
Förskolorna har ett ökat samarbete med elevhälsans specialpedagoger för att möta barnens
behov av stöd i sin utveckling.
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3.2 Fritidshemsverksamhet
Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och
grundsärskolan, Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt
erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn
på eleven och elevens behov.
Strömstad kommun har fritidshem på samtliga åtta F-6 skolor samt i grundsärskolan.
Resurstilldelningen är en årsarbetare per 20 barn, vilket i praktiken innebär ca 1,5 personal
per 20 barn under de timmar fritidshemmet har öppet. I fritidshemmen arbetar
sammanlagt 36 personal med varierande tjänstgöringsgrader.
Från och med 1 juli 2019 finns ett lärarlegitimationskrav i fritidshemmet, vilket innebäratt
undervisande lärare ska ha examen på högskolenivå som är avsedd för undervisning i
fritidshem. Strömstads kommuns fritidshem har en låg andel utbildade lärare. Utifrån detta
initierade rektorerna 2019 en kompetensutveckling för personalen med stöd av skolverkets
webbkurs om verksamhetens uppdrag.
Webbkursen har gett resultat i verksamheten bland annat genom att lärarna har undervisat
eleverna utifrån fler olika aktiviteter än tidigare. Kopplingen mellan aktivitet och läroplanens syfte samt centrala innehåll har blivit tydligare än tidigare. Kursen har även
medfört att pedagogerna aktivt har använt sig av ett mer språkutvecklande arbetssätt än
tidigare.
Fritidshemmen har ett gemensamt nätverk med deltagare från samtliga fritidshem. Syftet
med detta arbete är att tydliggöra och synliggöra läroplanens innehåll och på så sätt
utveckla kvalitén på undervisningen.

3.3 Förskoleklass
Förskoleklassen är en obligatorisk skolform där det krävs att undervisande lärare har
legitimation. Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga
utveckling och lärande och ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt
elevernas tidigare kunnande och erfarenheter.
Strömstad kommun har förskoleklass på åtta grundskolor med elever i årskurs F till 6.
Resurstilldelningen är minst 75 % lärartjänst per grupp, förutom på Koster och Tjärnö där
både verksamhet och resursfördelning är integrerad med grundskolan.
Det finns ett förskoleklassnätverk för lärare i kommunen som arbetar i förskoleklass. Det
ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för lärarna samt ger möjlighet
till likvärdighet vad gäller innehållet i undervisningen och på vilket sätt lärarna kartlägger
och följer upp elevernas utveckling.
Den 1 juli 2019 infördes ett nationellt kartläggningsmaterial kring språklig medvetenhet och
matematiskt tänkande som ett obligatoriskt material i förskoleklassen.
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3.4 Grundskola
Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden, samt utveckla elevernas förmåga att
tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt
förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning.
Tabell 3:4:1 Elevantal Strömstads grundskolor
Elevantal inklusive
förskoleklass

Skola
Skee skola F-6

183

Bojarskolan F-6

267

Valemyrsskolan F-6

151

Mellegårdens skola F-6

112

Odelsbergsskolan F-6

347

Strömstiernaskolan 7-9

394

Rossö skola F-6

46

Tjärnö skola F-3

9

Koster skola F-3

6

Källa: Extens - elevregister

Den genomsnittliga lärartätheten 2018 i Strömstads grundskolor var 11,7 elever per lärare,
rikets nivå är 11,9, värdena för 2019 är inte tillgängliga ännu.
Diagram 3.4.1: Antal elever per lärare (2018)
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Källa: Kolada 2018
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Diagram 3.4.2: Andel lärare med lärarlegitimation 2018
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Källa: Kolada 2018

Diagram 3.4.3: Socioekonomiska faktorer
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Källa: Skolverkets databas Siris 2019

Diagram 3.4.4: Andel elever åk 6 respektive åk 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen
Valemyrsskolan
Strömstiernaskolan
Bojarskolan
Mellegårdens skola
Odelsbergsskolan
Rossö skola
Skee skola
0

20

40

60

80

100

120

Källa: Skolverkets databas Siris 2019
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I diagram 1 till 4 ovan redovisas grundskolornas organisatoriska och socioekonomiska
förutsättningar. Analysen visar att Rossö skola och Odelsbergsskolan teoretiskt sett skulle
ha ”bäst” förutsättningar att nå goda kunskapsresultat, vilket de i praktiken också gör.
Mellegårdens skola, Bojarskolan, Skee skola och Valemyrsskolan har liknande nivå på sina
samlade förutsättningar, men här finns skillnader mellan skolorna i elevernas
måluppfyllelse 2019. Noterbart är Skee skolas goda resultat, där 100 % av eleverna i årskurs
6 når målen i samtliga ämnen.
Det går dock inte att dra några långtgående slutsatser utifrån ett läsårs resultat. De olika
faktorerna kan väga olika tungt olika år. Strömstiernaskolan har ett lågt värde på andel
legitimerade lärare, men har färre elever per lärare än F-6-skolorna. Gruppstorleken väger
inte upp de andra faktorerna.

Trivsel och studiero
Trivselsenkäten visar att 90 % känner sig trygga i skolan. Nivån har varit konstant under de
senaste tre åren. Elevernas upplevelser av studiero har också legat på samma nivå (68 %) de
senaste tre åren. Ungefär 1/3 av eleverna upplever alltså att de inte har studiero i klassrummet. Den upplevda studieron påverkas av flera faktorer, en av dessa är ljudnivån. För
att förbättra ljudnivån i klassrummen arbetar lärarna med ett stoppljussystem, där rött
betyder tyst, gult prata tyst med din bänkkamrat och grönt okej att prata med flera.
Arbetet mot kränkande behandling har fortsatt genom planerade rastaktiviteter t.ex.
zonindelning av skolgården och lågaffektivt bemötande. Syftet är att de konflikter och
upplevda kränkningar som sker på rasterna och sedan följer med in i klassrummet ska
minska i omfattning. Upplevelsen av att vuxna kränker elever har fortsatt att sjunka, men
det är bekymmersamt att 3 % av elevern upplever att de blir kränkta av personal på skolan.

Kunskapsresultat
Kunskapsresultaten mätt i det samlade meritvärdet 2019 för grundskolans årskurs 9 (220)
ligger under rikets nivå (225). Flickornas meritvärde (242) har ökat jämfört med 2018,
medan pojkarnas meritvärde (205) är stabilt. Andelen elever i årskurs 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen minskade till 69 %, pojkarnas resultat försämrades jämfört med
föregående år medan flickornas förbättrades. Av de elever som avslutade sina
grundskolestudier 2019 blev totalt 76 % behöriga till ett yrkesprogram i gymnasieskolan, ett
lägre värde än föregående år (80%). Strömstad ligger fortfarande under riksgenomsnittet
(84%). Behörigheten till gymnasiestudier är det resultat där Strömstad har ett tydligt
förbättringsområde.
Efter sommarens lovskola förbättrades dock resultaten främst gällande behörighet till
gymnasieskolan, som ökade till 83 %. Det beror på att 12 elever i sommarskolan klarade
kunskapskraven i ett ämne, företrädelsevis i matematik som krävs för behörighet till
gymnasieskolan. Meritvärdet ökade marginellt eftersom de nya betygen i sommarskolan
var så få. Sommarskolan ledde inte heller till att fler elever klarade kunskapskraven i alla
ämnen
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Diagram 3.5.1 - Genomsnittligt meritvärde årskurs 9
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Källa: Skolverkets databas SIRIS

Diagram 3.5.2 - Andel elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram
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Källa: Skolverkets databas SIRIS
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Diagram 3.5.3 - Andel elever i årskurs 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen
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Källa: Skolverkets databas SIRIS

Betygsresultaten för årskurs 6 visaren lägre andel (80,1 %) elever som når målen i alla
ämnen jämfört 2018 (86,3 %). Eleverna i Strömstad når som regel högre resultat än riket
och liksom i årskurs 9 når flickorna högre resultat.

Diagram 3.5.4 - Andel elever i årskurs 6 som nått kunskapskraven i alla ämnen
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Källa: Skolverkets databas SIRIS

I jämförelse med årskurs 9 når en större andel av eleverna i årskurs 6 kunskapskraven i alla
ämnen, förutom i ämnet engelska. Denna skillnad finns både när man jämför elever under
samma läsår och samma elevers resultat i årskurs 6 respektive 9.

Nationella prov
Relationen mellan det nationella provbetyget och både terminsbetyget i årskurs 6 och
slutbetyget i årskurs 9 påvisar att betyget främst i matematik skiljer sig från provbetyget på
de nationella proven. Det är en påtagligt större andel flickor som erhåller ett högre betyg än
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vad det nationella provet visade. Det är också en större andel pojkar som får ett lägre betyg
än sitt nationella provresultat.

Insatser för ökad måluppfyllelse
För att öka måluppfyllelsen i grundskolan har nämnden riktat en kompetensutveckling till
lärare om Kooperativt lärande. Arbetsmetoden handlar om att stärka elevernas samarbete
för att dra nytta av varandras kunskaper och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse.
Lärarnas kompetensutveckling har letts av kommunens förstelärare och medfört att
pedagogerna fått en större verktygslåda för att arbeta på ett mer elevaktivt arbetssätt.
Sambedömning av de nationella proven har fortsatt. De lärare som deltar vid
sambedömningen har lärarlegitimation och är behöriga i det ämne de ska bedöma. Lärarna
upplever att sambedömningen både ger en mer rättvis bedömning av elevernas nationella
provresultat. Utöver detta upplever lärarna som deltar också att det blir en givande
kompetensutveckling i bedömning. Arbetet med betyg och bedömning behöver fortsätta
att utvecklas så att också en sambedömning av de nationella proven kan ske mellan årskurs
6 och årskurs 9.
Både kompetensutvecklingen i kooperativt lärande och sambedömning av nationella prov
är åtgärder som beskrivs i handlingsplanen för 2019 i det systematiska kvalitetsarbetet.

3.5 Grundsärskola och Gymnasiesärskola
Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som
ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa.
Undervisningen i grundsärskolan I Strömstad bedrivs enskilt och/eller i små undervisningsgrupper.
2019 har totalt 18 elever varit mottagna i grundsärskolan. Grundsärskolan är lokaliserad till
Odelsbergsskolan och Strömstiernaskolan. Antalet mottagna elever inom grundsärskolan
har de senaste åren varit relativt konstant och legat runt 15. Andelen elever som är
mottagna i grundsärskolan och läser ämnesområden ökar.
Utvecklingsarbetet inom grundsärskolan 2019 har varit inriktat på att utveckla metoder för
att kunna möta varje elevs specifika behov. För de som läser ämnesområden har
utvecklingsarbetet fokuserats på ämnesövergripande teman.
Strömstads kommun bedriver ingen egen gymnasiesärskola. Under 2019 har nio elever fått
sin utbildning på Utsiktens Gymnasiesärskola i Dals Ed och en elev på gymnasiesärskolan i
Uddevalla.

Kunskapsresultat
Systematisk verksamhetsuppföljning görs en gång per läsår. Uppföljningen visar att samtliga
elever når målen inom alla ämnen eller ämnesområden utifrån sina förutsättningar och
förmågor.
Elevenkäten visar att eleverna känner sig trygga och känner att de är delaktiga och har
inflytande i skolan.
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3.6 Gymnasieskola
Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för
personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Strömstad kommun har en gymnasieskola med 399 elever och 43 lärare. Nyckeltalet för
antal elever per pedagog i verksamheten är 10,5, rikssnittet är 11,3. Andel lärare med
pedagogisk behörighet är 80,5 %. Det är i paritet med rikssnittet som är 81,9 %.

Utvecklingsarbete
Under 2019 har skolledningen tillsammans med pedagogerna på Strömstad gymnasium
fortsatt arbetet kring att utveckla utbildningen och därigenom öka elevernas måluppfyllelse
genom ämnesintegrering, digitalisering samt det kooperativa lärandet. Det kooperativa
lärandet handlar om att stärka elevernas samarbete för att kunna dra nytta av varandras
kunskaper och därmed öka deras måluppfyllelse.
Skolledningen har skapat förutsättningar för ämnessamverkan och utbildning i det
kooperativa lärandet. Utifrån utbildningen i kooperativ lärande har lärarna nu verktyg i att
arbeta med eleverna på ett mer elevaktivt arbetssätt.
Under 2019 har skolledningen i dialog med personal tagit fram en ny marknadsföringsplan
för rekrytering av elever. Arbetet kommer att fortsätta via sociala medier och
direktkommunikation med hjälp av skolans elevambassadörer. Skolan har också
intensifierat arbetet med marknadsföringsgruppen, vilka är involverade i jobb- och
utbildningsmässan som har drivits tillsammans med arbetsförmedlingen under 2019. Skolan
har under året även skapat ett större nätverk samt samarbete med företagen i kommunen.
Ett förbättringsarbete har påbörjats för gymnasiets introduktionsprogram. Lärarna
utvecklar sina arbetssätt för att uppmärksamma varje elevs behov och utgå ifrån deras
förutsättningar. De elever som i årskurs nio inte klarade av kunskapskraven i matematik,
svenska, engelska gavs under höstterminen möjligheten att läsa in dessa. Många elever har
också påbörjat praktik kombinerat med studier.
Under 2019 har satsningar gjorts för att förbättra elevernas arbetsmiljö i form av mobilfria
klassrum. Både elever och lärare upplever att detta har bidragit till bättre lärmiljö och ökad
studiero. Uppfräschningar av lokaler och inventarier har gjorts som ett led i att förbättra
den fysiska arbetsmiljön.

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Klockaregatan 2

E-post: bun@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-190 00
Fax: 0526-191 10

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405

Bokslut 2019, barn- och utbildningsnämnden (behandlad 2020-02-25)
15 (30)
BUN/2020-0035
Diagram 3.6.1: Antal elever på Strömstad gymnasium från Strömstad kommun och annan kommun
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Antalet elever från Strömstads kommun som väljer att läsa vid Strömstads Gymnasium har
ökat utifrån att årskullarna är större. Däremot har andelen elever från Strömstad kommun
minskade från 2018 från 74 % till 72 %.
Orsaken till minskningen av andel elever är att elever i högre utsträckning än tidigare väljer
att gå estetiskt program (inriktning dans) respektive nationellt idrottsgymnasium (framför
allt idrotterna ishockey och handboll). Detta är program som inte finns i Strömstads
kommun. Att fler elever väljer andra utbildningar i andra kommuner är också en av
orsakerna till att kommunen har en större kostnad för interkommunala ersättningar än
tidigare.

Kunskapsresultat
Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) för elever med examen eller studiebevis var 2019
13,4 jämfört med rikets 14,3. Betygspoängen var högre på de studieförberedande
programmen.
Diagram 3.6.2 - Andel elever som nått kunskapskraven minst E i gymnasiegemensamma ämnen.
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(Källa: Skolverkets databas SIRIS)

Måluppfyllelsen i de gymnasiegemensamma kurserna ligger mellan 90 % och 100 %. I
engelska 5 och matematik 1 når alla elever minst kunskapskraven för betyget E. Eleverna
når också höga resultat i svenska 1 och idrott och hälsa 1. Elever på yrkesprogram når i
högre uträckning minst kunskapskraven för betyget E i kurserna gymnasiearbete, svenska 1
och religion 1. Eleverna på högskoleförberedande program når i högre grad minst
kunskapskraven för betyget E i kurserna naturkunskap 1 och samhällskunskap 1.
Diagram 3.6.3 - Andel elever med gymnasieexamen inom 3 år
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Våren 2019 fick 72 av de totalt 106 eleverna (68%) som påbörjade sina studier en gymnasieexamen. Av dessa 81 elever gick 63 ett högskoleförberedande program och 9 ett
yrkesprogram. 9 av 11 elever (81%) som gick ett yrkesprogram fick gymnasieexamen. På
högskoleförberedande program var motsvarande siffra 63 av 95 (66%). Genomströmningen
för samtliga program var 68 %. Det är en minskning från föregående år då
genomströmningen låg runt 75 %.
När det gäller andel elever som når grundläggande behörighet till högskola och universitet
ligger siffran 2019 på 47 %. Rikssnittet för kommunal gymnasier ligger på 39,4 % och
rikssnittet för samtliga gymnasier ligger på 52,7 %.

Nationella prov
Analysen av kursbetyg och betyg på de nationella proven visar att de finns en god
korrelation mellan dessa. I samtliga kurser, förutom matematik 2b, 3b, 4 samt svenska 3
och svenska som andraspråk 3, har Strömstad gymnasium i hög grad en större korrelation
mellan betyg på nationellt prov och kursbetyg än rikssnittet. Det tyder på att arbetet med
ämnesintegration och att lärarna samverkar kring bedömningen har gett resultat.
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3.7 Vuxenutbildningen
Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt
lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att
stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.
Vuxenutbildningen i Strömstad består av svenska för invandrare (SFI), grundläggande- och
gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar. Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla
lösningar när det gäller organisation, arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt i
individens behov. Ett utvecklingsområde för verksamheten är att kunna erbjuda särskild
utbildning för vuxna (Särvux).
Antalet inskrivna på vuxenutbildningen varierar över året, då det bland annat är löpande
antagning på Svenska för invandrare (SFI). I december 2019 läste 363 elever på Strömstads
vuxenutbildning enligt fördelningen nedan:






SFI – 171
Studier på grundläggande nivå (platsförlagt) – 26
Studier på gymnasial nivå (platsförlagt) – 23
Studier på gymnasial nivå (platsförlagt) – 63
Yrkesutbildningar – 80

Utvecklingsarbete
Under 2019 har SFI utvecklat ett samarbete med öppna förskolan som innebär att
föräldralediga har kunnat komma till öppna förskolan två timmar i veckan och lära sig
svenska. Undervisningen har skett tillsammans med en SFI-lärare samt en förskollärare.
Syftet med samarbetet har varit att ge en möjlighet för dessa föräldrar att fortsätta sin
språkliga utveckling under föräldraledigheten.
Lärarna inom vuxenutbildningen har fortsatt arbetet med att individuella studieplaner.
Syftet har varit att skapa förutsättningar för eleven att följa sin kunskapsutveckling och vilka
kunskapskrav som ska uppnås. Målet är att eleven själv ska ta större ansvar över och
avsluta sina SFI-kurser.
Ett utökat arbete mellan lärare på SFI och lärare på grundläggande svenska som andraspråk
har resulterat i att eleverna är mer förberedda på vilka kunskaper de behöver. Under
hösten 2019 utökades också det plastsförlagda kursutbudet med grundläggande kurser i
engelska, matematik och samhällskunskap. Skolan har också utökat kurser på gymnasialnivå
bland annat för att möta upp kravet från vård- och omsorgs college med samhällskunskap
1a1.
Uppdragsutbildningen inom vård och omsorg har fortsatt under 2019. Utbildning
genomförs i samarbete med Socialförvaltningen. Den ordinarie vård- och omsorgsutbildningen går parallellt med uppdragsutbildningen.
Samarbetet med Arbetsförmedlingen, AF, och Integrationscenter, IC, har under 2019
fördjupats genom regelbundna möten. Målet har varit att diskutera gemensamma
elever/klienter för att hitta den bästa kombinationen mellan studier, arbete eller praktik.
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Kunskapsresultat
Diagram 3.7.1 Andelen kursdeltagare på grundläggande nivå med lägst betyget E
120
100
80
60
40
20
0
Andel (%) kursdeltagare med lägst
betyget E på kursen Engelska,
grundläggande nivå

Andel (%) kursdeltagare med lägst
betyget E på kursen Matematik,
grundläggande nivå

Strömstad

Andel (%) kursdeltagare med lägst
betyget E på kursen Svenska som
andraspråk, grundläggande nivå

Riket totalt

Elevernas förkunskaper i ämnet engelska är varierande i elevgruppen SFI. Verksamheten
har inte kunnat uppväga för detta på ett fullgott sätt. En annan faktor som kan ha påverkat
resultatet är att eleverna kunde läsa både svenska och engelska samtidigt. Det låter vi inte
eleverna göra längre då vi ser att svenskan behöver vara klar innan eleverna påbörjar
engelskakursen. Eftersom kurserna består av fyra delkurser nådde de flesta eleverna en
progression. Det var dock 43 % som inte nådde kunskapskraven för betyget E i samtliga
delkurser.
Strömstad skiljer sig lite från övriga i riket då kommunen lyckas bra med att få de nyanlända
etablerade genom arbete. Majoriteten av eleverna har ett arbete parallellt med studier på
SFI. Eleverna går därför ofta inte på alla lektioner i veckan.
Resultatet för SFI-verksamheten är inte tillfredsställande och en fördjupad analys av
resultaten behöver göras och åtgärder sättas in under 2020. Verksamheten behöver se över
hur arbetet skall riktas för att få ett mer effektivt flöde mellan nivåerna.

3.8 Modersmål och studiehandledning
Modersmålsundervisning genomfördes under 2019 på nio olika språk (somaliska, spanska,
ryska, arabiska, kurmanci, sorani, turkiska, polska och albanska) fördelat på 38 grupper.
Många nyanlända elever är i behov av studiehandledning på modersmål. Cirka 94 elever på
sju skolor har fått studiehandledning på 10 olika språk (tigrinja, baluchiska, spanska,
albanska, arabiska, kurmanci, turkiska, sorani, somaliska och dari).
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3.9 Resurscentrum
Elevhälsa
Resurscentrums arbetsinsatser har under 2019 liksom tidigare år strävat efter att vara
förebyggande och hälsofrämjande. Resurserna har fördelats så att skolsköterska
specialpedagog och skolkurator är representerade i skolornas elevhälsoteam (EHT). Teamen
har vid behov tillgång till skolpsykolog, skollogoped och skolläkare.
Elevhälsans specialpedagoger har samordnat extra anpassningar tillsammans med
rektorerna för förskolan och rektorerna för grundskolan och gymnasiet så att barn och
elever får det stöd de behöver. Specialpedagogerna har arbetat med att observera,
kartlägga och utreda behov hos barn och elever.
Liksom föregående år fortsätter förskolans specialpedagoger med olika fortbildningsinsatser för förskolans personal. Rektorerna för förskolan och specialpedagogerna inom
förskolan har kontinuerliga möten i barnhälsateam (BHT) där de arbetar för likvärdighet
inom förskolorna i Strömstads kommun och hur de kan rikta olika utbildningsinsatser till
förskolorna utifrån behov.
Under 2019 bestod barn- och elevhälsan av:











Skolkuratorer 530%
Kurator på ungdomsmottagningen 40%
Skolsköterskor 480 %
Skolläkare 15%
Specialpedagoger riktade till förskolan 450%
Specialpedagoger riktade till grundskolan 555%
Skolpsykologer 200% (vara 1 vakans 100%)
Skollogoped 100%
Förskollärare på Öppna förskola 100%,
Enhetschef 100%.

Lägerverksamhet
Resurscentrum har anordnat lägerverksamhet på sommarlovet för elever på långstadiet
respektive mellanstadiet. Elevers vårdnadshavare blir erbjudna att deras barn får vara med
på lägerverksamheten. För att hitta de barn som ska erbjudas lägerverksamhet, sker
samarbete mellan elevhälsan, skolan, socialtjänsten barn och unga, VUP, BUP och
socialtjänsten missbruk. Det har blivit ett positivt resultat med nöjda barn och
vårdnadshavare.

Öppna förskolan
Öppna förskolan ingår som en del i Familjecentralen. Under 2019 har öppna förskolan haft
i snitt 15 besökare per verksamhetsdag och besökarna representerar 24 olika språk. Den
öppna förskolan har härigenom blivit en mångkulturell mötesplats.
Inom ramen för öppna förskolan/familjecentralen ordnas grupper med babyrytmik.
Föräldrar kan också boka tid för enskilda samtal med kurator eller förskollärare, i syfte att
få råd och vägledning i sin relation eller i sitt föräldraskap. Tillsammans med BVC
(barnavårdscentralen) erbjuder öppna förskolan alla nyblivna föräldrar en föräldrautbildning som också innehåller en kurs i spädbarnsmassage. Under 2019 har det varit 6
grupper à 5 tillfällen med babymassage.
Olika projekt har också startats med hjälp av folkhälsomedel. Föräldrasvenska i samarbete
med SFI. Det har varit en grupp med nöjda deltagare som haft användning av sina
onsdagsträffar i vardagen. Det har enbart varit kvinnor med sina små barn som har deltagit,
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de hade inte haft möjligheten att delta i SFI eftersom de haft små barn under 1 år.
Matkassen är ett annat projekt vi fått folkhälsomedel för. Projektet innebär att besökare på
öppna förskolan får en kasse med bland annat recept på mat som är lätt att laga från
grunden. Sedan lagar de mat på öppna förskolan utifrån recepten. I projektet samarbetar
öppna förskolan bland annat med BVC och en dietist.

3.12 Kulturskola
Under 2019 har kulturskolans kursverksamhet ca 400 elever anmälda i kursverksamheten
och det genererar ca 500 kursplatser. Undervisningen omfattar olika instrument, sånggrupper, verksamhet för funktionsvarierade, ensembler, och dansgrupper. Kulturskolan har
erbjudit kursverksamhet för vuxna i form av vuxenorkester, sånggrupp, dansgrupp och
gitarrkurs.
Kulturskolan har organiserat och genomfört ordinarie musikundervisning i grundskola,
särskola och gymnasieskola, samt dans och musik som elevens val i åk 7-9 under
vårterminen 2019. Kulturskolans lärare har deltagit i skolavslutningar och andra
arrangemang kring skolans terminsavslutningar. Lärarna arrangerade klassmusikkonsert för
alla elever i årskurs 4-6 på Strömstads gymnasium.
Kulturskolans elever och lärare har medverkat i ett flertal arrangemang, t.ex. Stadshusets
magiska tal, Strömstad in Light, Strömstads kommuns hälsovecka och Dansande Lucia i
Stadshuset. Kulturskolan har genomfört egna föreställningar som till exempel besök på
fritidshemmen med prova-på-erbjudande, Internationella dansens dag, Kulturskolans dagar
samt flera olika terminsavslutningar i kursverksamheten.
Statsbidrag från Kulturrådet har använts till ett Bild & Form-projekt.

3.13 Bibliotek
Kommunens huvudbibliotek, grundskole- och gymnasiebibliotek har varit välbesökta under
2019. Antalet besökare och antalet utlån har ökat. Våra nyanlända fortsätter att använda
biblioteken och satsningen på inköp av böcker på lätt svenska samt på de olika
modersmålen prioriteras. Under året har fler medborgare sökte sig till biblioteket för
information och hjälp av olika slag. Biblioteket är Infopoint, en förlängning av Strömstad
Infocenter vilket för att turister besöker oss under sommarmånaderna
Utlåningen av e-böcker har eskalerat och antalet nedladdningar av strömmade ljudböcker
likaså. Det är utmärkt, men medför en merkostnad för biblioteken (inte för låntagaren).
Varje lån kostar i snitt 20 kronor.
NBBF, Norra Bohusläns Biblioteksförbund, fortsatte att utveckla den digitala servicen och
samarbetet kring datasystem och marknadsföring i de fyra kommunerna Strömstad,
Tanum, Munkedal och Sotenäs.
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Bibliotekens satsning på att synas i olika sociala medier har fått genomslag. Huvudbibliotekets hemsida samt nyhetsbrev spelar stor roll. Det har också det anordnats flera
uppskattade bokcirklar. Barnteater, sagostunder, bokprat och klassbesök är andra
uppskattade aktiviteter som genomförts regelbundet. Barnboksförfattaren Petrus Dahlin
gjorde ett uppskattat framträdande för åk 4-6.
Samarbeten kring litteratur med bl. a Föreningen Norden och Litteraturhuset i Fredrikstad
har genomförts. Strömstad är numera också en Forum för Poesi och prosa-ort. Det är
Författarcentrum Väst som i samarbete med åtta orter i regionen låter Sveriges främsta
författare läsa ur och berätta om sina aktuella böcker.
På olika platser i Strömstad höll Grön Mötesplats föreläsningar under hösten och våren.
Grön Mötesplats är ett förvaltningsövergripande samarbete kring natur- och miljöfrågor där
biblioteket ingår. Winter Word Festival med ledordet MOD var mycket välbesökt och
uppskattat. Biblioteket är ett viktigt nav i festivalen både i planeringsstadiet och i
genomförandet.
Skolbibliotekscentralen blev färdig och en omfattande handlingsplan för utvecklandet av
stadens skolbibliotek på F-6 skolorna har tagits fram. Bidrag har sökts och beviljats för
personalförstärkning till skolbiblioteksverksamheten. Medel har också sökts och beviljats
från Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek för att starta pop-up bibliotek och läshörnor i
fritidsgården som ligger i kulturhuset Skagerack. Ytterligare Stärkta bibliotek-medel har
sökts och beviljats för en tjänst med inriktning på studiehandledning och digital
samhällskunskap för medborgarna..
Självbetjäningsautomaten på huvudbiblioteket används numera flitigt, den som vill låna
böcker, lämna och låna om kan göra det på egen hand.

3.15 Måltids- och städverksamhet
Städverksamhet
Under 2019 har städverksamheten ansvarat för städning av Strömstads kommuns lokaler.
Lokalytan som städats varje vecka omfattar cirka 46 887 m2, varav barn- och utbildningsförvaltningens andel är cirka 39 500 m2.

Måltidsverksamhet
Måltidsverksamheten bedrivs i 25 kök. Tre större tillagningskök samt två mindre
tillagningskök, Rossö skola kök och Koster skola. Resterande 20 kök är mottagningskök.
Måltidsverksamheten lagar ca 3200 måltider per dag på vardagar och ca 300 måltider per
dag på helger. Cirka 8 % av de måltider som tillagas är dietkoster framför allt inom förskola
och skola.
Antal anställda inom måltid-/städverksamheten är 82 personer. Personal inom
måltidssenheten arbetar på olika tjänstgöringsgrader, medan personalen inom
städverksamheten arbetar i princip alla heltid.
Utvecklingsarbetet inom måltidsverksamheten har fortsatt 2019. Fokus har varit att
förbättra planering av matsedlar, produktion av måltiderna och personalplanering inom
kommunens kök. Måltidsverksamhetens arbete har utgått från de mål som finns i
kommunens kostpolicy.
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Budgetresultatet visar ett överskott för 2019. Under våren visade dock budgetuppföljningen ett underskott. Utifrån detta vidtog verksamhetschefen åtgärder för en
budget i balans. Bland annat gjordes en effektivare personalplanering och en minskning av
inköpen av ekologiska-/KRAV-livsmedel. Åtgärderna har haft positivt effekt på budgeten
vilket visar ett överskott på 0,3 mnkr. Som en följd av åtgärderna nådde inte verksamheten
kommunfullmäktiges mål om 22 % andel ekologiska-/ KRAV-livsmedel. Andel för 2019 är
18 %.
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4. Verksamheten i siffror
Verksamhet

2017

2018

2019

Antal besökare

51 056

46 782

48 337

Antal medialån

80 245

83 037

85 112

Antal elever, skolår F-9 (snitt vår/höst)

1407

1464

1510

Antal elever per lärare, skolår 1-9

11,7

11,7

*

Elever i grundskolans årskurs 9 som når målen
i alla ämnen
Efter sommarlovskolan

68 %

73 %

69 %

Andelen elever behöriga till gymnasieskolan

80 %

Bibliotek

Grundskola

-

71 %
80 %

Efter sommarlovskolan

Andelen elever från Strömstiernaskolan som
söker till Strömstad gymnasium

76 %
83 %

74 %

74 %

72 %

Antal elever (snitt vår/höst)

398

406

413

Antal elever per lärare

10,2

10,5

*

Andel elever från annan kommun

20 %

19 %

*

Andelen elever med högskolebehörighet på
högskoleförberedande program

86 %

92 %

85 %

640

644

644

Antal inskrivna barn i Annan pedagogisk
verksamhet 1-5 år

17

18

18

Antal inskrivna barn i kooperativ 1-5 år

48

53

52

Totalt antal inskrivna förskolebarn 1-5 år

705

715

714

Antal inskrivna barn i fritidshem

574

604

627

Totalt antal inskrivna fritidshemsbarn

574

604

627

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan

5,1

5,1

5,0

Gymnasieskola

Förskoleverksamheten
Antal inskrivna barn i förskola 1-5 år

* Uppgift saknas i Kolada.
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Sammantaget visar verksamhetsstatistiken en volymökning de senaste åren i förskola och
skola. 2019 innebar ett trendbrott i befolkningsutvecklingen, både födelsetal och inflyttning
minskade. För barn- och utbildningsnämndens del kommer detta först att påverka förskolan
genom ett minskat behov av förskoleplatser. För grundskoleverksamheten ser vi en ökad
volym utifrån tidigare års stora barnkullar. Det dröjer ännu några år innan gymnasiet
påverkas.
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5. Uppföljning mål
Kommunfullmäktiges mål och styrtal och specifika nämndmål
Verksamheten har utvecklats mot uppsatta mål, men ambitionsnivån för 2019 har i några
fall inte kunnat nås fullt ut.
Tabell 5.1.1 – Kommunfullmäktiges mål
Långsiktigt mål

Styrtal

2030 rankas Strömstads
förskolor och skolor bland
landets bästa

Andel elever i
årskurs 6 och 9 som
når kunskapskraven i
samtliga ämnen

2030 rankas Strömstads
förskolor och skolor bland
landets bästa

Andel legitimerade
lärare i grundskolan

2030 rankas Strömstads
förskolor och skolor bland
landets bästa

Andel legitimerade
förskollärare i
förskolan.

2030 erbjuder Strömstad
ett attraktivt utbud av
gymnasieutbildningar
liksom eftergymnasiala
högskole- samt
universitetsutbildningar.

Andel gymnasieelever med examen
inom tre år

2030 erbjuder Strömstad
ett attraktivt utbud av
gymnasieutbildningar
liksom eftergymnasiala
högskole- samt
universitetsutbildningar.
2030 erbjuder Strömstad
ett attraktivt utbud av
gymnasieutbildningar
liksom eftergymnasiala
högskole- samt
universitetsutbildningar.

Andel legitimerade
lärare i gymnasieskolan
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Andel elever från
Strömstiernaskolan
som söker till
Strömstads
gymnasium
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Status

Trend Måluppfyllelse
Mål 2019: 80%
Utfall 2019: Jämfört med 2018 har
måluppfyllelsen minskat både i årskurs 6
och i årskurs 9. I årskurs 6 är resultatet
80% ,föregående år var det 86%. I
årskurs 9 är resultatet 69% ,föregående
år var det 73%.
Mål 2019: 65%
Utfall 2019: 68%
Flera redan anställda lärare har under
året fått sin lärarlegitimation.
Mål: 45%
Utfall 2019: 32%
Orsaken till utfallet är brist på
förskollärare att anställa.
Mål 2019: 75 %
Utfall 2019: 68%
Styrtalet är ett mått genomströmningen
av elever i gymnasiet och visar att en
stor andel elever tar längre tid på sig än
3 år för att nå en gymnasieexamen. Det
finns en förbättringspotential.
Mål 2019: 75%
Utfall 2019: 80,5%
Ökningen beror på något minskad
personalstyrka, samt rekrytering av
legitimerade lärare.
Strömstad Gymnasiums programutbud
har förändrats i liten utsträckning de
senaste åren. Sedan några år erbjuds
lärlingsprogram, som initialt hade fler
sökande än nu. Inför ansökan 2019
minskade antalet inriktningar inom
elprogrammet och
samhällsvetenskapsprogrammet, det
påverkade inte antalet sökande elever.
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Tabell 5.1.2 – Nämndmål
Långsiktigt mål

Nämndmål

Status

Trend Måluppfyllelse

Barn och utbildning: Lära för livet - alla ska lyckas i skolan
2030 rankas
Strömstads förskolor
och skolor bland
landets bästa

Alla elever i årskurs 6 och 9
når kunskaps-kraven i
samtliga ämnen

2030 rankas
Strömstads förskolor
och skolor bland
landets bästa

Alla elever i årskurs 9 är
behöriga att söka ett
nationellt
gymnasieprogram

2030 rankas
Strömstads förskolor
och skolor bland
landets bästa

Alla elever i årskurs 3 och 6
når godkända resultat i
nationella proven

Mål 2019: 75%
Utfall 2019: Jämfört med 2018 har
måluppfyllelsen minskat både i årskurs 6
och i årskurs 9. I årskurs 6 är resultatet
80% ,föregående år var det 86%. I
årskurs 9 är resultatet 69%, föregående
år var det 73%.
Mål 2019: 100%
Utfall 2019: 76% av eleverna var före
sommarskolan behöriga till ett nationellt
gymnasieprogram, ett lägre resultat än
2018 och rikets resultat 83%. Efter
sommarskolan nåddes resultatet 83%
behörighet.

2030 rankas
Strömstads förskolor
och skolor bland
landets bästa

Trygghet i skolan för alla
oavsett skolform

2030 rankas
Strömstads förskolor
och skolor bland
landets bästa

Kvalitets- och miljömässigt
bättre mat genom ökad
andel ekologiska och
närodlade livsmedel

2030 rankas
Strömstads förskolor
och skolor bland
landets bästa

Bibliotek/digitalisering för
att öka läsandet.
Komplettera skolbiblioteken med möjlighet
till lån av digitala medier
(e-böcker)
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Mål 2019: 100%
Utfall 2018: 2019 klarade en ovanligt låg
andel, 60%, det nationella provet i
matematik i årskurs 3. Rikets resultat är
65%. Resultatet på det nationella provet
i svenska ligger i nivå med de senaste
åren, 80%. Rikets resultat är 76% och
Strömstad har på senare år legat över
riksgenomsnittet.
I årskurs 6 har nära 100% av eleverna
nått godkända resultat i nationella
proven i svenska och matematik och ca
95% i engelska. Sammantaget gör
eleverna resultat på de nationella
proven som ligger över eller i nivå med
rikets resultat.
Mål 2019: 100%
Utfall 2019: 2019 år blev resultatet i
trivselenkäten att ca 90% av eleverna
upplever trygghet i skolan det är i
samma nivås om 2018.
Mål 2019: minst 22%.
Utfall 2019: 18%.
Under våren 2019 vidtogs åtgärder inom
verksamheten för att få en budget i
balans. En åtgärd var tillfälligt minska
inköpen av ekologiska livsmedel
minskades. Detta fick till följd att målet
om 22 % inte uppnåtts.
Mål 2019: 100%
Utfall 2019: 100%. På de två
skolbibliotek som finns samt på de
övriga grundskolorna finns möjlighet till
lån av digitala medier.
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Långsiktigt mål

Nämndmål

2030 rankas
Strömstads förskolor
och skolor bland
landets bästa

Giftfria
förskolor/skolor,
planera för flexibel
användning och
anpassade till ny
pedagogik

2030 rankas
Strömstads förskolor
och skolor bland
landets bästa

Väderskydd på alla
skolor/förskolor

2030 erbjuder
Strömstad ett
attraktivt utbud av
gymnasieutbildningar
liksom eftergymnasiala
högskole- samt
universitetsutbildningar

Strömstad Gymnasium
erbjuder nationella
gymnasieprogram för i
första hand för 16åriga i Strömstad,
Tanum och Dals-Ed
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Status

Trend Måluppfyllelse
Mål 2019: 100%.
Utfall 2019: 100% Nu är lekmaterial och
utrustning på samtliga våra förskolor
giftfritt. Äldre material har tagits bort
och ersatts med giftfria produkter. Alla
nyinköp är giftfria.
Mål 2019: 100%.
Utfall 2019: 100 %.Väderskydd finns nu i
någon form på alla förskolor. Det kan
vara i form av trädskugga, flyttbara
parasoller eller permanenta
konstruktioner i olika utföranden.
Mål 2018: 80%
Utfall 2018: 72%. Strömstad
Gymnasiums programutbud har
förändrats i lite utsträckning de senaste
åren. Sedan några år erbjuds
lärlingsprogram, som initialt hade fler
sökande än nu. Inför ansökan 2019
minskade antalet inriktningar inom
elprogrammet och samhällsvetenskapligt program, det påverkade
inte antalet sökande elever.
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6. Ekonomi
Ekonomi

2017

Verksamhetens intäkter, tkr

2018

2019

55 943

62 810

66 576

Verksamhetens kostnader, tkr

-388 306

-403 057

-414 889

varav personalkostnader*)

-277 083

-285 601

-291 901

Verksamhetens nettokostnad, tkr

-332 363

-340 247

-352 916

Budget, tkr

-332 477

-342 107

-354 238

114

1 860

1 322

-2 108

-701

-450

807

1 102

1 338

4 866

4 505

4 795

Budgetavvikelse, tkr

*) varav förändring semesterlöneskulden
*) varav justering arbetsgivaravgiften unga/äldre

Nettoinvesteringar, tkr

Nettokostnadsutveckling
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader för 2019 uppgick till 352,9 mnkr jämfört
med nettobudgeten på 354,2 mnkr.
Nettokostnaderna har ökat med 12,7 mnkr eller cirka 3,7 % mellan åren 2018 och 2019. De
största nettokostnadsökningarna utgörs av lönekostnadsökningar som uppgår till cirka 6,3
mnkr och ett resultat av volymökningar i verksamheterna. De verksamheter som har de
största nettokostnadsökningarna är grundskolan och förskolan.

Budgetavvikelse
Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott jämfört med budget för 2019 med 1,3
mnkr. Budgetavvikelsen motsvarar 0,4 procent av nettobudgeten. Nettoeffekten av
semesterlöneskuldsökningen (-0,5 mnkr) och lägre arbetsgivaravgifter för äldre (+ 1,3 mnkr)
ökar nämndens resultat med 0,8 mnkr. Nettobudgeten uppgick för 2019 till 354,2 mnkr för
nämndens verksamhetsområde och totalt sett uppvisar verksamheten en god budgetföljsamhet. Trots att barn- och utbildningsnämndens totala resultat är positivt jämfört med
budget finns budgetavvikelser som både är positiva och negativa inom verksamheterna.
Den största positiva avvikelsen finns inom förvaltningsgemensam verksamhet,
grundsärskola, resurscentrum och fritidshemsverksamhet. Negativ budgetavvikelse finns
inom grundskola, gymnasiet, vuxenutbildningen samt förskolan.
Förvaltningsgemensam verksamhet visar överskott på 3,2 mnkr. Överskottet är
huvudsakligen kopplat till den kompensation nämnden årligen får för lönerevisionen. Ny
lön gäller från 1 april vilket genererar ökade lönekostnader för verksamheterna från april
månad till och med december månad innevarande år. Kompensationen innehåller utöver
detta också en retroaktiv del. Delen gäller årets tre första månader och gäller föregående
års lönerevision. I och med att kompensationen inte fanns med i den ursprungliga
budgetramen för 2019 har den heller inte budgeterats till någon verksamhet.
Utöver detta påverkar också två vakanta tjänster resultatet.
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Grundsärskolan har ett överskott på 0,1 mnkr. Gymnasiesärskola visar ett överskott
gällande interkommunala kostnader på 0,4 mnkr.
Måltid visar ett överskott på 0,2 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på effektiv
personalplanering som gjort det möjligt att stänga två tillagningskök under
semesterperioden.
Resurscentrum visar ett överskott på 0,8 mnkr. Överskottet beror främst på att vakanser
inte kunnat tillsättas under året, men också på tjänstledigheter och pensionsavgångar.
Gymnasiet har ett underskott på 1,8 mnkr som är direkt kopplade till högre interkommunala kostnader än budgeterat.
Vuxenutbildningen visar ett underskott på 1,0 mnkr som beror på en mindre intäkt än
budgeterat gällande etableringsbidrag för undervisning i svenska för invandrare (SFI).
Kommunerna får ett schabloniserat statsbidrag från Migrationsverket gällande
integrationen, vilket bland annat omfattar ersättning för elever som läser SFI och befinner
sig i etablering. Vuxenutbildningen har under året haft mindre andel elever i etablering än
prognostiserat i budget.
Förskola visar ett underskott på 0,6 mnkr, vilket till största del beror på att nämnden haft
större hyreskostnader än som budgeterats. Hyressättningen för Mällby, Ånneröd och Skee
förskola grundas på en kalkylränta på 1 %. I hyresavtalet ingår dock en klausul som är
kopplad till eventuella förändringar av marknadsräntorna. En avstämning görs utifrån nivån
på marknadsräntorna per 31 december i förhållande till basräntan -0,35%. Hyrestillägget är
alltså mellanskillnaden som 2019 uppgick till 0,4 mnkr.
Barn- och utbildningsförvaltningens samlade utfall av lägre arbetsgivaravgifter för yngre
och äldre uppgår 2019 till 1,3 mnkr och påverkar resultatet positivt.
Semesterlöneskuldsförändringen totalt på förvaltningen ökade med 0,5 mnkr och är
inkluderad i ovanstående presenterade resultat.

Investeringsverksamhet
Barn- och utbildningsnämndens investeringsutrymme för 2019 uppgick till 4,8 mnkr
uppdelat på flera investeringsobjekt. Hela ramen är använd under 2019. Inköp av
skolmöbler är den enskilt största investeringen på 1,7 mnkr samt inköp till de nya
förskolorna i Skee och Ånneröd som totalt investerade 1,2 mnkr.
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7. Personal
Personal

2017 2018

2019

Antal anställda

634

621

645

varav kvinnor

513

505

526

varav män

121

116

119

Antal årsarbetare

593

584

603

Medelålder (år)

47,4

46,4

47,4

Andel heltidsanställda (%)

87,0

82,0

87,0

varav kvinnor

86,0

82,0

86,0

varav män

93,0

80,0

93,0

5,34

6,43

6,11

varav kvinnor

6,05

7,04

6,82

varav män

2,19

3,79

2,97

63

67

68

Sjukfrånvaro i % av ord. arbetstid

Långtidssjukfrånvaro (andel > 59dgr) %

Personalstruktur
Antalet anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen uppgick vid årsskiftet till 645
personer eller 603 årsarbetare. Jämfört med föregående år är det en ökning av antalet
anställda med 24 personer.
Medelåldern i förvaltningen är 47,4 år, vilket innebär att medelåldern har ökat med ett år
jämfört med föregående år. 82 % av de anställda är kvinnor och andelen heltidsanställd
personal av totalt antal tillsvidareanställda uppgick till 87 %.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron har minskat under året, från 6,43 % till 6,11 %. Sjukfrånvaron
beräknas i sjukfrånvarotimmar i procent av avtalad arbetstid och ligger något under
genomsnittet i kommunen som uppgick till 6,97 %.
Av samtliga sjukfrånvarodagar var 68 % långtidssjukfrånvaro. Långtidssjukfrånvaron
beräknas på andelen sjukdagar längre än 59 dagar i förhållande till totala antalet sjukdagar.
Andelen långtidssjuka inom barn- och utbildningsförvaltningen ligger på samma nivå som
genomsnittet i kommunen.
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