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1 Inledning - nämndens uppdrag
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen samt under kapitel 
1 och 2 i reglementet för styrning och ledning i Kramfors kommun gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt speciallagstiftningar, främst 
följande:

- Skollagen och vad som där sägs om; förskoleverksamhet, skolbarnomsorg 

- Skollagen och vad som där sägs om det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdomar; förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola samt vuxenutbildning
- Lag och förordning om yrkeshögskolan

Nämnden ansvarar också för kommunens bibliotek och kulturskola.

Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

2 Nuläges- och omvärldsanalys

2.1 Bibliotek och kulturskola

Att driva bibliotek är långsiktigt och ska vara hållbart. Prioriterade grupper 
är barn och ungdomar, personer med annat modersmål än svenska, personer 
med funktionsnedsättning och nationella minoriteter. Biblioteken har en roll 
för att stärka demokratin.
Huvudbiblioteket besöks varje dag av cirka 600 personer. Besökarna lånar 
böcker och datorer, ser biblioteket som en mötesplats, deltar i “prata 
svenskagrupper”, studerar och lånar kurslitteratur, deltar i läsecirklar och 
läser tidningar. 

Kramfors kommun sökte pengar till ett DigidelCenter och fick medel till 
detta för 2019, och det drivs av biblioteket. En ny biblioteksbuss byggs just 
nu, och med den, de två närbiblioteken, plus andra mötesplatser i 
kommunen, sprids både läsning och främjas digital delaktighet.

Kulturskolan kan beskrivas som ett resurscentrum för kulturpedagoger. 
Genom den organisation vi skapat de senaste åren kan vi erbjudas lärare med 
legitimation i ämnet musik vid kommunens alla skolor. Gymnasiet har 
välutbildade lärare på sitt estetiska program och Hola folkhögskola kan 
bedriva kurser med musikinriktning.
Kärnverksamheten för kulturskolan som i dag är avgiftsfri, består av valbara 
kurser för barn och unga. Genom denna organisation, med ”blandade tjänster 
för lärarna, kan vi erbjuda ett stort utbud av ämnen med välutbildade lärare.
Kulturskolan har många ensembler som ofta uppträder i olika sammanhang. 
Kulturskolans lärare är också en resurs för det allmänna musiklivet i vår 
kommun.
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2.2 Förskola
Arbetet med ekonomi, kompetensförsörjning och tillräckligt med 
förskoleplatser är fortsatt stora utmaningar. En ny barnpengsberäkning och 
reviderade regler för kö och plats i förskola kan innebära nya möjligheter. 
Dock kvarstår behovet av förskolor med fler avdelningar, framför allt i 
centrala Kramfors. Likaså är det nödvändigt att beakta riskerna för 
segregation.

Samordning och tillsammansarbete är grundstenar i organisationen. 
Kommunens beslut om rätt till heltid för alla medarbetare ställer krav på 
samarbete över gränserna och kan möjligen bidra till behovet av 
kompetensförsörjning.

Förskolans plattform är i etableringsfas och de avsnitt som inte varit 
färdigformulerade ska färdigställas. De digitala möjligheterna i 
kvalitetsarbetet bör underlätta arbetet, inte minst enheternas analyser av 
verksamheten.

Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. 
Läroplanen träder i kraft den 1 juli 2019. Läroplanen har fortfarande 
intentionerna att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. 
Målen riktar sig fortfarande till förskolan, och det finns inga uppnåendemål 
för barnen. Begreppen utbildning och undervisning har förts in i läroplanen. 
Genom att föra in dessa begrepp i läroplanen betonas att förskolan är en del 
av skolväsendet.

2.3 Förskoleklass och fritidshem
Vi har i dagsläget en bra behörighet i förskoleklassen och på fritidshemmen. 
Till dessa verksamheter har vi lyckats rekrytera och behålla våra lärare. 

Regeringen beslutade om en ny läroplan för förskoleklass och 
fritidsshemmen 2016. Just nu pågår ett utvecklingsarbeta för att 
implementera denna i verksamheten.

Vi ser att många av våra elever väljer att avsäga sig sin fritidsplats 
inför årskurs fyra. Vi vill behålla barnen längre än så på fritidshemmen och 
därför behöver vi utveckla verksamheten så den passar den årsgruppen.

Vi har ett bra samarbete mellan skola och frididshemmen. Det finns 
utarbetade rutiner för att jobba över gränserna och hjälpa varandra i de olika 
verksamheterna.

Plattformsarbetet är ett utvecklingsarbete som pågår i verksamheten. Att 
diskutera sig fram till en gemensam syn på eleverna och verksamhetens syfte 
i stort pågår för fullt. Vi har flera processer som vi jobbar med och som vi 
vill utveckla utifrån ett tillsammansarbete.
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2.4 Grundskola och grundsärskola
Arbetet med ekonomi och kompetensförsörjning är verksamhetens 

stora utmaningar just nu och framåt. Bristen på utbildade och legitimerade 
lärare är stor i landet och så även för oss i Kramfors kommun. Vi ser en 
minskad behörighet i våra verksamheter.

Grundskolan gjorde stora besparingar under 2019. Det visar sig i 
verksamheten genom att:

 Vi har flera exempel på pedagoger som byter jobb. Då handlar det 
främst om byte till gymnasieskolan

 Anmälningar från vårdnadshavare till skolinspektionen ökar

 Resultaten dippar och då främst bland pojkarna

 Vi har brister i arbetsron. Vi ser i våra enkätundersökningar att vi har 
25% av eleverna som upplever att de inte har studiero.

Skolans arbetet med plattformen har stort fokus för skolans utveckling. 
När det är svåra tider ekonomiskt och behörigheten sjunker så blir ett 
tillsammansarbete allt viktigare. Att man utarbetar en gemensam 
verksamhetsidé som förstås av alla och som står som en grund för skolans 
utveckling är viktigt. Till detta kommer också arbetet med olika processer 
som vi behöver utveckla. 

Under året har det tagits fram en digitaliseringsstrategi som vi jobbar 
mot. Satsningen på i-pads till alla elever fortsätter med mellanstadiets elever. 
Till hösten 19 har alla elever i högstadiet och mellanstadiet en egen i-pad.  
Det innebär att vi behöver vidareutbilda pedagogerna så vi kan se resultat av 
satsningen ända ut i varje klassrum. 

2.5 Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Gymnasieskolorna i Kramfors fortsätter att attrahera elever, såväl från den 
egna kommunen som från andra kommuner i länet och i landet. Ådalsskolan 
tog inför innevarande läsår emot 280 nya elever i åk 1, nästan en fördubbling 
jämfört med året innan. Inför kommande läsår förväntas siffran ligga på 
samma nivå, inte bara som ett resultat av en stor årskull elever, utan även 
beroende på att alltfler elever från Kramfors väljer att gå på den egna 
gymnasieskolan. Trenden är densamma då det gäller Räddningsgymnasiet 
Sandö och Naturbruksgymnasiet på Nordvik.
Arbetsmiljösatsningarna på Ådalsskolan fortsätter – och får högsta betyg av 
personalen. Den egenbyggda plattformen Concure kommer att utvecklas 
vidare under året, vilket innebär lättnader och effektiviseringar i det 
administrativa arbetet för såväl pedagoger som andra medarbetare.
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Inför höstterminsstarten 2019 kommer Fordonsprogrammet att lämna Vallen 
och flytta in i nya lokaler på Ådalsskolan. En annan nyhet är att Bygg- och 
anläggningsprogrammet kommer att starta som lärlingsutbildning. En tydlig 
tendens inom gymnasieutbildningen i kommunen är att 
Introduktionsprogrammen minskar, beroende på att fler och fler elever 
därifrån övergår till nationella program.

Gymnasiesärskolan flyttar under 2019 ut ur sina lokaler på Magistern och in 
i nyrenoverade lokaler i Ådalsskolan. Enligt plan ska lokalerna vara 
inflyttningsklara till midsommar. Verksamhetsmässigt fortsätter 
gymnasiesärskolan med undervisning som vanligt, kombinerat med 
profileringar inom musik och dans, snickeri och vaktmästeriverksamhet.

2.6 Vuxenutbildningen,  Yrkeshögskolan och 
Arbetsmarknadsenheten

Vuxenutbildning och yrkeshögskola
Regeringen satsar kraftfullt på vuxenutbildning. För 2019 har Skolverket 
drygt 2 miljarder att fördela, varav minst 100 miljoner kronor är avsatta för 
yrkesvux i kombination med SFI och SVA. En kraftfull fortsatt expansion av 
yrkeshögskoleplatser, riktade statsbidrag för utveckling av lärcentrum, 
arbetsförmedlingens förändrade uppdrag, det osäkra politiska läget och 
vårbudgeten är några exempel på omvärldsfaktorer som påverkar 
vuxenutbildningen, den högre utbildningen och arbetsmarknadsenheten.
 
Att proaktivt bevaka utlysningar och ansöka om statsbidrag samt att 
upparbeta ett standardiserat arbetssätt för att effektivt, ekonomiskt och 
kvalitativt försöka tillgodose kompetensförsörjningsbehovet inom det 
offentliga och privata arbetslivet har hög prioritet kommande år. Det 
kommer att ha betydelse för en fortsatt positiv utveckling, med målet att 
samla all vuxen- och högre utbildning på Campus Kramfors – Lärcentrum 
för utbildning och utveckling, kommunens arena för kompetenshöjning och 
kompetensförsörjning till nytta för medborgarna och arbetslivet i 
kommunen.

Arbetsmarknad
Kommunens ansvar för arbetsmarknadsinsatser är begränsat men viktigt för 
att förhindra utanförskap. Arbetsmarknadsenheten är sammanhållande för
insatser och aktiviteter för målgruppen som är personer som lever på 
försörjningsstöd och ungdomar som har särskilt svårt att få arbete. 
Ungdomar upp till 20 år är under KAA ansvar och från 20 år är det 
Arbetsmarknadsenhetens ansvar.
 
De statliga arbetsmarknadsåtgärderna är under utredning och den 
arbetsmarknadsutredning som är presenterad har ett antal förslag till åtgärder 
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som regering och riksdag kommer att ta ställning till under 2019. Att följa 
det fortsatta arbetet med utredningen är av största vikt för att kunna ställa om 
för nya förutsättningar som staten eventuellt fattar beslut om.

3 Nämndens mål

3.1 Perspektiv Kramforsbon
 Kramforsbor i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att 

engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling

 Kommunen ska ha ett gott bemötande och en god tillgänglighet

 Barn, elever och studerande ska ha goda förutsättningar för att få en 
bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse

 Kramfors kommun ska erbjuda en trygg och god omsorg med hög 
grad av delaktighet, med god kvalitet, för alla äldre och människor 
med funktionsnedsättning

3.1.1 Individen utvecklas varje dag
Indikator Mål 2018 Resultat 2018 Mål 2019
Andel personer som, 
efter avslutad 
arbetsmarknadsinsats, 
går vidare till arbete 
eller studier, %

51,6% Bibehålla eller öka 
nivån

Elever vet hur de 
ska uppnå 
kunskapskraven åk 9 
(1-5)

4,17 Bibehålla eller öka 
nivån

3.1.2 Individen är trygg och trivs
Indikator Mål 2018 Resultat 2018 Mål 2019
Andel nöjda- 
deltagare, % 
Vux/SUV/SFI/YH

98/100*/85/100 Bibehålla eller öka 
nivån

Elever i åk 1-6 – 
trygghet och trivsel 
(skala 1-5)

4,32 Bibehålla eller öka 
nivån

Elever i åk 7-9 –  
trivsel (skala 1-5)

3,96 Bibehålla eller öka 
nivån

Förskolebarnet - 
trivsel

**

Fritidshemmet
trivsel

**

Förskoleklassen
trivsel

**

Gymnasiet
Trivsel (%)

88 Bibehålla eller öka 
nivån
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* Inte mätt under 2018

** Ny indikator för läsåret 18/19

3.1.3 Individen har arbetsro
Indikator Mål 2018 Resultat 2018 Mål 2019
Elever i åk 1-6 -
arbetsro (1-5)

3,36 Bibehålla eller öka 
nivån

Elever i åk 7-9 – 
arbetsro (1-5)

3,41 Bibehålla eller öka 
nivån

Gymnasiet (%) 92 Bibehålla eller öka 
nivån

Förskoleklassen *

Fritidshemmet *

* Ny indikator för läsåret 18/19

3.1.4 Individen når målen
Indikator Mål 2018 Resultat 2018 Mål 2019
Andel elever (%) 
som klarat lägst 
betyget E i någon 
kurs inom den 
gymnasiala 
vuxenutbildningen.

89,7% Bibehålla eller öka 
nivån

Andel elever (%) 
som klarat lägst 
betyget E i åk 3 
(NP grundskola)

90,7% Bibehålla eller öka 
nivån

Andel elever (%) 
som klarat lägst 
betyget E i åk 9

93,8% Bibehålla eller öka 
nivån

Andel elever som 
fullföljer sin 
gymnasieutbildning 
inom 4 år.

Kompletteras den 
12/3

Bibehålla eller öka 
nivån

Andelen som slutför 
utbildningarna inom 
Yrkeshögskolan, %

96% Bibehålla eller öka 
nivån

3.2 Perspektiv medarbetare
 Kramfors kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare

 Kramfors kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa

3.2.1 Medarbetaren utvecklas i sitt arbete

Indikator Mål 2018 Resultat 2018 Mål 2019
Jag lär nytt och 
utvecklas i mitt 
arbete (skala 1-5)

4,28 (BKU)
4,39 (VIA)

Bibehålla eller öka 
nivån
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3.2.2 Medarbetaren känner sig trygg och trivs i sitt arbete
Indikator Mål 2018 Resultat 2018 Mål 2019
Har du under de 
senaste 12 
månaderna känt 
dig utsatt för 
trakasserier i ditt 
arbete? (%)

2% Ja (BKU) Sänka nivån

Har du vid minst ett 
tillfälle under 
senaste 12 
månaderna känt 
dig utsatt för 
kränkande 
särbehandling? (%)

9% Ja Sänka nivån

3.2.3 Friska medarbetare
Indikator Mål 2018 Resultat 2018 Mål 2019
Sjukfrånvaro (%) 
av arbetad tid 
förskola

6,67% Sänka nivån

3.2.4 Medarbetaren upplever delaktighet och är nöjd med ledarskapet på 
sin arbetsplats

Indikator Mål 2018 Resultat 2018 Mål 2019
Resultat för 
ledarskap i 
medarbetarenkäten

4,25 (BKU)
4,28 (VIA)

Bibehålla eller öka 
nivån

3.3 Perspektiv ekonomi
 Kramfors kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll

3.3.1 Ekonomistyrning och god kontroll

Indikator Mål 2018 Resultat 2018 Mål 2019 
Skillnad mellan 
bokslut och 
prognos i augustis 
delårsrapport, i 
förhållande till den 
av KF beslutade 
ramen

Nytt mål 2019 Nytt mål 2019 <1,5%

Andel enheter med 
neutral eller positiv 
budgetavvikelse

Nytt mål 2019 Nytt mål 2019 > 80%
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4 Ekonomisk redovisning  
 
Övergripande redovisning 
Mnkr  Budget 2018  Budget 2019 

 
Intäkter -80,7 -137,0 
Personalkostnader 285,2 335,9 
Övriga kostnader 198,9 228,4 
Summa (intäkter- 
kostnader) 

403,4 427,3 

 
Redovisning per område 

Område (Mnkr) Budget 2018 Budget 2019 
Nämnd 1,1 1,1
Kultur 22,0 18,6
Förskola 94,4 96,6
Grundskola 199,7 199,2
Gymnasiet/Vuxenutbildnin
g/AME

86,2 111,8

Summa 403,4 427,3 
 
Som en följd av omorganisationen mellan 2018 och 2019 inom kommunen 
blir siffrorna i ovan tabell svåra att jämföra. Bildningsnämndens 
verksamhetsområde har 2019 kompletterats med Vuxenutbildning och 
AME-enheten som flyttas från Välfärdsnämnden, samtidigt har 
kulturenhetens verksamhet flyttats till Kommunstyrelsen. 
 
Den totala ramen för verksamheten är oförändrad, med undantag för ovan 
nämnda poster. Det innebär att alla kostnadsökningar och intäktsminskningar 
måste hanteras inom befintlig ram. Det kan vara på sin plats att nämna att tex 
lokalkostnaderna ökar mellan åren med 4,5 mnkr.
 
Gamla Barn- Kultur och Utbildningsnämnden, slutade 2018 på ett underskott 
om 23 mnkr. Detta påverkar givetvis läget i budgeten för 2019. Totalt saknas 
lite drygt 25 mnkr för att budgeten ska vara i balans med verksamheternas 
befintliga kostnader och intäkter. För att hantera detta under 2019 så har 
cheferna gjort en budget som de tror på, samtidigt har det utifrån den 
resursfördelningsmodell som nämnden beslutat beräknats vilket underskott 
det innebär per enhet och summerats per verksamhetsform. För att 
säkerställa att nämnden och dess förvaltning håller kontroll över sin ekonomi 
och aktivt arbetar med att reducera kostnaderna eller ökar intäkterna har 
summan av underskottet av respektive område placerats hos respektive 
verksamhetschef.  Verksamhetschefen har sedan att i samarbete med sina 
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chefer och med stöd av förvaltningschef och ekonom, uppdraget att arbeta 
med underskottet. Dels genom att belysa verksamheterna och hitta 
effektiviseringar samt genom särskilda utredningsuppdrag. Arbetat ska 
löpande redovisas på nämnden för att de ska vara uppdaterade om läget. Som 
en följd av detta sker en översyn av hur åtgärdsplanen ser ut och hur den ska 
redovisas, se särskilt avsnitt i rapporten. Nedan tabell visar på underskottet 
per verksamhetschef.

 
Verksamhetsområde Underskott budget 2019
Förskola 6 mnkr
Grundskola 14 mnkr
Gymnasiet/Vuxenutbildning 5 mnkr
Totalt 25 mnkr

 
 
 
Kommentarer kring vissa intäkter
Större externa intäkter 
(Mnkr) 

Budget  2018 Budget 2019

Skolverket 12,5 29,0
Migrationsverket 20,9 25,5
Arbetsförmedlingen 1,1 25,8
Andra kommuner (IKE) 31,6 29,6

 
Statsbidraget från Migrationsverket minskar år för år, i övrigt inga större 
skillnader. Utan det som främst orsakar till skillnaderna är den tidigare 
nämnda omorganisationen mellan nämnderna. Det politiska läget i riksdagen 
medför en mycket stor osäkerhet kring beloppens storlek, och det bedöms 
inte klarna förens tidigast i samband med regeringens vårproposition om 
budgeten som kommer i mitten på april. 
 
Fastställande av bidrag

Nämnden har två roller i samband med budget. Dels att fastställa budgeten 
för de kommunala verksamheterna men också ett ansvar för att fastställa 
bidragsbeslut för övriga huvudmän.
I den senare rollen reglerar skollagen att den kommunala huvudmannen 
uppgift att innan årsskiftet fastställa bidragsbelopp för kommande 
verksamhetsår. Fastställande av bidragsbeloppen sker i ett särskilt beslut.

Kommunala budgeten
Som nämnt tidigare så är nämnden budget av kommunfullmäktige fastslagen 
till 427,3 mnkr
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I årets budgetprocess har det skett flera förändringar mot tidigare år. Dels har 
budgeten anpassats utifrån den nya organisationen med verksamhetschefer, 
dels har den nya ekonomiska uppställningen fått slå igenom. Det innebär att 
all pedagogisk verksamhet (med undantag för Komvux, SFI och 
Yrkeshögskolan) är budgeterad för 2019 i termerna av undervisning, 
lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration och lokaler. Nedan tabell visar 
på fördelningen inom det pedagogiska blocket i den lagda budgeten för 2019

Pedagogiska blocket
Budget 2019
Fördelning Förskola Grundskola Gymnasiet
Övriga intäkter -6 213 -30 236 -14 079
Undervisning 71 859 141 631 68 191
Lärverktyg 2 074 20 513 6 803
Elevhälsa 713 8 150 3 799
Måltider 9 041 16 451 4 064
Administration 3 169 3 008 1 860
Lokaler 17 942 41 888 18 621

Övriga intäkter är allt som tillkommer utöver ramen från kommun-
fullmäktige. Det kan röra sig om tex statsbidrag och föräldraavgifter.

Tidigare har det även fördelats medel till de kommunala enheterna utöver 
själva skolpengen, men från och med 2019 så är alla de posterna inbyggda i 
den peng som de kommunala skolledarna får. Utgångspunkten har varit att få 
fram ett gemensamt grundbelopp för alla oavsett huvudman och sedan 
särredovisa avdrag i enlighet med den nya resursfördelningsmodellen. 
Budgeten för 2019 bygger på denna princip, men i nuläget har det inte 
hunnits med att få fram en specificering av dessa avdrag. 

För att kunna genomföra ett internt budgetarbete har det istället räknats fram 
en intern skolpeng som baseras på den pott som fördelats till skolledarna 
under 2018. Denna pott har tillförts de medel som fördelades utanför potten 
tidigare år och sedan blivit grund till skolledarnas ekonomiska utrymme att 
bedriva verksamhet för under 2019.

Nuläget på detta är att när alla cheferna har lagt sina budgetar så saknas det i 
dagsläget 25 mnkr för att vara inom ram. Detta kan jämföras med utfallet för 
2018 vilket är ett underskott på 23 mnkr, samt att nämnden har 
kostnadsökningar avseende hyra och städ på motsvarande 4,5 mnkr.
Nu behöver det ske ett fortsatt arbete med befintliga åtgärdsplaner samt de 
utredningsuppdrag som nämnden redan beslutat, tillsammans med ytterligare 
åtgärder för att nå en budget i balans. 
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Personal 

Områden 2017 2018 
Antal tillsvidareanställda 541 518
Antal månadsanställda med tidsbegränsad anställning 101 97
Arbetad tid delad på 165 per månad - årsarbetare
Sjukfrånvaro i % av arbetstid – ackumulerat före perioden 5,05 5,71

5 Åtgärdsplan budget och mål 
Som nämnts tidigare i denna rapport så sker en hel del omstruktureringar för 
att anpassa den ekonomiska redovisningen till den nya organisationen. 
Utifrån detta har det påbörjats en ny åtgärdsplan som syftar på det underskott 
som finns i budget 2019 om lite drygt 25 mnkr. De sedan tidigare beslutade 
konkreta åtgärder och deras effekter redovisas i tabell nedan och hänsyn är 
tagen till dem i budgetarbetet. Utöver dessa har det också funnits en mer 
generell åtgärd att cheferna ska hålla sina budgetar och de har redovisat 
åtgärder för att nå detta. Den delen är i nuläget borttagen och kommer 
arbetas in i den nya redovisningen löpande under processen.

Åtgärder för budget 
i balans 
(KF uppdrag)

Brutto-
lista

Beslutat att 
ej genom-
föra 
dec 2018

Beslutat att 
genomföra 
dec 2018

Helårs-
effekt 
2018 

Helårs-
effekt 
2019 -
prognos

Helårs-
effekt 
2020 -
prognos

Åtgärdsplan från delårsbokslut 
Stopp intag 
Asylsökande 18-
20åringar

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Avveckla 
Ideverkstan, 
avvecklas senast 
180630

1,0 1,0 0,5 1,0 1,0

Fristående 
verksamhet, 
pedagogisk omsorg 
anpassad peng till 
snitt i länet

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Nattis, nya 
organisation och 
nya riktlinjer

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Anpassning av 
öppna 
asylförskolors 
verksamhet

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Utreda bidraget till 
Barks

0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

Bidraget till chansen 0,0
Elevhälsan 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Samordning kosten 0,0 0,0
Ramminskning 
Biblioteket

1,0 1,0 0,5 1,0 1,0

Minska 1 tjänst 
inom 
vägledningscentrum

0,5 0,5 0,5 0,5
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Avveckla central 
finansiering av 
läspedagoger

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Se över avtal 0,2 0,2 0,2
Summa 8,0 0,3 8,4 7,2 8,4 8,4

Nedan är den påbörjade handlingsplanen för 2019. I den beskrivs, per 
verksamhetsområde (där GVA står för Gymnasiet/GymnasieSär/Vuxen-
utbildning och AME), dels underskottet i budget samt vilka åtgärder och 
vilken fas de befinner sig i och den i förekommande fallen bedömda 
ekonomiska effekten. 

Handlingsplan 2019 finns hittills fem utredningsuppdrag beslutade av 
nämnden. Flertalet av dessa ska upp till beslut på bildningsnämndens 
sammanträde i mars.

6 Viktiga uppgifter
6.1.1 Nyckeltal och antalsuppgifter  
årtal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Förskola        
Anställda, andel (%) 
årsarbetare med 
pedagogisk 
högskoleutbildning, 
kommunal regi

67 75 74 64 68 56 55 *

Barngrupp, antal barn 
per avdelning, 
kommunal regi

18 19 19,6 18 18 16,6 17,2 *

Fritidshem        
Anställda, andel (%) 
årsarbetare med ped. 
högskoleutb., 
kommunal regi

79 85 78 75 79 75 71 *
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Elevgrupp, antal elever 
per avdelning, 
kommunal regi

34,3 32,2 32,4 36 40,8 11,7* 11* *

Personaltäthet, 
inskrivna elever per 
anställd, kommunal 
regi

9,1 11,4 16,4 11,5 11,5 11,4 10,7 *

Förskoleklass        

Lärartäthet, antal 
elever per lärare 
(heltidstjänst)

16,7 23,1 21,5 21,8 22,1 15,1 19,9 *

Årsarbetare i 
huvudmannens skolor, 
andel (%) med ped 
högskoleexamen

88,2 92,4 79,4 86,1 84,2 84,8 72,6 81,6

Grundskola        
Betyg årskurs 9, andel 
(%) behöriga till 
yrkesprogrammen

89 92 91 84,3 81,2 74,9 80,5 79,7

Betyg årskurs 9, andel 
(%) som ej uppnått 
målen i ett eller flera 
ämnen

24,5 16,5 22,2 23,9 25,7 26,8 31,8 26,6

Lärare (heltidstj.), andel 
(%) med pedagogisk 
högskoleexamen

92 92 91 91 92 88,9 81,4 74,5

Lärartäthet, antal 
elever per lärare 
(heltidstj.) totalt

11,2 11,6 11,8 12,6 11,9 12,5 11,7 *

Grundsärskola        
Elever, andel i 
grundsärskolan, 
integrerade i 
grundskolan

13 7 4 8 9 11 0 *

Lärartäthet, antal 
elever per lärare 
(heltidstj.)

3,4 4,2 3,1 3,3 3 4,1 2,7 *

Gymnasieskola        
Lärare i 
huvudmannens skolor 
(heltidstj), andel (%) 
med pedagogisk 
högskoleexamen

71 73 70 73 79 74,7 76,5 79,2

Lärartäthet, antal 
elever per lärare 
(heltidstj.)

8,9 9,2 8,8 8,3 8,9 11,8 9,7 9,3

Gymnasiesärskola        

Antal elever per lärare 
(heltidstjänst)

5,9 6,3 *

Komvux
Nettokostnad 
grundläggande 
vuxenutbildning, kr/inv

55 45 59 63 89 113 134 *

Andel elever i 
kommunal 
vuxenutbildning som 
läser grundläggande 
vuxenutbildning %

12,4 10,4 14,7 17,7 23.2 21,3 19,7 *

Andel invånare 20-64 
år som deltar i Komvux

3,8 3,7 4,1 4,3 5,5 6,8 7,5 *

SFI
Antal deltagande 
elever

280 326 418 463 394

Arbetsmarknadsenh.
Nettokostnad arbets- 
marknadsåtgärderkr/inv

385 366 250 378 443 626 629 *

*Statistik som inte presenterats av skolverket eller kolada per 190315 
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7 Investeringar
I beslutet från Kommunfullmäktige finns det 1,8 mnkr avsatt till 
investeringar. Till detta tillkommer de investeringsmedel som överförs från 
2018 avseende till exempel den nya bokbussen.

Som en följd av omorganisationen så pågår det fortfarande en dialog kring 
hur dessa medel ska fördelas under 2019, av den anledningen sker ingen 
ytterligare specifikation av detta i nuläget. Behoven måste vägas samman 
och dessutom stämmas av mot vissa statsbidrag, så att medlen används på 
bästa möjliga sätt.


