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1. Inledning 
Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott jämfört med budget för 2016 med 2,9 
Mkr. Budgetavvikelsen motsvarar 0,9 procent av nettobudgeten. Överskottet är främst en 
följd av att vakanta tjänster inom Resurscentrum inte kunnat tillsättas under första halv-
året. Dessa tjänster är numera tillsatta vilket innebär att 2016 års överskott kan anses som 
tillfälligt. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Nettokostnader  

Belopp i Tkr Utfall Budget Avvikelse 

Biblioteksverksamhet 5 478 5 473 -5 

Kulturskolan 2 771 2 963 192 

Förvaltningsgemensam verksamhet 10 600 10 897 297 

Särskola/Särvux 6 842 7 395 553 

Måltidsverksamhet 32 238 29 700 -2 538 

Städverksamhet 9 774 9 876 102 

Skolskjuts 8 929 9 700 771 

Grundskola/Förskoleklass 99 205 98 017 -1 188 

Resurscentrum 16 070 18 458 2 388 

Gymnasium 39 001 39 657 656 

Kommunal vuxenutbildning 6 056 6 229 173 

Förskole- och fritidsverksamhet 78 141 78 438 297 

Förändring semesterlöneskuld -186 0 186 

Lägre arbetsgivaravgift för unga och äldre -969 0 969 

Summa 313 950 316 803 2 853 
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2. Händelser av betydelse  
 

 Ett 150-tal asylsökande barn och ungdomar har under 2016 tagits emot i förskola och 
skola 

 Som ett led i den förvaltningsövergripande utvecklingssatsningen genomförs den första 
vetenskapskonferensen   

 Byggnation av fyra nya klassrum på Bojarskolan 
 I syfte att förbättra skolresultaten genomförs lovskolor och läxhjälp  
 Lärarlönelyft genomförs för att stärka öka lärarlönerna 
 Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om gymnasial lärlingsutbildning 
 Beslut om byggnation av ny förskola på Mellegården 
 Beslut om förprojektering gällande om- och tillbyggnad för skolorna på Mellegården, 

Skee och Bojar 
 Ökade kunskapsresultat för årskurs 9 inom matematik 
 Beslut om skalskydd på Strömstad Gymnasium 
 Utredning om tillagningskök genomförs och presenteras  
 Ny ledningsorganisation inom måltidsverksamheten startar i januari 2016 
 Beslut tas om större resultatenheter inom grundskolan, gymnasiet och 

vuxenutbildningen 
 De senaste årens utbyggnad av förskolan gör att samtliga barn under 2016 får plats i 

förskolan 
 Överskott i budget 

 

3. Kvalitet och prestationer 

3.1 Utvecklingsarbete  
Under 2016 har det förvaltningsövergripande utvecklingsarbetet tillsammans med profes-
sor Tomas Kroksmark fortsatt. Syftet med arbetet har varit och är att utveckla under-
visningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Målet är att 
öka elevernas måluppfyllelse i samtliga ämnen.  

I utvecklingsarbetet har kommunens 19 förstelärare en viktig funktion. Deras uppdrag är 
inriktat mot vetenskap och forskning och den vetenskapliga kunskapsprocessen. Upp-
draget innebär att stödja och handleda den verksamhetsnära skolforskningen och det kolle-
giala lärandet bland pedagoger, men också att tillsammans med rektor och förvaltningschef 
leda skolutveckling i kommunen. 

Ett led i det förvaltningsövergripande utvecklingsarbetet är sprida goda exempel. I augusti 
genomfördes därför en vetenskapsmässa på Strömstad Gymnasium där bland annat kom-
munens förstelärare presenterade sina vetenskapliga arbeten.  

Parallellt med detta har detta arbetet har också förskoleklassens och grundskolans lärare 
deltagit i den nationella fortbildningssatsningen Matematiklyftet och Läslyftet. För-
valtningen har också tagit fram en övergripande matematikplan för att utveckla 
undervisningen i matematik och öka eleverna måluppfyllelse. Planen gäller samtliga 
skolformer.  
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3.2 Förskoleverksamhet 
Tack vare de senaste årens utbyggnad av förskolor har samtliga barn under året kunnat få 
plats i förskolan.  

Den fortsatta inflyttningen och höga födelsetal kräver dock ytterligare utbyggnad. Mot 
bakgrund av detta har kommunen fattat beslut om att bygga en ny förskola på Melle-
gården. Byggstart sker i februari 2017 och förskolan förväntas kunna tas i bruk i början av 
hösten 2017. 

Vidare har kommunstyrelsen under 2016 fattat beslut om att förorda en byggnation av en 
ny förskola i Skee omfattande 6 avdelningar. Planeringsarbetet som startade under 2016 
fortsätter under 2017; förskolan förväntas vara klar någon gång under slutet av 2018.  

Genom det systematiska kvalitetsarbetet har personal och förskolechefer under året 
utvecklat den pedagogiska verksamheten tillsammans med förstelärarna. Förstelärarna har 
bidragit med kompetensutveckling för all personal genom att sprida goda exempel på 
metoder och aktiviteter för en ökad måluppfyllelse. Härigenom har förstelärarna blivit ett 
stöd för pedagogerna i verksamheten. Under hösten 2016 har fokus varit riktat på tidig 
matematikinlärning. Detta är ett led i den förvaltningsövergripande satsningen på att för-
bättra kunskapsresultaten i matematik. 

Under året har Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen genomfört tillsyn av kommunens 
förskolor. Fokus har varit den psykosociala arbetsmiljön, förskolechefernas pedagogiska 
ledning samt förskolechefernas arbetsbelastning. Utifrån inspektionsrapporterna har 
förvaltningen upprättat handlingsplaner.  

Enkäter till vårdnadshavare har genomförts under åren. Resultatet visar att vårdnads-
havarna överlag är nöjda med kommunens förskoleverksamhet. 

 
3.2 Fritidsverksamhet 
Nätverket för fritidsverksamheten har fortsatt sitt arbete för att utveckla innehållet i 
verksamheten.  

Under 2016 har nätverket arbetat med läroplanens nya kapitel om fritidsverksamheten och 
hur detta ska implementeras i verksamheten på bästa sätt. I början av läsåret utarbetades 
det en handlingsplan, som fritidshemmet arbetar systematiskt med genom att planera, 
genomföra, följa upp och analysera och bedöma utvecklingsbehov. En ny handlingsplan 
utarbetas varje läsår. 

Utöver detta har nätverket också utvecklat verksamheten för att möta barns behov av olika 
fysiska aktiviteter. Ett led i detta har varit att personalen fått en utbildning i Röris. Metoden 
innebär lärarledda rörelsepass under skoldagen och på fritids med syfte att få elever att 
röra på sig och höja pulsen och därmed öka möjligheten till lärande. Fritidshemmet har 
också varit ansvarigt för R.A.S.T. 1  

 
 

  

                                                           
1 R.A.S.T. står för rörelse, aktivitet stimulans/samarbete och trygghet.  
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3.3 Förskoleklass 

Liksom övriga verksamheter deltar förskoleklassens pedagoger i den förvaltnings-
övergripande satsningen att utveckla matematikundervisning. Under läsåret 2015/2016 
deltog förskoleklassens pedagoger också i den nationella fortbildningssatsningen 
Matematiklyftet.  

Under hösten 2016 genomfördes matematikprojektet Vektor, som är en vetenskaplig 
metod framtagen av Torkel Klingberg. Metoden främjar elevernas förmåga att befästa 
talraden och eleverna tränar dagligen under 10 veckors tid med hjälp av en app. Projektet 
kommer att följas upp av två förstelärare, som tar fram en vetenskaplig studie baserad på 
Klingbergs forskning, våra elevobservationer och lärarintervjuer.  

Pedagogerna i förskoleklass ingår även i den nationella fortbildningssatsningen Läslyftet 
tillsammans med lärare på F-6-skolorna. Vid handledda tillfällen under hela läsåret 
2016/2017 samlas pedagogerna i tvärgrupper och planerar och utvärderar undervisningen 
tillsammans i ett kollegialt lärande. 

Förskoleklassens nätverk har tagit del av den nya läroplanstexten för förskoleklassen och 
arbetar med förankring av syfte och innehåll i undervisning.  

 
3.4 Grundskola  
Mot bakgrund av de senaste två årens sjunkande resultat i matematik för elever i årskurs 9 
har förvaltningen och barn- och utbildningsnämnden påbörjat ett arbete för att utveckla 
matematikundervisningen. Under hösten 2016 färdigställdes därför en gemensam 
kommunal matematikplan för samtliga skolformer. Syftet med planen är dels att ge alla 
barn och elever inom kommunens optimala förutsättningar för god kunskapsutveckling i 
matematik och dels att utveckla matematikundervisningen. 

För att öka måluppfyllelsen i matematik på kort sikt har högstadiet under 2016 anordnat 
lovskolor och extra matematiktillfällen, samt läxhjälp. Detta har gett resultat då andelen 
elever med godkända betyg ökat jämfört med 2015. Dessa insatser kommer att fortsätta 
under 2017.  

Utöver detta har också grundskolans personal deltagit i de nationella utbildnings- 
satsningarna Matematiklyftet och Läslyftet. Båda har till syfte att utifrån kollegialt lärande 
utveckla undervisningen.  

Kunskapsresultat 
De samlade kunskapsresultaten för grundskolans årskurs nio ligger i Strömstads kommun 
lägre jämfört med riket. Enligt betygsstatistiken för 2016 var det genomsnittliga merit-
värdet för Strömstads kommun 208 jämfört med rikets 229. Flickornas meritvärde har dock 
ökat jämfört med föregående år från 228 till 235. Det är tredje året i rad som flickornas 
meritvärde ökar. För pojkarna är situationen den omvända; meritvärdet har minskat för 
tredje året i rad. 2014 var pojkarnas meritvärde 209 och 2016 var meritvärdet 189. 
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Tabell 1: Genomsnittligt meritvärde 

 
Källa: Skolverkets databas SIRIS 

 

Av de elever som avslutade sina grundskolestudier 2016 blev totalt 77 procent behöriga till 
yrkesprogram i gymnasieskolan, vilket är en ökning jämfört med föregående års andel på 75 
procent. Andelen behöriga pojkar har ökat markant från föregående års 69 procent till årets 
77 procent, medan andelen flickor minskat marginellt. Strömstad ligger under riksgenom-
snittet. Även andelen elever som uppnådde kunskapskraven i samtliga ämnen har minskat 
från föregående år. Minskningen är markant, från 86 procent till 67 procent och kommunen 
ligger även här under riksgenomsnittet. 

 

Tabell 2: Andel elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram 
 

 
Källa: Skolverkets databas SIRIS 
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Tabell 3: Andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen 

 
Källa: Skolverkets databas SIRIS 

 

Tabell 4: Andel elever som nått kunskapskraven i matematik, svenska och engelska 

 

 

Den positiva kunskapsutvecklingen för elever i årkurs nio bröts 2015. En stor andel av 
eleverna nådde då inte kunskapsresultaten i ämnet matematik. Detta fick till följd att 
meritvärdet, andelen behöriga till gymnasiestudier och andelen som uppnått kunskaps-
kraven minskade. I detta avseende har grundskolan inte lyckats med sitt kunskaps- 
uppdrag. 

Som beskrivits ovan påbörjades därför ett intensivt arbete med att utveckla matematik-
undervisningen. Enligt betygsstatistiken för årskurs 9 har de kortsiktiga insatserna så som 
lovskola, extra undervisning och läxhjälp gett önskat resultat, trots att samtliga elever inte 
nådda godkända betyg i matematik 2016. Andelen elever med godkända betyg i matematik 
ökade från 77 procent till 80 procent. Här är det framför allt andelen pojkar med godkända 
betyg som ökat jämfört med föregående år. 2015 var andelen pojkar med godkänt betyg 77 
procent 2016 var det 78 procent. En följd av detta är också att andelen behöriga elever till 
nationellt program också ökade; från 75 till 77 procent.  
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Däremot har meritvärdet och andelen elever med godkända betyg i samtliga ämnen 
minskat. Analysen visar att det är pojkarnas kunskapsresultat som minskat medan 
flickornas ökat. 

Meritvärdet för pojkarna minskade från 200 till 189 och andelen pojkar med godkända 
betyg minskade från 62 till 52 procent. Samtidigt ökade andelen pojkar behöriga till 
nationellt program från 69 till 74 procent. Slutsatsen är att pojkarna prioriterat de 
behörighetsgivande ämnens matematik, svenska och engelska på bekostnad av andra 
ämnen.  

 

3.5 Grundsärskola och Gymnasiesärskola 
Undervisningen i grundsärskolan har bedrivits enskilt och/eller i små undervisningsgrupper.  

2016 har totalt 21 elever varit mottagna inom särskolan, 9 inom grundsärskolan och 12 
inom inriktning träningsskolan samt en elev som går integrerat. Antalet mottagna elever 
inom grundsärskolan har de senaste åren varit relativt konstant och legat runt 15. Däremot 
ökar andelen elever som är mottagna i grundsärskolan inriktning träningsskolan. 2013 var 
andelen 38 %. 2015 hade andelen elever ökat till 56 %. 

Utvecklingsarbetet inom grundsärskolan 2016 har varit inriktat att utveckla metoder för att 
kunna möta varje elevs specifika behov. Inom inriktningen träningsskolan har utvecklings-
arbetet fokuserats på ämnesövergripande teman. Personalen har tillsammans med 
eleverna också arbetet med olika avslappningsövningar. 

Strömstads kommun bedriver ingen egen gymnasiesärskola men anordnar särskild 
undervisning för vuxna. Under 2016 har 7 elever fått sin utbildning på Utsiktens Gymnasie-
särskola i Dals Ed.  

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. 

 
3.6 Gymnasieskola 
Under 2016 har skolledning tillsammans med personal fortsatt det systematiska kvalitets-
arbetet för att utveckla utbildningen och härigenom öka eleverna måluppfyllelse.  

För att säkerställa en tydlig utvecklingsorganisation har en utvecklingsgrupp tillsatts som 
arbetar med långsiktiga pedagogiska mål för samtliga elever och personal. Gruppen består 
av gymnasiets och vuxenutbildningens förstelärare samt skolledning. 

Under hösten 2016 påbörjade utvecklingsgruppen ett ”skuggningsprojekt” som handleds av 
professor Tomas Kroksmark. Projektet tar sin utgångspunkt i kollegialt lärande och skol-
ledning och samtliga lärare deltar genom att ”skugga” lektionsstarten hos en kollega vid 
minst fyra tillfällen under läsåret. Lärarna skriver skuggningslogg som utgör underlag för 
utvecklingsgruppen som utifrån resultaten ska skriva en vetenskaplig rapport. Syftet har 
varit att utveckla undervisningen utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund och 
härigenom elevernas måluppfyllelse.  

Under 2016 har också en ledningsgrupp bestående av fem programledare som represente-
rar de olika programgrupperna tillsammans med skolledning tillsatts. Ledningsgruppen 
träffas varje vecka och arbetar med att utveckla skolans arbetsorganisation.  
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Under 2015 intensifierade skolledningen marknadsföring och rekrytering av elever. Arbetet 
har gett positivt resultat 2016 då antalet sökande elever ökat jämfört med föregående år. 
Mot bakgrund av detta har skolledning och personal behövt vara upp-finningsrika när det 
bland annat gäller schemaläggning för att alla elever och klasser ska få plats. Under 2017 
fortsätter marknadsföringen; primärt via sociala medier och direktkommunikation med 
hjälp av skolans elevambassadörer.  

Skolledningens förbättringsarbete har också lett till att den psykosociala arbetsmiljön för 
personal och elever avsevärt förbättrats. Förbättringsarbetet, som har gjorts tillsammans 
med personal och elever har lett till ökad trivsel. Bland annat har samverkan förstärks 
mellan olika kurser för att minska elevernas och lärarnas arbetsbörda. Samtidigt har detta 
frigjort tid som används till att stödja eleverna som behöver mer tid för att klara målen med 
goda marginaler. En ny digital lärplattform har också införts för att förenkla kommunika-
tion och undervisningen för elever och lärare.  

De elever, som i årskurs nio inte klarade av kunskapskraven i matematik gavs under augusti 
månad möjligheten att intensivläsa extra matematik. Efter skolstart gavs eleverna möjlighet 
till extra lektioner ihop med ordinarie undervisning, De elever som behövde ytterligare tid 
fick extra studietid och en övervägande majoritet av dessa elever kunde börja nationellt 
program före höstlovet.  

Fler internationaliseringsprojekt har genomförts under 2016. Den återkommande 
”Tolerensresan”, med syfte att upprätthålla ett historiskt perspektiv och att motverka 
rasism och främlingsfientlighet, har också genomförts. 

Under hösten 2016 beslutade barn- och utbildningsnämnden att starta lärlingsutbildning på 
Strömstad Gymnasium. Planeringsarbetet har påbörjats bland annat genom att skolan 
anställt två lärlingskoordinatoret. Lärlingsutbildningen kommer att starta från och med 
hösten 2017. 

Kunskapsresultat 
Våren 2016 fick 99 elever avgångsbetyg från Strömstad Gymnasium. Av dessa erhöll 93 
procent en gymnasieexamen, vilket är något högre än rikets 90 procent. En jämförelse 
mellan yrkes- och högskoleförberedande program i Strömstad visar att andelen elever med 
gymnasieexamen är högre på yrkesprogrammen. Samtliga elever på yrkesprogrammen 
erhöll gymnasieexamen medan 91 procent erhöll gymnasieexamen på de högskole-
förberedande programmen. Motsvarande siffra för riket är 89 procent respektive 91 
procent. 

En analys av gymnasiegemensamma ämnen visar att det framför allt är i religionskunskap 
och samhällskunskap som eleverna inte lyckats nå kunskapskraven. Analysen visar också att 
det är en större andel elever på de högskoleförberedande programmen jämfört med de 
yrkesförberedande som inte når målen.  
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Tabell 5: Andel elever som nått kunskapskraven med minst betyg E 

 
Källa: Skolverkets databas SIRIS 

Elevernas genomsnittliga betygspoäng 2016 ligger på 14,4, vilket är en ökning jämfört med 
föregående år då genomsnittet var 13,7. Betygspoängen för de yrkesförberedande ligger på 
14,1; det är en markant ökning jämfört med 2015 då motsvarande siffra var 11,7. Detta 
innebär också att skillnaden mellan de yrkes- och högskoleförberedande programmen har  
utjämnats. Vid en nationell jämförelse gällande betygspoängen ligger Strömstad Gymna-
sium bland de kommuner vars elever presterar bäst.   

Strömstad Gymnasium har bättre resultat än riket vad gäller andelen elever som slutför sina 
studier och erhåller examen inom 3 år. Av de 109 elever som påbörjade gymnasieskolan 
höstterminen 2013 avslutade 82 procent sina studier våren 2016; resultatet ligger över 
rikets 75 procent. Andelen elever på de studieförberedande programmen var 79 procent 
och andelen på de yrkesförberedenade programmen var 92 procent. Andelen ligger över 
riksgenomsnittet där motsvarande andel är 76 respektive 71 procent.  

 

Tabell 6: Andel elever som slutfört gymnasiestudierna med examen inom tre år 

 
Källa: Skolverkets databas SIRIS 
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Analys av ökad måluppfyllelse 

Kunskapsresultaten för Strömstad Gymnasium har ökat de senaste två åren. Både andelen 
elever som slutför sina studier inom tre år och betygspoäng har ökat två år i rad. Även 
andelen elever med godkända betyg i de gymnasiegemensamma ämnena har ökat. Den 
största positiva kunskapsutvecklingen har skett inom de yrkesförberedande programmen.  

För att öka elevernas måluppfyllelse har skolledning och personal på Strömstad Gymnasium 
målmedvetet bland annat arbetat för att utveckla verksamhetens organisation, den peda-
gogiska samverkan och det kollegialt lärande. Genom att fokusera på skuggningsprojektet 
höjs den pedagogiska medvetenheten och samhörigheten mellan pedagoger, vilket i sin tur 
bidrar till kollegialt lärande.  

Schemat har komprimerats så att studiestöd genomförs varje måndag till torsdag med syfte 
att höja måluppfyllelsen för samtliga elevgrupper. Detta har krävt stora insatser och peda-
gogiska diskussioner, speciellt i ämnet matematik. 

Kommunikationen mellan skolledning, elev och vårdnadshavare har stärkts bland annat 
genom studiesamtal och betygsvarning. När en elev riskerar att inte nå godkända betyg i en 
kurs skickas en så kallad F-varningblankett hem. Även skolledningens förtydligande av den 
disciplinära åtgärdstrappan (skollagen) har bidragit till en högre förståelse kring mål och 
insats i kombination med extra anpassningar i klassrummen. Ett stort fokus har också lagts 
på att medvetandegöra elevens egen insats för att lyckas med sina studier. 

Samverkan mellan de yrkesförberedande och de högskoleförberedande programmen har 
bidragit till den ökade måluppfyllelsen för yrkeselever. Även satsningen med samläsning i 
kurser och särskilt stöd av speciallärare har lett till ökad måluppfyllelse.  

Skolans elevhälsateam har skapat goda rutiner kring elever i behov av stöd och en hög 
förståelse och kompetens hos varje pedagog kring att intensifiera extra anpassningar i tidigt 
skede, vilket också leder till en högre måluppfyllelse och mer motiverade elever.  

Organisationen kring provtillfällen har samordnats och kontinuerliga omprovstillfällen ges 
varannan torsdag.  
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3.7 Lärcentrum 
Lärarutbildningar via Karlstad Universitet 
Under 2016 har distansutbildningen för grundlärarprogrammet i Strömstad fortsatt. 
Utbildningen drivs av Karlstads Universitet och via telebild ges föreläsningar en gång i 
veckan. Sju studenter går utbildningen.  

3.8 Vuxenutbildningen 
Vuxenutbildningen utvecklas kontinuerligt för att kunna möta närsamhällets och den 
enskilde individens behov av utbildning. Under 2016 har totalt 360 elever fått undervisning 
inom Vuxenutbildning i Strömstads kommun. 

Från och med hösten 2016 tillhör gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen samma 
resultatenhet. Syftet med förändringen är att stärka samverkan mellan verksamheterna och 
här igenom öka kvalitén och utveckla undervisningen. Utvecklingsarbetet innefattar både 
undervisnings innehåll och kurser.   

Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
Under året har 209 elever studerat på Komvux antingen på heltid eller på deltid. Av dessa 
har 39 elever läst grundläggande nivå och 170 elever läst gymnasial nivå.  

Utbildning i Svenska för invandrare (SFI) 
Utbildningen i SFI har under året haft många sökande, vilket medfört att det varit kö till 
utbildningen. Dock har sökande kunnat beredas plats inom 3 månader och elever med 
etableringsinsatser har beretts plats inom 1 månad. Under 2016 har 144 elever läst SFI 
inom vuxenutbildningen  

Särskild utbildning för vuxna (Särvux) 
Totalt har 5 elever läst kurser inom Särvux. Kurserna på särvux omfattar ämnena svenska, 
matematik, engelska, handel och estetisk verksamhet. 

 

3.9 Modersmål och studiehandledning 
Modersmålsundervisning bedrevs under 2016 på åtta2 olika språk fördelat på 37 grupper.  

I och med det stora antalet nyanlända barn och ungdomar ökade också behovet av 
studiehandledning på modersmål. Under året anställdes också studiehandledare med 
framförallt arabiska, tigrinja, dari och somaliska som modersmål för att stötta de nyanlända 
eleverna. 

Behovet av studiehandledning har även ökat över lag då många familjer flyttar till 
Strömstad och under åtet genomfördes studiehandledning på 12 olika språk. 

 

3.10 Resurscentrum 
Elevhälsa 
Resurscentrums arbetsinsatser har under 2016 liksom tidigare år strävat efter att vara 
förebyggande och hälsofrämjande. Resurserna har fördelats så att alla delar (medicinska, 
specialpedagogiska, socialpsykologiska) är representerade i skolornas elevhälsateam. 

Elevhälsans specialpedagoger har samordnat extra anpassningar tillsammans med förskole-
chefer och rektorer så att barn och elever får det stöd de behöver. Specialpedagogerna har 
arbetat med att observera, kartlägga och utreda behov hos barn/elever. Speciallärare har 

                                                           
2 Somaliska, spanska, tyska, ryska, arabiska, kurmandji, turkiska och albanska 
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arbetat direkt med elever. Liksom föregående år fortsätter förskolans specialpedagoger 
tillsammans med logopederna med fortbildningsinsats för förskolans personal. Metoden 
Tecken som stöd, men också digitala lärverktyg har användas för ökad kommunikation och 
utveckling av språket. 

Under 2016 har alla vakanser tillsatts på Resurscentrum.  

Det stora antalet nyanlända barn och ungdomar har inneburit att skolsköterskorna under 
2016 fått lägga mer av sin tid på vaccinering och hälsosamtal. 

Öppna förskolan 
Öppna förskolan drivs av Strömstads kommun och ingår som en del i Familjecentralen3. 
Under 2016 har öppna förskolan haft ett stort antal besökare, med i snitt 35 besökare per 
verksamhetsdag och 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 socionom eller förskollärare, i syfte att 
få råd och vägledning i sin relation eller i sitt föräldraskap. Tillsammans med BVC (barna-
vårdscentralen) erbjuder öppna förskolan alla nyblivna föräldrar en föräldrautbildning som 
också innehåller en kurs i spädbarnsmassage. 

Personal på öppna förskolan har under året jobbat tillsammans familjecentralen med ett 
verktyg som heter ”en förälder blir till”. 

 
3.11 Fritidsgård och lägerverksamhet 
Fritidsgården Kanal Ung har under 2016 fortsatt sitt arbete med att nå fler ungdomar, verk-
samheten har dock svårt att locka ungdomar eftersom utbudet av aktiviteter har varit 
begränsat. 

Under hösten 2016 har antal besökande ungdomar ökat. Det är framför allt gymnasie-
elever, men även ungdomar från högstadiet som besökt fritidsgården. I snitt har det varit 
20-30 ungdomar per tillfälle.  

Ett led i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är att ordna lägerverksamhet. Under 
sommaren 2016 har resurscentrum genomfört tre lägerveckor. Två veckor för åldrarna 6 till 
9 år och en vecka för åldrarna 10 till 13 år. Vid lägret för de äldsta eleverna beviljades 
medel från folkhälsorådet för att bekosta besök på Sven Lovéncentrets akvarium och utflykt 
med forskningsfartyg.  

Under sportlovet 2016 arrangerade fritidsgården en fyradagars skidresa för 25 högstadie- 
och gymnasieungdomar. Under 2016 genomfördes också toleransresan till Polen i 
samverkan med Strömstad Gymnasium som ett led i värdegrundsarbetet.  

Aktiviteterna är ett led i att ge alla ungdomar möjlighet till en aktiv fritid. Aktiviteterna ska 
också ge ungdomarna nya upplevelser och vidga deras erfarenheter, samt skapa goda och 
bärande relationer mellan både vuxna och ungdomar.  

 

  

                                                           
3 Familjecentralen är en samverkan mellan Strömstads kommun och Västra Götalandsregionen. I Familjecentralen ingår MVC, 
BVC och Öppna förskolan 
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3.12 Kulturskolan 
Under 2016 har kulturskolan genomfört undervisning motsvarande 528 kursplatser. 
Undervisningen omfattar ett 15-tal instrument, sång, ensemble, dans och media. Utöver 
detta har kulturskolan organiserat och genomfört ordinarie musikundervisning i grundskola, 
särskola och gymnasieskola, samt dans och musik som elevens val i åk 7-9.  

Kulturskolan har också haft musikverksamhet för vuxna i form av en vuxenorkester och 
gitarrkurs. 

Den utåtriktade verksamheten är en viktig del i elevernas lärande. Kulturskolans elever och 
lärare har under 2016 bland annat medverkat i arrangemangen Winter World Festival, 
Kapten Kuling på Friluftsmuseet och sångkonsert i kyrkan. Kulturskolan har också genom-
fört egna föreställningar Kulturskolan anfaller med påföljande Öppet hus, Internationella 
dansens dag, World Voice Day, Kulturskolans dag, flera olika interna terminsavslutnings-
konserter.  

Den årliga dansföreställningen genomfördes i december där cirka 250 elever deltog. Före-
ställningen spelades för elever i kommunen och föreställningarna för allmänheten sågs av 
cirka 900 personer.  

 
3.13 Biblioteket 
Kommunens huvudbibliotek, grundskole- och gymnasiebibliotek har varit välbesökta under 
2016. Allt fler nyanlända använder biblioteket och en satsning har gjorts på inköp av medier 
anpassade till medborgare som inte har svenska som förstaspråk.  

Utlåningen av e-böcker ökar stadigt och flera nya ”boken-kommer”-användare har 
tillkommit. NBBF, Norra Bohusläns Biblioteksförbund, fortsatte att utveckla den digitala 
servicen och samarbetet kring datasystem och marknadsföring i kommunerna. 

Flera gånger i veckan tar verksamheten emot barn- och elevgrupper som kommer till 
biblioteket för att låna, läsa och lyssna på sagor. Under Halloween lästes ”läskiga” sagor och 
under höstlovet, som nu förvandlats till läslov, deltog många klasser i arbetet med att läsa 
ihop till en lång läslovsorm. 

Biblioteket har fortsatt satsat stort på att synas i sociala medier. De virtuella besöken ökar 
och uppgick till 441 463 fördelat på kommunens bibliotekssida (138 281) och vår biblioteks-
katalog (303 182). 

Biblioteket har utöver sin ordinarie verksamhet genomfört bokcirklar, lånat ut lokalerna till 
Strömstads Släktforskare, ett Språkcafé och stadens Konstförening. Vi har Kurat Skymning 
tillsammans med övriga Norden och haft Nobelmingel. Integrations- och språkprojektet Liv i 
Språket – Språk i Livet, har genomfört en studiecirkel En kamera – två bilder som 
resulterade i ett bildspel, en utställning och magasinet Motivera.  

Strömstad har utsetts till litterär Residensstad i VG-regionen. Biblioteket intar en central roll 
i arbetet med att ta emot och ordna det praktiska för de stipendiater som kommer till 
Strömstad för att under en månad få arbetsro i en lugn och stimulerande miljö. 

 
3.14 Kulturprojekt 
Barn- och utbildningsförvaltningen har 2016 anordnat kulturprojekt med stöd av stats-
bidraget Skapande skola. Statsbidraget har till syfte att stimulera och stärka samverkan 
mellan grundskola och det professionella kulturlivet. Projekten som genomförts 2016 är 
dansmatte, filma med Ipad, ljudsätta berättelser och drama. 
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Arrangörsstödet från Kultur i Väst har gett förskolebarn och elever möjlighet att se före-
ställningarna Zun Zun, Flickan och havssköldpaddan, Jorden runt på 80 dagar och Sagan om 
det röda äpplet. 

Nätverket för skolornas kulturombud fortsatte sitt arbete under 2016. Deras uppgift har 
varit och är att tillsammans främja kulturen i utbildningen och skolan. 

Kommunens huvudbibliotek arrangerar flera kulturevenemang i egen regi, men söker också 
aktivt samarbete med andra aktörer. 

Grön Mötesplats är ett förvaltningsövergripande samarbete kring natur- och miljöfrågor där 
bl.a. författaren Stefan Edman, Ulf Hansson från Strömstads museum och vetenskaps-
journalisten Karin Bojs framträtt under året.  

I samarbete med Strömstads Historieförening gästades biblioteket av de välkända 
författarna Stig Fredrikson och Herman Lindqvist. Ett annat mycket uppskattat författar-
besök stod barnboksförfattaren Dan Höjer för. Han pratade inspirerande om böcker och 
skrivande för kommunens alla elever i årskurs två och tre. 

Winter Word Festival med ledorden Möten, Mångfald, Mod och Drömmar var välbesökt 
och uppskattat. Litteratur och musik blandades med Tittskåp på Skagerack som gav en 
försmak av kommande kulturhusaktiviteter. Biblioteket är ett nav i festivalen. 

Biblioteket genomför också lokala teaterföreställningar. Föreställningen Lilla Björn och Lilla 
Tiger firar jul spelades fyra gånger i december. 
 
3.15 Städverksamheten 
Under 2016 har städverksamheten ansvarat för städning av Strömstads kommuns lokaler. 
Lokalytan som städats varje vecka omfattar cirka 46 887 m2, varav barn- och utbildnings-
förvaltningens andel är cirka 39 500 m2. 

 
3.16 Måltidsverksamheten 
Under 2016 har utvecklingsarbetet av en förändrad måltidsorganisation fortsatt utifrån 
resultatet av 2014 års verksamhetsrevision. En ny ledningsstruktur med ett mellanchefsled 
med tre kökschefer underställda verksamhetschefen har sjösattes 1 februari 2016. 
Verksamhetschef för måltid och städ utgör tillsammans med kökscheferna måltids-
verksamhetens ledningsgrupp med uppdrag att utveckla verksamheten utifrån nämndens 
antagna mål.  

Arbetet med att ta fram nyckeltal för måltidsverksamheten har påbörjats och kommer vara 
klart 2017.  

Under 2016 har nämndens ambitionsnivå att nå 27 % ekologiska livsmedel inte uppnåtts. 
Jämfört med 2015 har dock andelen ekologiska livsmedel ökat markant från 19,11 % till 
25,06%, vilket innebär en ökning på 5,92 procentenheter. 
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4. Verksamheten i siffror 
 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Bibliotek    

Antal besökare 51 722 52 747 47 503 

Antal medialån 85 937 88 149 82 530 

Grundskola    

Antal elever, skolår F-9 (snitt vår/höst) 1 282 1 323 1393 

Antal lärare/100 elever, skolår F-9 9,2 8,9 9,36 

Elever i grundskolans årkurs 9 som når målen i 
alla ämnen 
 
Andelen elever behöriga till gymnasieskolan 

86 % 

 

       88 % 

67 % 

 

          75 % 

60 % 

 

77 % 

Andelen antagna Strömstadselever på Strömstad 
gymnasium 

75 % 70 % 80 % 

Nettokostnad/elev, skolår F-9 (kr) 64 022 70 448 71 397 

Gymnasieskola    

Antal elever (snitt vår/höst) 383 383 392 

Antal lärare/100 elever 11,37 10,90 9,59 

Andel elever från annan kommun 26 % 22 % 18 % 

Andelen elever med högskolebehörighet på 
högskoleförberedande program  

94 % 93 % 91 % 

Nettokostnad/elev i Strömstad gymnasium (kr) 104 872 104 606 90 057 
Förskoleverksamheten    

Antal inskrivna barn i förskola 1-5 år 595 624 627 

Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg 1-5 år 19 19 18 

Antal inskrivna barn i kooperativ 1-5 år 54 52 51 

Totalt antal inskrivna förskolebarn 1-5 år 668 696 696 

Antal inskrivna barn i fritidshem 479 516 530 

Antal inskrivna fritidsbarn i kooperativ 2 1 1 

Totalt antal inskrivna fritidsbarn 481 517 531 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan 4,8 5,1 5,2 

Nettokostnad/barn i förskolan (kr) 85 886 85 947 86 254 

Nettokostnad/barn i fritidsverksamhet (kr) 20 837 21 905 22 773 

Nettokostnad/barn i pedagogisk omsorg (kr) 80 158 80 210 91 429 
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Sammantaget visar verksamhetsstatistiken en stor volymökning som framför allt skett inom 
förskola och grundskola. Utifrån födelsestatistik och förväntad inflyttning gör förvaltningen 
bedömningen att volymökningen inom förskola och grundskola fortsätter de närmaste 
åren. Även inom nämndens övriga verksamheter märks den ökade inflyttningen. Antal 
besök och antal medialån på biblioteket har ökat 2015. Därtill har biblioteket, tillsammans 
med öppna förskolan blivit en viktig mötesplats för nyanlända kommuninvånare.  

 

 

5. Måluppföljning mål 

5.1 Kommunfullmäktiges mål och styrtal och specifika nämndmål 
 

Bygga, bo och miljö 

KF-mål Styrtal/Utfall Kommentar till måluppfyllelse 

Strömstad skall vara en fossil 
oberoende kommun 2030 

Andelen ekologisk/ 
närproducerad mat ökat till 
27 % (KF) 

Målet har delvis uppnåtts 
Under 2016 är andelen ekologiska livs- 
medel 25,08  %.  

Utbildning och omsorg 

KF-mål Styrtal/Utfall Kommentar till måluppfyllelse 

Vi har en god strategisk planering av 
förskole- och skolverksamheten 

Projektering och start av 
byggnation av ny förskola i 
Skee under 2016 (BUN) 

 

 

 

Projektering och 
byggnation av två nya 
klassrum på Bojarskolan, 
samt ny förskola på 
Mellegården klar under 
2016 (BUN) 

Målet har inte uppnåtts 
Planeringsarbetet gällande ny förskola i 
Skee pågår. Förhandsbesked om bygglov 
är överklagat till Mark- och 
miljödomstolen. Detta medför att start 
av byggnation inte kommer att ske under 
2017. 

Målet har uppnåtts 
Byggnationen av nya klassrum på 
Bojarskolan är genomförd och klar. 
Klassrummen togs i bruk i samband med 
läsårsstart i augusti.  

Målet har inte uppnåtts 
Förprojekteringen gällande ny förskola är 
genomförd och byggstart förväntas ske 
under våren 2017. Förskolan planeras 
vara färdig under hösten 2017. 

Strömstad kommun ger en god service 
till invånare och näringsliv 

Platsgaranti inom förskolan 
(BUN) 

Målet har uppnåtts 
Under 2016 har samtliga barn placerats 
inom lagkravet på fyra månader.  
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Medarbetare 

Mål (KF) Styrtal/utfall Kommentar till måluppfyllelse 

En arbetsmiljö som präglas av 
öppenhet, ett bra samtalsklimat och en 
miljö där olika uppfattningar 
respekteras och diskriminering 
motverkas 

Minskad personal-
omsättning (KF) 

 

 

 
 
 

Minskad långtids-
sjukrivning (KF) 

Målet har inte uppnåtts 

Personalomsättningen har ökat. Dels har 
förvaltningen stora pensionsavgångar, 
dels finns en trend med ökad rörlighet på 
arbetsmarknaden. En kompetens-
försörjningsplan kommer att tas fram för 
att säkerställa kompetensförsörjningen. 
 

Målet har inte uppnåtts 
Långtidssjukfrånvaron har ökat något 
sedan föregående år. Under året har 
tydligare rutiner och stöddokument 
gällande rehabilitering tagits fram. 
Genom ett tidigt och systematiskt 
rehabiliteringsarbete kan långtidssjuk-
frånvaron minska. 

 

  

Ekonomi 

Mål (KF) Styrtal/utfall Kommentar till måluppfyllelse 

Strömstads kommun har med en god 
ekonomisk hushållning och ett effektivt 
resursutnyttjande, en handlings-
beredskap för framtiden 

Antal barn per årsarbetare 
inom förskolan (BUN) 
 
5,5 barn (BUN) 

 
Lärare per hundra elever 
Strömstad gymnasium 
(BUN) 
 
10,0 lärare (Bun) 

Målet har delvis uppnåtts 
Antalet barn per årsarbetare inom 
förskolan var 5,2 

 
Målet har uppnåtts 
Genom ett målmedvetet arbete 
tillsammans med personal har skol-
ledningen effektiviserat undervisnings-
organisationen så att antalet lärare per 
100 elever är 9,56 

Processer   

Mål (KF) Styrtal/anvisningar Kommentar till måluppfyllelse 

Strömstad kommun ger en god service 
till invånare och näringsliv 

Platsgaranti inom förskolan 
(BUN) 

Plats inom lagkravet fyra 
månader (BUN) 

Målet har uppnåtts 
Under 2016 har samtliga barn placerats 
inom lagkravet på fyra månader.  
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6. Ekonomi 

Ekonomi 2014 2015 2016 

Verksamhetens intäkter, tkr 41 433 44 679 51 402 

Verksamhetens kostnader, tkr -335 756 -349 114 -365 352 

   varav personalkostnader*)  -227 464 -241 526 -259 130 

Verksamhetens nettokostnad, tkr -294 323 -304 435 -313 950 

Budget, tkr -293 024 -305 296 -316 803 

Budgetavvikelse, tkr -1 299 861 2 853 

    

*) varav förändring semesterlöneskuld  -333 -834 186 

*) varav justering arbetsgivaravgift unga/äldre 1 980 1 674 969 

    

Nettoinvesteringar, tkr 2 880 4 309 3 332 

 
6.1 Nettokostnadsutveckling 
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader för 2016 uppgick till 313,9 Mkr. Med en 
nettobudget på 316,8 Mkr innebär utfallet en positiv avvikelse mot budget med 2,9 Mkr. 
Budgetavvikelsen motsvarar cirka 0,9 % av nettobudgeten. 

Nettokostnaderna har ökat mellan 2015 och 2016 med 9,5 Mkr eller cirka 3,1 %. Förutom 
lönekostnadsökningarna som uppgår till 5,9 Mkr så är nettokostnadsökningen ett resultat 
av volymökningar i verksamheterna.  

De verksamheter som har de största nettokostnadsökningarna är grundskolan, fritidshem 
samt måltidsverksamheten.  

6.2 Budgetavvikelse 
Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott jämfört med budget för 2016 med 2,9 
Mkr. Budgetavvikelsen motsvarar 0,9 procent av nettobudgeten. Överskottet är främst en 
följd av att vakanta tjänster inom resurscentrum inte kunnat tillsättas under första halvåret. 
Dessa tjänster är numera tillsatta vilket innebär att 2016 års överskott kan anses som 
tillfälligt. Semesterlöneskuldsförändringen och utfallet av lägre arbetsgivaravgifter för unga 
och äldre utgör 1,2 Mkr av överskottet.  

Trots att Barn- och utbildningsnämnden totala resultat är positivt jämfört med budget finns 
budgetavvikelser inom verksamheterna som både är positiva och negativa. 

De största positiva avvikelserna jämfört med budget finns inom resurscentrum, skolskjuts-
verksamheten samt gymnasiet. Negativa budgetavvikelser finns inom måltidsverksamheten 
samt inom grundskoleverksamheten.  

En stor utmaning under året har varit att ta emot ca 150 nyanlända barn- och ungdomar i 
verksamheterna. 
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Förvaltningsgemensam verksamhet visar ett överskott på 1,3 Mkr och beror till största 
delen på att utfallet av lägre arbetsgivaravgifter för unga och äldre med 1,0 Mkr återfinns 
under gemensam verksamhet. 

Särskolan visar ett överskott på 0,6 Mkr vilket är följd av att planerade resursförstärkningar 
inte behövt tillsättas.  

Måltidsverksamheten visar ett underskott på 2,5 Mkr. Underskottet beror främst på ökade 
livsmedelskostnader, en generell ökning av vikariekostnader och ett utökat behov av 
personal för hanteringen av specialkoster.  

Skolskjutsverksamheten visar ett överskott på 0,8 Mkr. Överskottet är en effekt av ny 
upphandling samt en genomlysning av trafiken i syfte att sänka kostnaderna.  

Grundskolan visar ett underskott på 1,2 Mkr. Underskottet är en följd av ökade kostnader 
till elever med behov av särskilt stöd samt köp av skolplatser i annan kommun.  

Resurscentrum visar ett överskott på 2,4 Mkr. Överskottet beror på att vakanser inte 
kunnat tillsättas under första halvåret på grund av att man inte hittat rätt kompetenser hos 
de som sökt. Dessa tjänster tillsattes under hösten, vilket innebär att resurscentrum är 
bemannad utifrån tilltänkt organisation. Överskottet för 2016 kan därmed anses som 
tillfälligt. 

Gymnasiets undervisningsorganisation har under året effektiviserats och kostnaderna har 
sänkts avsevärt. Samtidigt har nettokostnaderna för interkommunala mellanhavanden ökat, 
vilket inneburit lägre intäkter avseende elever från andra kommuner och högre kostnader 
till följd av att fler Strömstadselever valt annan utbildningsort än Strömstad. Totalt visar 
gymnasiet ett överskott på 0,7 Mkr.  

Förskole- och fritidshemsverksamheten visar ett överskott på 0,3 Mkr där 
förskoleverksamheten visar överskott och fritidshemsverksamheten ett underskott. 

Barn- och utbildningsförvaltningens samlade utfall av lägre arbetsgivaravgifter för unga och 
äldre uppgår för året till 1,0 Mkr och påverkar resultatet positivt. 

Semesterlöneskuldsförändringen totalt på förvaltningen minskade med 0,2 Mkr och är 
inkluderad i ovanstående presenterade resultat. 

 
8.3 Investeringsverksamhet 
Barn- och utbildningsnämndens investeringsutrymme för 2016 uppgick till 4,5 Mkr uppdelat 
på flera investeringsobjekt. IT-investeringar i form av digitala lärverktyg (iPads och bärbara 
datorer) till skola och förskola samt möbler och inventarier till verksamheten har varit de 
största objekten. Under året tillsköts ytterligare 1,6 Mkr i investeringsbudget för att täcka 
kostnader för skalskydd på gymnasieskolan. Arbetet påbörjades under hösten 2016 och 
kommer att avslutas under 2017. Av den anledningen behöver investeringsmedel 
överflyttas till 2017.  

Nämndens totala investeringskostnader för året uppgick till 3,3 Mkr. 
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7. Personal 
 

Personal 2014 2015 2016 

Antal anställda 565 576 588 

   varav kvinnor 470 479 485 

   varav män 95 97 103 

Antal årsarbetare 529 542 557 

Medelålder 47,4 47,3 47,1 

Andel heltidsanställda  84,0 84,6 87,0 

   varav kvinnor 81,7 82,5 86,0 

   varav män 97,1 97,1 93,0 

Sjukfrånvaro i % av ord. arbetstid 5,40 5,29 6,01 

   varav kvinnor 5,97 5,97 6,74 

   varav män 2,52 1,99 2,63 

Långtidssjukfrånvaro (andel >59 dgr) 51,86 53,16 65,22 

 
 

7.1 Personalstruktur 
Antalet anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen uppgick vid årsskiftet till 588 
personer eller 557 årsarbetare. Jämfört med föregående år är det en ökning av antalet 
årsarbetare med 31 st.  Ökningen beror på personalförstärkningar inom förskola och skola 
till följd av volymökningar. 

Medelåldern i förvaltningen är 47,1 år och ligger under genomsnittet i kommunen som är 
47,5 år. Drygt 82 % av de anställda är kvinnor och andelen heltidsanställd personal uppgick 
till 87 %. 

 

7.2 Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron har ökat under året, från 5,3 % till 6,0 %. Sjukfrånvaron beräknas i 
sjukfrånvarotimmar i procent av avtalad arbetstid och ligger under genomsnittet i kom-
munen som uppgick till 6,7 %.  

Långtidssjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. Långtidssjukfrånvaron beräknas 
på andelen sjukdagar längre än 59 dagar i förhållande till totala antalet sjukdagar. 2016 var 
långtidssjukfrånvaron inom barn- och utbildningsförvaltningen 65,2% att jämföra med 
53,2% för år 2015. Andelen långtidssjuka inom barn- och utbildningsförvaltningen är trots 
ökningen mellan åren lägre än genomsnittet i kommunen.  
 

 

  



Godkänd av barn- och utbildningsnämnden 2017-02-16 

  23 (23) 
  Dnr BUN/2017-0010 
   

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Klockaregatan 2 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405 
 
 

8.  Utmaningar på kort och på lång sikt 
Strömstads kommun är en tillväxtkommun med inflyttning av många nya familjer och höga 
födelsetal. Detta sammantaget medför ett ökat behov av kommunala tjänster och service. 
För barn- och utbildningsförvaltningen innebär detta framför allt ökat behov av:  
 
 Förskole- och skolverksamhet  
 Särskilt stöd inom förskola, grundskola och gymnasium 
 Utveckling av matematikundervisningen 
 Undervisning i svenska som andraspråk (SVA), modersmål, förberedelseklass för 

nyanlända, studiehandledning och svenska för invandrare (SFI)  
 Integration 
 Fritidsgård 
 Insatser för ökad måluppfyllelse 
 Strategisk lokalplanering  
 Strategisk personalrekrytering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


