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OMVÄRLDSANALYS
De senaste årens trender som Sveriges kommuner och regioner (www.skr.se) har sammanställt för kommunala
verksamheter, är fortfarande aktuella att beakta för barn- och utbildningsförvaltningen och det finns ytterligare
förändringsfaktorer att ta hänsyn till, som kommer att påverka förvaltningens verksamheter under de kommande
åren.

Ny lagstiftning och statliga utredningar kommer att ställa nya krav
Inför 2021 har grundskola, gymnasium och vuxenutbildning fått nya kursplaner inom ett stort antal ämnesområden.
Det är, genom ny lagstiftning, nu möjligt att i större utsträckning använda fjärrundervisning och distansundervisning
i grundskola och gymnasium. Regeringen har tillsatt ett antal utredningar, som kommer att presenteras under de
två kommande åren. Det blir viktigt att följa denna utveckling och förbereda för förändringar av resursbehov samt
verksamheternas innehåll och organisation.
 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28).


Förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan (SOU 2020:07)



Utredningen om en tioårig grundskola (U 2020:02)



Utredningen om mer tid till undervisning (U 2020:01)



Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (SOU 2019:04)



Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (SOU 2017:07)



Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)

Det kompensatoriska uppdraget står i fokus
Det finns ett ökat krav på att skolverksamheter ska kompensera barn och ungdomars olika förutsättningar för
lärande. Skolans huvudman har enligt skollagen ett kompensatoriskt uppdrag att uppväga skillnader mellan elevers
olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Flera studier visar att familjebakgrund har en ökad betydelse
för elevernas studieresultat. Elevernas socioekonomiska bakgrund har blivit en faktor som fått allt större fokus inom
skolverksamheternas resursfördelning. För att eleverna oavsett bakgrund ska få likvärdiga förutsättningar att nå
skolframgång, först i grundskolan och därefter i gymnasiet, är det avgörande att huvudmannen arbetar för att
kompensera för elevers sämre förutsättningar.
Utifrån ovanstående faktum har förvaltningen under 2020 planerat för att inför 2021 implementera nya
resursfördelningsmodeller inom Strömstads kommuns förskolor och grundskolor. Socioekonomiska faktorer (kön,
utländsk bakgrund och föräldrars utbildningsnivå) har fått en ökad betydelse för resurstilldelningen till
skolenheterna. Under kommande år planeras socioekonomiska faktorer påverka resursfördelningen även inom
förskolan och gymnasieskolan.

Fortsatt hård konkurrens om kompetens
Under kommande år kommer strategisk kompetensförsörjning bli än mer viktigt att arbeta aktivt med. Syftet är
tvådelat, dels att få fler anställda inom organisationen att studera vidare för ökad behörighet, dels att inspirera
kommunens invånare att studera vidare, specifikt inom de yrkesområden där det råder nationell, regional och lokal
brist på utbildad personal (lärare fritidshem, förskolelärare, behöriga grundskolelärare, sjuksköterskor mfl).
Under 2020 har samtliga utbildningsverksamheter i Strömstad lyckats rekrytera personal med rätt kompetens. Men
svårigheter att rekrytera utbildad förskolelärare, lärare till fritidshem och lärare i vissa ämnen kvarstår både
nationellt och lokalt. Förvaltningen samverkan närmast med Karlstads Universitet och Högskolan Väst, för att
erbjuda fler lokalt placerade distansutbildningar inom lärarutbildningen.
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Strömstad förväntas att under 2021 erbjuda alla anställda en heltidstjänst (Rätten till heltid). Det kommer leda till
behov av att organisera arbetet på andra sätt inom förvaltningens verksamheter där det nu finns många
deltidsanställda.

Det ekonomiska läget i Sverige
Den demografiska strukturen i Sverige med en åldrande befolkning och en minskad andel förvärvsarbetande som
ska försörja den yngre och den äldre generationen spås att medföra ekonomisk påverkan på det ekonomiska
utjämningssystemet. Det riskerar långsiktigt att bidra till minskade skattemedel till kommunerna.
Detta kommer att kräva att kommuner kontinuerligt arbetar med effektiviseringar, prioriteringar och effektiv
resurshantering för att få de mer begränsade resurserna att räcka till för en god, kvalitativ verksamhet. I Strömstads
kommuns organisation och inom barn- och utbildningsförvaltningen specifikt arbetar verksamheterna kontinuerligt
med verksamhetsutveckling och har nu ökat fokus på systematisk uppföljning med fördjupade analyser inom såväl
pedagogiken för elever och personal, ekonomi, bemanning och sjukfrånvaron. Nya rutiner har införts för att
verksamheterna snabbt kunna genomföra och sätta in behövliga åtgärder som följd av analysernas resultat, tex
uppföljning av korttidsfrånvaro, månatliga ekonomiska analyser etc. Dessa insatser förväntas bidra till en bättre
ekonomisk uppföljning samt ökad kvalitet under de kommande åren.

Samhällets ökade förväntningar
Barn, elever och vårdnadshavare har generellt stora förväntningar och krav på skolan och dess verksamhet. Detta
medför ökade krav på individualisering, extra anpassningar, specialkost etcetera.
Idag finns också ett ökat fokus på individens rättigheter, det är synbart på inkomna ärenden som överklagar,
anmäler eller begär omprövning, inom skolans verksamhet. Detta leder ofta till frågor kring vems behov går före,
gruppens eller individens, och var går gränsen för när och hur man får särskilja elever? Pedagoger, skolledare och
rektorer får allt oftare väga in det rättsligt rätta mot det pedagogiskt rätta. Ett ämne som David Ryffé har utforskat
grundligt i sin avhandling “Omöjligt uppdrag. Om rättslig styrning och normkollisioner i skolans kompensatoriska
uppdrag”(www.skolportalen.se). Han pekar på svårigheter i att pedagoger och ansvariga lärare måste ha mer och
mer juridiska kunskaper för att kunna navigera rätt. Samhällets ökade förväntningar ställer större krav på
pedagogers kompetens, och inte minst på vilka ekonomiska och personella resurser som verksamheterna behöver
ha tillgång till för att möta krav från omvärlden på individualiseringar och valfrihet.

Ny teknik kräver nya förhållningssätt och andra arbetssätt
Ny teknik skapar möjligheter, men också nya utmaningar. Digital teknik och nya hjälpmedel kan skapa ännu bättre
pedagogiska förutsättningar för fler elever och bidra till en högre kvalitet i våra verksamheter. Men det genererar
också nya kostnader. Verksamheten måste lära sig att hantera ny teknik, skapa tid för att utbilda personal och
elever, köpa in behövlig mjuk- och hårdvara, ha tillgång till individer med specifik kompetens för att ombesörja
inköp, samordning, planering för en långsiktig utveckling m.m.
Kommunen och dess verksamheter måste de kommande åren arbeta fram konkreta planer, kort- och långsiktiga,
kring minimininivå på teknikparken och genomförande av kontinuerlig kompetensutveckling för personalen. Dessa
båda faktorer behöver vara på plats för att verksamheterna ska kunna tillgodogöra sig de pedagogiska och
administrativa fördelar som den nya digitala tekniken erbjuder.

VERKSAMHETSANALYS
Pandemin Covid-19 är den händelse som har haft stor påverkan på verksamheten 2020. Pandemin har trots alla
utmaningar bidragit positivt till snabbt utvecklad kompetens hos elever och lärare i att använda digitala verktyg i
undervisningen. Verksamheterna har med kort framförhållning ställt om till distansundervisning i gymnasieskola,
vuxenutbildning och under 2021 även grundskola. Användningen av digitala verktyg är en förutsättning för att
distansundervisning ska fungera. Biblioteket och kulturskolan har anpassat sin verksamhet till kraven på säkra
avstånd. I förskolan har bemanningsplaneringen fått ökat fokus. Städverksamheten har ökat och
måltidsorganisationen har ställt om så att grundskolans elever med distansundervisning kan beställa och hämta
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dagens lunch. Samtidigt har skolledningen säkerställt att vi kan erbjuda en trygg arbetsmiljö för såväl barn och
elever som för vår personal. Erfarenheter från året har visat att förvaltningens organisation har varit oerhörd
flexibel och lösningsorienterad när pandemin ställt nya utmaningar för verksamheterna att lösa.

En hållbar organisation med närvarande ledare för personalen
En ny skolorganisation har arbetats fram inom förvaltningen i syfte att skapa en mer hållbar organisation. Från 1
januari anställdes tre nya verksamhetschefer med ansvar för förvaltningens utbildningsverksamheter. Förskolan har
under året gått från fyra till fem rektorer och därmed har en ny områdesindelning skapats. Funktionen biträdande
rektor i grundskolan och gymnasieskolan gjordes om till ordinarie rektorstjänster.
Den nya organisationen har som syfte att möjliggöra att varje rektor får ansvar för färre medarbetare och elever
vilket i sin tur möjliggör ett mer nära ledarskap. Organisationsförändringen ska också ge rektorerna större möjlighet
att verka som pedagogisk ledare.

Projekt för effektiv användning av digital teknik - Get to know your own device
Under 2020 startades utvecklingsprojektet Get to know your own device (GYD) genom ekonomiskt stöd från
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Både förskola, vuxenutbildning och elevhälsan har varit delaktiga i projektet
som fortlöper även under 2021. Projektet syftet till att öka personalens kompetens kring verksamhetens digitala
verktyg. Digitaliseringspedagoger, chefer och övriga pedagoger har under året systematiskt arbetat med
digitaliseringen i allt från hur och vilket digitalt verktyg som används var och varför, till vad som är möjligheterna
med en digitaliserad och hur vi skall undervisa barn i att närma sig denna på ett säkert men också nyfiket sätt.

Ökad service i förskolan
Förskolan i Strömstad har en tillräcklig kapacitet för att bereda plats för barnen som behöver och har rätt till
förskola. Förskolans resursfördelning har följt samma principer under många år. Under året har en ny ekonomisk
modell framarbetats som lever upp till skollagens krav på likvärdighet samt att resurserna fördelas utifrån barnens
behov.
För att möta vårdnadshavares behov av flexibilitet i vardagen så har vårdnadshavare getts möjlighet att välja
vistelsetid på förskolan vid 15h-placering. Många gjort förändringar av barnens vistelsetid.
Strömstad har ett stort behov av sommarförskola, behovet av lika stort 2020 som tidigare år. Sommarförskolan
hade för första gången en digital ansökan via E-tjänst, och fler E-tjänster har börjat framarbetas för förskolan.
Enkelhet och säkerhet har varit ledstjärnan i arbetet och den digitala tjänsten har ökat tillgängligheten för
vårdnadshavare samt minskat förskolans administration.
Förskolan har haft ett turbulent år med stora variationer av antalet barn i grupperna främst beroende på en ökad
andel permitteringar pga. Covid-19. Permitteringarna har också lett till bortfall i förskolans intäkters utifrån
avgiftsbortfall. Många barn har också varit hemma i långa perioder vilket kan komma att påverka barnens
måluppfyllelse utifrån förskolans läroplan. Effekten av detta kan komma att bli kunskaps- och socialt svagare elever
i grundskolans tidigare år.

Fokus på undervisningsmetodik och uppföljning i grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan
Slutbetygen för åk 9 2020 visade det högsta meritvärdet sedan den nya läroplanen Lgr11 infördes. Meritvärdet
ligger nu nära rikets meritvärde. Mellan 2019 och 2020 ökade andelen elever med gymnasieexamen från 68% till
69%. Andelen elever som når examen på högskoleförberedande program ökar från 66% till 78%, medan resultaten
för yrkesprogrammen sänks från 81% till 60%.
Under ett par år har skolorna i Strömstad arbetat med att utveckla sin undervisningsmetodik genom
kompetensutveckling kring Kooperativt lärande, som är ett arbetssätt att strukturera samarbete mellan elever när
de lär sig. När eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar deras måluppfyllelse
och sociala sammanhållning. Kooperativt lärande utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och
är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker läraren som ledare i klassrummet. För att ytterligare
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utveckla undervisningen och elevernas måluppfyllelse har kommunens förstelärare fått ett treårigt uppdrag med
fokus på Tydliggörande pedagogik och Tillgänglig lärmiljö med hjälp av Skolverkets digitala utbildning
Specialpedagogik för lärande. Utbildningen är en breddning och fördjupning av Kooperativt lärande som när den
når ut till alla lärare och implementeras i samtliga klassrum leder till att fler elever får möjlighet att nå högre
måluppfyllelse.
Ny rutin utifrån de nya allmänna råden för mottagande i grundsärskolan är framtagen. Rutinen innehåller bl.a.
frågemallar för respektive profession vilket medför en sabbare beslutsprocess gällande elevens skolform.
Det systematiska kvalitetsarbetet har omarbetats och omfattar nu tre fokusperioder: mål och resultat, normer och
värden samt elevernas ansvar och inflytande. Kvalitetsarbetet har kompletterats med kvalitetsdialoger på enhets
och verksamhetsnivå vilket utvecklar analysen av skolverksamheterna och därmed ett stöd hur skolenheterna ska
gå vidare i sitt kvalitetsarbete för att alla elever ska nå så långt de har möjlighet till i sin kunskapsutveckling.

Övergång till distansutbildning, fler aktiva inom vuxenutbildning och stort fokus på kompetensutveckling
för våra invånare
Covid- 19 har under året haft en stor påverkan på verksamheterna. Både gymnasieskolan och vuxenutbildningen
gick över till fjärr- och distansundervisning i mars 2020 och gick inte över till närundervisning förrän i augusti. Under
hösten har stora delar av vuxenutbildningens verksamhet bedrivits på distans. Omställningen har gått bra och
digitaliseringen av verksamheterna har ökat. Folkhälsomyndighetens rekommendationer har gjort att verksamheten
har utarbetat en ny strategi för marknadsföringen av gymnasieskolan och vuxenutbildningen, där till exempel Öppet
hus genomfördes digitalt med hjälp av elever, lärare och professionell filmning.
Den ökade arbetslösheten i spår av Covid-19 har gjort att ansökningarna till vuxenutbildningen har ökat. Strömstads
vuxenutbildning är nu den vuxenutbildningen i norra Bohuslän som har flest elever. Det ökade intresset för
utbildning har inneburit en ökad arbetsbelastning för medarbetarna i organisationen. Under hösten beslutades det
därför att en rektor skulle anställas på heltid likt de andra kommunerna i norra Bohuslän har bemannat.
Strömstads vuxenutbildning har ingått i ett nytt avtal om samverkan kring regionalt yrkesvux. Ny samverkansnod är
norra Bohuslän där Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil ingår. Samverkan möjliggör ett fritt sök i alla
kommuner vilket har ökat utbudet markant för kommunens invånare.
I våras var Strömstads kommun genom Strömstads vuxenutbildning med och ansökte om pengar för att arbeta med
strategisk kompetensutveckling. Kommunen blev beviljade 2,8 miljoner från VGR och Fyrbodal, Strömstad kommun
har bidragit med medel i form av bland annat arbetstid från medarbetare. En projektmedarbetare har anställts för
att projektet mål ska uppnås. Målen är bland annat att utöka utbildningsutbudet i norra Bohuslän, att säkerställa en
infrastruktur för vuxnas lärande och att attrahera fler människor, i synnerhet de som förlorat sina arbeten pga.
Covid-1, att studera. De förväntade effekterna med projektet är att kunna skapa förutsättningar för att höja
invånarnas utbildningsnivå, att skapa ett mer differentierat näringsliv och att förse arbetslivet med rätt kompetens.

Ett år med digital biblioteksverksamhet
Trots ett år med stor påverkan av Covid-19 så har biblioteksverksamheten fortsatt och utvecklats. Fysiska kontakter
i ett öppet bibliotek har i allt högre grad ersatts med digitala kontakter och distans. Under årets första månader
bedrev biblioteket kurser, dels för äldre medborgare i form av Seniorsurfskola, dels Bokkompisar med deltagare
inom daglig verksamhet. Boken kommer, en service bl.a. till våra äldreboenden , att hitta nya vägar för att nå fram.
En ny “biblioteksfilial” öppnade i samarbete med Strömstad Shopping i form av ett återvinningsbibliotek. Det
öppnades också ett flertal bokbytarkiosker i gamla telefonkiosker på flera platser. Ett samarbete inom projektet
Stärkta bibliotek som Strömstads kultur och biblioteket driver. Under sommaren skapade biblioteket bokpåsar till
låntagare i riskgrupper, påsarna kunde hämtas utanför biblioteket. När biblioteket fysiskt stängdes under december
månad gick utlåningsverksamheten helt över till bokpåsar för att upprätthålla servicen.
Ett ökat antal vuxenstuderande har också gett en ökad efterfrågan på kurslitteratur.
Biblioteket har också under året utökat samarbetet med biblioteken i norra Bohuslän.
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Kultur, dans och musik trots pandemi
Kulturskolans verksamhetsår har påverkats av Covid-19 och många planerade aktiviteter har fått ställas in.
Undervisning har fått lämna det fysiska mötet och övergått till ett möte i det digitala. Kulturskolans danselever har
genomfört en föreställning ”2030” – vilken visades för gymnasiets och högstadiets elever under våren.
Dansverksamheten har också samverkat med Haldens kulturskola genom t.ex. Dans på gränsen. Utifrån påverkan av
Covid-19 förändrades dansundervisningen under hösten till att skapa en dansfilm istället för en dansföreställning.
Med bidrag från kulturrådet har en kurs i Bild och Form kunnat genomföras.
Kulturskolan har lyckats behålla en positiv verksamhet för sina elever. Alla kurser kunnat genomföras för barn och
unga. Totalt har Kulturskolan haft över 450 elever under året. Kulturskolans lärare genomför också
musikundervisning i grundsärskolan och för elever i särskilda undervisningsgrupper.

Ökad andel ekologisk mat inom måltidsverksamheten
Under året har måltidsorganisationen arbetat med projektering för att bygga om mottagningskök på särskilda
boenden. Köken utrustas för att kunna laga mat på respektive äldreboende och det beräknas vara klart 2021.
Verksamheten har även arbetat med planeringen för framtidens tillagningskök gällande lunch till förskola,
grundskola samt gymnasieskola. Det planeringsarbetet beräknas vara klart under 2021.
På grund av Covid-19 och distansundervisning har måltidsverksamheten lagat färre portioner, framför allt till
gymnasieskolan. Som ett led i att minska trängsel och smittspridning av Covid-19 har ett par klasser på grundskolan
ätit sin skollunch i sina klassrum.
Andelen ekologiska inköp har under 2020 ökat till 24,24%, en ökning med 6% jämfört med 2019.
Under året har måltidsorganisationen påbörjat åtgärder för att minska matsvinnet, t.ex. vägning av tallrikssvinn i
grundskolans matsalar.

Utökad städverksamhet som effekt av Covid-19
Under året när det att Covid-19 fick en stor spridning har städuppdraget ökat inom Barn- och
utbildningsförvaltningens lokaler och på kommunens särskilda boenden. Det gäller i första hand de allmänna ytorna
där många rör sig. Städverksamheten har försökt arbeta med samma personal och vikarier på respektive
städområden för att minska smittspridningen. Städpersonalen använder sedan november månad skyddsutrustning,
munskydd samt visir. En säkerhetsåtgärd eftersom städpersonalen vistas mycket bland olika grupper av elever,
brukare och personal. Behovet av ett utökat städ har lett till ett ökat behov av personal inom verksamheten.
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VOLYMFÖRÄNDRINGAR
Antalet barn som är inskrivna i förskolan är stabilt.
Elevantalet i grundskola och grundsärskola fortsätter att öka, medan elevantalet på Strömstad Gymnasium har
minskat. Minskningen beror dels på att antalet elever i gymnasieålder har minskat, dels på att antalet elever som
läser språkintroduktion har minskat.

Läsåret
17/18

Läsåret
18/19

Läsåret
19/20

Läsåret
20/21

GRUNDSKOLA OCH
GRUNDSÄRSKOLAN

1441

1524

1542

1571

STRÖMSTAD
GYMNASIUM

406

416

409

358

SUMMA:

1847

1940

1951

1929

ELEVANTAL:

Vuxenutbildningen
Under våren minskade antal elever som läste SFI som efter analys har kunnat konstaterats vara en följd av
distansundervisningen som bedrevs. Under hösten när verksamheten startade upp med närundervisning igen steg
antalet elever på SFI markant.
Andelen elever som läser på en grundläggande nivå är oförändrat, men andelen elever som läser kurser på
gymnasial nivå har ökat till följd av effekter kopplade till Covid-19.
När det gäller den regionala yrkesutbildningen så har antalet elever som läser inom formen ökat kraftigt under de
senaste åren. Idag är Strömstads vuxenutbildning den utbildningen i norra Bohuslän som har flest elever.
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MÅLUPPFYLLELSE
Måluppfyllelsen gällande kunskapsresultaten ligger totalt sett på en liknande nivå som 2019.
Resultaten i årskurs 6 fortsätter att minska och var 2020 på en mycket låg nivå. Resultaten minskar för både flickor
och pojkar. Resultaten i svenska som andraspråk, engelska och i matematik är oroande. Resultaten varierar starkt
mellan skolorna och samband finns med elevgruppernas socioekonomiska bakgrund.

Resultaten i årskurs 9 har förbättrats och närmar sig resultatet i riket. Andelen elever som är behöriga till ett
nationellt gymnasieprogram har ökat och har stor betydelse för elevernas möjligheter till fortsatta studier.
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Resultatet för avgångseleverna i gymnasieskolan visar på ett liknande resultat som 2019, men variationen mellan
åren är stor i resultaten på de yrkesförberedande programmen respektive de högskoleförberedande programmen.
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Måluppfyllelsen gällande trygghet och trivsel fortsätter att öka sedan 2018. Verksamheten har under 2019 och 2020
gjort insatser för att öka elevernas studiero. Alla lärare har ökat sin kompetens i Kooperativt lärande och skolorna
arbetar aktivt för att klassrumsmiljön ska stödja elevernas lärande. Insatser för att utveckla elevernas sociala miljö
har t.ex. varit organiserad rastverksamhet utomhus och att lära eleverna konfliktlösningsmetoder.
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Verksamheten i siffror
Verksamhet
Bibliotek
Antal besökare (fysiska)
Antal digitala besökare
Antal medialån
Grundskola
Antal elever, skolår F-9 (snitt vår/höst)
Antal elever per lärare, skolår 1-9
Elever i grundskolans årskurs 9 som når
målen i alla ämnen
Andelen elever behöriga till
gymnasieskolan
Andelen elever från Strömstiernaskolan
som söker till Strömstad gymnasium
Gymnasieskola
Antal elever (snitt vår/höst)
Antal elever per lärare
Andel elever från annan kommun
Andel gymnasieelever som uppnått
grundläggande behörighet till universitet
och högskola inom 4 år
Förskoleverksamheten
Antal inskrivna barn i förskola 1-5 år
Antal inskrivna barn i Annan pedagogisk
verksamhet 1-5 år
Antal inskrivna barn i kooperativ 1-5 år
Totalt antal inskrivna förskolebarn 1-5 år
Antal inskrivna barn i fritidshem
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan
* Uppgift saknas i Kolada.
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2018

2019

2020

46 782
8 833
83 037

48 337
10 671
85 112

38 665
15 142
86 158

1464
11,7
73 %

1510
11,4
71 %

1539
*
72 %

80 %

83 %

85 %

74 %

72 %

59%

406
10,5
19 %
75 %

413
10,8
*
80 %

384
*
23%
71%

644
18

644
18

638
16

53
715
604
5,1

52
714
627
5,0

41
695
538
*

NÄMNDMÅL 2020
Långsiktigt mål

Nämndmål

2030 är Strömstad
en förebild inom
utbildning

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

2030 är Strömstad
en förebild inom
utbildning

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

Trend Måluppfyllelse
Höstens trivselenkät visar att eleverna
känner sig trygga i stor utsträckning, de
senaste åren har värdet legat kring 90%.
Värdet för studieron har ökat från 69%
till 72%. Åtgärder för att nå större
studierro är t.ex. satsningen på
Kooperativt lärande som genomförs i all
skolutbildning. Syftet med Kooperativt
lärande är ökad måluppfyllelse genom
att de tränar in metoder för samarbete i
lärandet.
I elevenkäten svarar eleverna även på
om de upplevt kränkningar. Tyvärr
upplever ca 25% av eleverna att de blivit
kränkta. Vilket är en liten minskning
jämfört med tidigare år. I huvuddelen av
fallen sker kränkningen av andra elever,
men det förekommer även upplevelser
av att vuxna beter sig kränkande.
En viktig åtgärd under läsåret har varit
att anpassa miljön i klassrummen till
elevernas behov . Intryckssanering,
genom att skapa en mer avskalad miljö,
gynnar elever som lätt tappar
koncentrationen. Olika personliga
hjälpmedel för att skapa studiero och
koncentration finns tillgängliga för
eleverna.
Inför
2021 har resurs-fördelningen till
kommunens skolor förändrats. I
grundskolans modell finns en
socioekonomisk faktor tillförd utifrån
Skolverkets statistik. Förvaltningens
analys av måluppfyllelsen 2020 visade
ett tydligt samband mellan enhetens
resultat och elevernas socioekonomiska
bakgrund. I modellen finns e
resurstilldelning till undervisning i
Svenska som andraspråk utifrån antal
elever på respektive enhet som läser
ämnet. Det finns även tilldelning av
speciallärare utifrån enhetens elevantal.
Åtgärderna för en likvärdig bedömning
har påverkats av att årets nationella
prov ställdes in pga Corona-pandemin.
Lärarnas jämförelse av den egna
bedömningen av elevernas
måluppfyllelse med de nationella
proven och kollegers bedömning av
elevernas prov är viktiga förutsättningar
för en likvärdig bedömning. Så i år har

utvecklingen inom likvärdig bedömning
stannat av .
2030 är Strömstad
en förebild inom
utbildning

Barn och elever ska ges
utökat inflytande över
utbildningen.

2030 är Strömstad
en förebild inom
utbildning

Lärmiljön som "Den tredje
pedagogen" - att skapa ett
lustfyllt lärande i
förskolan..

2030 är Strömstad
en förebild inom
utbildning

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

På alla skolor genomförs åtgärder för att
eleverna ska uppleva att de har
inflytande över sin utbildning. Utöver de
mer traditionella aktiviteterna med
klassråd och elevråd har läsårets
satsning på Kooperativt lärande gynnat
elevernas inflytande.
Lärarnas kontinuerliga återkoppling på
elevernas skolarbete, formativ
bedömning, är en viktig arena där
elevernas syn på sitt skolarbete tas
tillvara.
Förskolan har uppnått förväntad effekt
på många åtgärder och aktiviteter för
att utveckla den fysiska lärmiljön och att
öka pedagogernas kompetens att
använda den fysiska lärmiljön, både
inomhus och utomhus. Arbetet
fortsätter under 2021 för att säkerställa
en likvärdighet i vår måluppfyllelse över
alla våra enheter, eftersom olika
enheter har kommit olika långt.
En av åtgärderna var att utveckla
förskolans samarbete med barnens
vårdnadshavare. Förutsättningarna för
samarbete har ökat genom att
personalen har deltagit i en
kompetensutveckling kring föräldraskap
och normer i olika kulturer. Tydlig
kommunikation och förmågan till ett
respektfullt bemötande har ökat\.
Under året har Covid-19 påverkat
relationen till vårdnadshavarna på olika
sätt, dels har de fysiska mötena minskat
i omfattning för att kunna hålla ett
smittsäkert avstånd till vårdnadshavare,
dels har det funnit många tillfällen till
samtal utifrån de frågor som berört
förskolan och hanteringen av Covid-19.
En stor del av tiden på personalmötena
har upptagits av samtal om hur
förskolan ska hantera den pågående
pandemin\. Samtalen har därmed haft
ett begränsat fokus på andra områden
där bemötande och respekt är viktiga.
Nya material och läromedel har
introducerats i verksamheten men vi ser
ett behov att under 2021 ytterligare
tydliggöra hur de kan användas över alla
våra enheter.
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2030 är Strömstad
en förebild inom
utbildning

Tema/projekt som metod
för att nå läroplanens mål Att öka verksamhetens
förmåga att arbeta
ämnesöverskridande i
tema/projekt.

Tema/projekt har varit en del av
pedagog-/organisationsmöten som sker
veckovis på våra olika enheter.
Förskollärarna har fått mandat att
besluta om hur verksamheten förs
framåt i det ämnesöverskridande
arbetet.

EKONOMISK REDOVISNING
Driftsredovisning
Barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott jämfört med budget för 2020 med - 1,0 mnkr. Utfallet per 31
december är + 0,9 mnkr jämförelse med budget exklusive förändring av semesterlöneskuld. Inklusive förändring av
semesterlöneskuld är resultatet per 31 december - 1,0 mnkr i jämförelse med budget.

Belopp i mnkr
Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga driftskostnader
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Finansnetto
Resultat exkl. förändring av
semesterlöneskuld
Förändringar av semesterlöneskuld
Resultat inkl. förändring av
semesterlöneskuld

2020
69,3
-302,4
-53,0
-72,7
-428,1
-3,9
-362,6
-0,2

2019
66,6
-291,9
-53,0
-70,0
-414,9
-3,9
-352,2
-0,2

2018
62,8
-284,9
-46,1
-67,2
-398,1
-4,0
-339,3
-0,2

2017
55,9
-275,0
-44,2
-62,8
-382,0
-4,0
-330,0
-0,2

2016
50,5
-259,3
-42,3
-60,2
-361,8
-3,4
-314,8
0,6

-362,9
-1,9

-352,5
-0,5

-339,5
-0,7

-330,3
-2,1

-314,1
0,2

-364,7

-352,9

-340,2

-332,4

-313,9

Nettokostnadsutveckling
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader för 2020 uppgick till 364,7 mnkr jämfört med nettobudgeten på
363,8 mnkr.
Nettokostnaderna har ökat med 11,8 mnkr eller cirka 3,4 procent mellan åren 2019 och 2020. De största
nettokostnadsökningarna utgörs av lönekostnadsökningar som uppgår till 7,3 mnkr och volymökningar i
verksamheterna. De verksamheter som har de största nettokostnadsökningarna är grundskolan och
interkommunala ersättningar på gymnasiet.
Nedan presenteras budgetavvikelser som både är positiva och negativa inom barn- och utbildningsförvaltningens
verksamheter:
Belopp i mnkr
Utfall
Budget
Avvikelse
Förvaltningskontor
-15,1
-17,3
2,3
Skolskjutsar
-10,7
-10,0
-0,7
Måltid
-35,6
-35,5
-0,1
Städ
-11,1
-11,2
0,0
Förskoleverksamhet
-77,3
-76,6
-0,7
Bibliotek
-5,9
-6,1
0,2
Kulturskola
-3,1
-3,2
0,1
Grundskola + förskoleklass
-117,9
-117,2
-0,7
Fritidshem
-12,2
-13,0
0,8
15

Grundsärskola
Särgymnasium IKE
Samlad barn- o elevhälsa
Gymnasium
Gymnasium IKE
Vuxenutbildningen
Semesterlöneskuld
Summa

-5,0
-3,0
-17,2
-37,0
-4,5
-7,1
-1,9
-364,7

-5,6
-2,6
-18,8
-36,8
-2,8
-7,1
0,0
-363,8

0,6
-0,4
1,6
-0,2
-1,7
0,0
-1,9
-1,0

Budgetavvikelse
Barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott jämfört med budget för 2020 med – 1,0 mnkr. Detta beror på
att semesterlöneskulden 2020 är högre än förväntat. Barn- och utbildningsnämndens totala resultat är negativt
jämfört med budget, men det finns budgetavvikelser som både är positiva och negativa inom verksamheterna.
Budgetavvikelsen motsvarar 0,3 procent av nettobudgeten. Nettoeffekten av semesterlöneskuldsökningen sänker
nämndens resultat med 1,9 mnkr. Nettobudgeten uppgick för 2020 till 363,8 mnkr för nämndens
verksamhetsområde och totalt sett uppvisar verksamheten en god budgetföljsamhet.
Den största positiva avvikelsen finns inom förvaltningsgemensam verksamhet och inom den samlade barn- och
elevhälsan. Negativ budgetavvikelse finns inom skolskjutsar, förskolan och Gymnasium interkommunala
ersättningar
Förvaltningsgemensam verksamhet visar överskott på 2,3 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
2020 har den heller inte budgeterats till någon verksamhet.
Utöver detta påverkar också en vakant tjänst resultatet samt att fortbildningsbudgeten ej använts i lika stor
utsträckning som budget pga. av Covid-19.
Skolskjutsar visar ett underskott på 0,7 mnkr. Budgeten för skolskjutsar har legat på samma nivå i flera år utan att
kompenseras för elevökningen i grundskolan. Under 2021 har antalet resor för växelvis boende barn ökat, liksom
att individuellt anpassade skoltider (särskilt stöd) ökar. Båda dessa förändringar leder till fler taxiresor vilket
genererar en högre kostnad.
Måltid visar ett underskott på 0,1 mnkr. Till viss del påverkas måltidsenheten av Covid-19 då det är en
personalkänslig verksamhet. Vid frånvaro av ordinarie personal behöver det oftast tas in vikarier. Andel ekologiska
livsmedel i förvaltningen2020ligger på 24,24%.
Städverksamhet visar en budget i balans. Till viss del har städverksamheten haft ökade kostnader under året för
utförande av extra städinsatser inom flera förvaltningar. Kostnaderna täcks upp till viss del av intäkter samt god
kontroll på vikarieanskaffning vid frånvaro.
Förskola visar ett underskott på 0,7 mnkr. Underskottet avser främst 0,5 mnkr på grund av minskade intäkter för
förskoleavgifter och 0,2 mnkr avser av Tjärnö förskola.
Biblioteket och Kulturskola visar ett överskott på 0,2 mnkr. Överskottet är hänförbart till vakanta tjänster som är
tillsatta framöver.
Grundskola inklusive förskoleklass och fritids visar ett överskott på 0,1 mnkr, varav grundskolan har ett negativ
resultat på - 0,7 mnkr och fritidshemmet ett positiv resultat på 0,8 mnkr. Anledningen av differensen mellan
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verksamhetsformerna är att det har varit få elever i fritidshemsverksamheten p.g.a. den rådande pandemin och i
grundskolan beror underskottet främst på vikariekostnader p.g.a. sjukfrånvaro bl.a. i väntan på Covid-provsvar.
Under 2020 tog resursfördelningen inte hänsyn till grundskolans kompensatoriska uppdrag. Inför 2021 har en ny
resursfördelningsmodell utarbetats. Detta kommer bl.a. att påverka kommunens högstadieskolas tilldelning av
medel negativt, vilket medför att rektor behöver se över sin inre organisation för att anpassa sig utifrån gällande
budgetram.
Grundsärskola som helhet går med ett positivt resultat på 0,2 mnkr, varav grundsärskolan går med ett positiv
resultat på 0,66 mnkr medan de interkommunala ersättningarna till gymnasiesärskolan går med ett negativt
resultat på -0,4 mnkr och dessa kostnader är svåra att påverka Anledningen till det positiva budgetresultatet i
grundsärskolan beror på att verksamheten inte har kunnat rekrytera behörig personal.
Under 2021 kommer grundsärskolan även fortsättningsvis arbeta för att kunna rekrytera specialpedagoger med
inriktning utvecklingsstörning. Troligtvis kommer kostnaderna för de interkommunala ersättningarna att minska
2021 p.g.a. att inga nya elever kommer att börja på gymnasiesärskolan.
Barn och elevhälsa visar ett överskott på 1,6 mnkr. Överskottet avser främst vakanser och olika tjänsteledigheter.
Ny elevhälsochef får inför 2021 i uppdrag att se över verksamheten. Under hösten 2020 har rekryteringsstrategi
utarbetats för att minska antalet vakanser.
Gymnasium interkommunala ersättningar (IKE) visar ett underskott på 1,7 mnkr. Resultatet visar högre kostnader
under våren än hösten. Under 2021 kommer ytterligare insatser göras för att få en mer tillförlitlig prognos.
Aktiviteter har under året gjorts för att rekrytera fler elever till gymnasiet, från den egna kommunen och från
närliggande kommuner.
Gymnasium visar på ett underskott på 0,2 mnkr. Mellan 2019 och 2020 minskade statsbidraget för asylelever på IM
SPRINT från 2,5 mnkr till 1,3 mnkr. Inför det nya läsåret sågs organisationen över och flera tjänster togs bort. Trots
effektiviseringar klarar inte gymnasiet att möta de minskade intäkterna fullt ut.
Vuxenutbildningen visar en budget i balans. Antalet etableringselever inom SFI har minskat avsevärt mellan år 2019
och 2020 vilket påverkat verksamhetens resultat negativt. Under 2020 påbörjades ett arbete med att se över
strukturen för hur budgeten läggs upp. Under 2021 kommer verksamheten arbeta för att säkerställa att enheten
når upp till krav som gäller för medfinansiering av statsbidraget för den regionala vuxenutbildningen.

Investeringsredovisning
Barn- och utbildningsnämndens investeringsutrymme för 2020 uppgick till 4,9 mnkr uppdelat på flera
investeringsobjekt. 2020 användes 3,2 mnkr. Inköp av skolmöbler är den enskilt största investeringen på 1,7 mnkr.
Barn- och utbildningsnämnden har inte nyttjat 1,2 mnkr i investering för nybyggnationen på Bojarskolan och äskar
att överföra 1,2 mnkr från investeringsbudgeten 2020 till 2021.
Avvikelse
Belopp i mnkr
Budget
Utfall
-0,7
-0,4
0,3
Utemiljö
0
-0,4
-0,4
Kök/städ
Möbler/inventarier klassrum
Data/el nätutbyggnad
Skrivare/kopiatorer/IT
Kulturskola
Inventarier bibliotek
Giftfria förskolor
Nybyggnation

Summa
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-1,5
-0,2
-0,3
-0,2
-0,2
-0,3
-1,2
-4,9

-1,7
-0,2
-0,1
0,0
-0,1
-0,3
0,0
-3,2

-0,2
0
0,2
0,2
0,1
0
1,2
1,7

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
År
Antal anställda *

Antal årsarbetare
Antal årsarbetare, tillsvidare **

2020
512
127
639
606
475

2019
526
119
645
603
449

2018
505
116
621
584
444

Medelålder (1)
Andel heltids-

kv

47,8
87

47,4
86

46,4
82

Anställda (2)

män
totalt

91
88

92
87

80
82

Sjukfrånvaro (3)

kv
män
totalt

7,88
4,49
7,22

6,82
2,97
6,11

7,04
3,79
6,43

60

68

67

kv
män
totalt

Långtidssjukfrånvaro (4)

Samtlig personal i redovisningen är anställd enligt AB (Allmänna bestämmelser) och
månadsanställda om inget annat anges.
*

Totalt antal anställda, tillsvidare och visstid, skiljt från vilande anställning

** Alla tillsvidareanställda, även vilande och tjänstlediga med annan tjänst
1) avser medelåldern bland tillsvidareanställd
personal resp år
2) avser andelen heltidsanställda i % av totalt antal tillsvidareanställd personal 1 november resp år
3) avser sjukfrånvarotimmar i % av avtalad arbetstid, alla anställda. Helår
4) antal kalendersjukdagar överstigande 59 i % av totala antalet kalendersjukdagar, alla anställda. Helår

RESULTAT AV UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS INTERNA
KONTROLL
Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att nämndens verksamheter inte uppvisar några allvarliga
eller akuta brister avseende den interna kontrollen.
Sju av de nio granskningsområdena kommer dock att överföras till intern kontrollplanen för år 2021 då genomförda
kontroller visar att rutiner fortsatt behöver förbättras. De områden som kommer att överföras är:
 Särskilt stöd
 Effektiv personalplanering utifrån lärarlegitimation och ämnesbehörighet
 Inköp och upphandling
 Resursfördelning inom samtliga skolformer
 Garanterad undervisningstid
 Kompetensförsörjning
 Kompetensutveckling
Områdena Måluppfyllelse kunskapsresultat och Sjukskrivningar följs i fortsättningen upp av nämnden via
redovisningar i nämnden enligt Årshjulet.
Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att nämndens verksamheter visar på förbättring inom de
kontrollerade områdena, men att de kvarvarande områdena behöver en fortsatt och fördjupad kontroll 2021.
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Volymökning i antal barn kan förväntas stanna av de närmaste åren, frånsett för vuxenutbildningen som ökat under
2020. Kopplingen till den förändrade arbetsmarknaden under Covid -19 är tydlig.

Investeringsbehov för digitalisering
Det finns ett fortsatt stort investeringsbehov i digital teknik. Förvaltningen behöver resurser för att kunna planera
och tillse att våra verksamheter kan erbjuda en jämlik tillgång till digital utrustning och en kontinuerlig
kompetensutveckling inom området. Målet är att utöka användningen av teknik som verktyg för ökad inlärning och
högre måluppfyllelse bland våra barn och elever.

Optimerad lokalanvändning
Barn- och utbildningsförvaltningen ska i samråd med kommunens nya lokalstrateg se över sina lokaler och dess
användning, med syfte att optimera lokalanvändningen och samnyttja lokaler. Volymförändringar i verksamheterna
är starkt beroende av vilka bostadsbyggnationer som kommer att ske i kommunen de närmaste åren. Beroende på
utvecklingen på lång sikt kan nya behov av lokaler uppstå. Verksamheterna förändras och utvecklas, därmed
förändras lokalbehovet. Flexibla lokaler och långsiktig planering är ledstjärnor. Det finns, trots de senaste årens
nybyggnation, några äldre och slitna lokaler t.ex. Valemyrsskolan och tillagningsköken till skola och förskola, som
kommer att behöva renoveras de kommande åren.
Under 2021-2022 kommer Strömstiernaskolan att byggas om för att möjliggöra för ytterligare 100 elever att få
utbildning på högstadiet. Det påverkar grundsärskolan och kulturskolan. Omställningen av Bojarskolan till en
tvåparallellig skola fortsätter med en ny idrottshall, kök och matsal som beräknas vara klar 2022.
Grundsärskolan kommer att få fler elever de kommande åren och under 2021 planeras lokaler som ska möta de
ökade behoven.
Kulturskolans dansverksamhet har nya och ändamålsenliga lokaler i Strömstad Shopping och planering för
musikverksamheten lokaler är påbörjad.

Framtidens skola: Fokus på tillgänglig lärmiljö för ökad måluppfyllelse
Framtidens skola som begrepp spänner över en rad perspektiv: en god, kvalitativ och inspirerande lärmiljö för våra
barn och elever där vi nyttjar digitala samt nya pedagogiska verktyg, en attraktiv arbetsplats för verksamhetens
personal och pedagoger, ändamålsenliga lokaler som bidrar och skapar förutsättningar till god måluppfyllelse samt
en skolstruktur som på mest effektiva sätt tar tillvara befintliga resurser inom organisationen. Förvaltningen har
startat ett arbete med att utveckla arbetet inom samtliga ovan nämnda perspektiv. Detta arbete kommer att fortgå
och utvecklas vidare de närmaste åren och presenteras i kommande budgetskrivelser och verksamhetsplaner. I
praktiken handlar det om lokalplanering- och försörjning, fortsatt arbete med strategiskt kompetensförsörjning och
ett arbete för att tillskapa fler utbildningsmöjligheter för vår befintliga personal samt för kommunens invånare.
Ett stort fokus ligger på att utveckla pedagogiken med digital teknik som verktyg, men också att i större utsträckning
få hela skolverksamheten att anpassa undervisningen genom fokus på Tydliggörande pedagogik och Tillgänglig
lärmiljö. Huvudsyftet med detta arbete är att stärka barn och elevers studieresultat. Tillgänglighet innebär att
”verksamheteten utvecklar kunskap om förutsättningar för lärande och hur det hänger samman med
verksamhetens pedagogiska, sociala och fysiska miljöer. I det arbetet ligger att identifiera och undanröja hinder och
aktivt arbeta för att utveckla och förbättra hela verksamhetens lärmiljö, med fokus på omgivningsfaktorer.
Verksamhetens förmåga att skapa tillgängliga lärmiljöer påverkar möjligheterna för barn och elever att vara
delaktiga i såväl sitt lärande som i den sociala gemenskapen” (källa: Specialpedagogiska skolmyndigheten).
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