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Verksamhetsplan 2021-2023  
  

Sammanfattning  
Verksamhetsplanen syftar till att visa nämndens övergripande prioriteringar och inriktning för året 

med fokus på utveckling av kärnverksamheten. Stadens vision visar vägen och ligger till grund för 

strategisk planering och utveckling. Skolnämnden har valt att fokusera på tre mål i syfte att utveckla 

grunduppdraget. I arbetet med framtagande av målen har hänsyn tagits till de av kommunfullmäktige 

beslutade målen. Utgångspunkten för val av nämndmål är identifierade utmaningar och behov i 

verksamheten.   

Valda mål syftar till att på en övergripande nivå höja kunskapsresultaten, öka likvärdigheten och öka 

måluppfyllelsen. Målen är framtagna för att vara ömsesidigt förstärkande i meningen att insatser 

inom ett mål gynnar ett annat. Arbetet fokuseras på följande mål; alla elever når godkända betyg och 

höga studieresultat, med tidiga insatser stärker vi varje barns förutsättningar för god skolgång och 

hälsa, alla barn och all personal befinner sig i trygga miljöer som främjar lärande, utveckling, studiero 

och motverkar utanförskap.  

Bakgrund och syfte  
Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och 

verksamhetsberättelser. Planen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och förvaltning. Den 

följs upp i berättelsen som ställs från förvaltning till nämnd. Verksamhetsplanen syftar till att visa 

nämndens övergripande prioriteringar och inriktning för förvaltningen med fokus på förändring och 

utveckling inom kärnverksamheten. Stadens vision visar vägen och ligger till grund för strategisk 

planering och utveckling.  

Uppdrag och organisation  
Den kommunala verksamheten ska enligt stadens styrprinciper utvecklas och präglas av framsynt 

planering och god hushållning samt resultera i en samhällsservice som stämmer väl med 

kommuninvånarnas behov.  

Nämndens huvudsakliga uppdrag enligt reglemente är att ansvara för kommunens uppgifter när det 

gäller förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet 

samt kulturskolan. Därutöver fullgör skolnämnden de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för 

den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan. Skolnämnden utför kommunens uppgifter med 

hänvisning till skollagen.  

 



    2020-12-15 

    3  

 

Omvärldsperspektiv och förutsättningar  
Under rubriken beskrivs kortfattat omvärldsperspektiv som påverkar skolnämndens verksamheter 

uppdelat på rubrikerna; demografi och tillgång till lokaler, förutsättningar som påverkar 

skolnämndens verksamheter och regeländring inom skolnämndens verksamheter.  

Demografi och tillgång till lokaler  

Enligt höstens befolkningsprognos kommer barn i åldrarna 1-16 fortsätta att öka även under 2021, 

vilket innebär behov av fler platser inom förskola och skola. Det föreligger stora behov av upprustning 

av befintliga lokaler, samt nybyggnation av både förskolor och skolor i områden där det planeras för 

större utökningar av antalet bostäder och där vi redan idag har begränsad eller ingen tillgång till 

platser i närliggande skolor och förskolor. 

 

Förutsättningar som påverkar skolnämndens verksamheter  

Allt var inte som vanligt år 2020 och kommer inte heller att vara det år 2021. Coronapandemin satte 

sina spår med högre frånvaro både bland personal och barn. Med stor uppfinningsrikedom och 

arbetsinsats gjorde pedagogerna ändå vardagen i förskola och skola så lik det normala att eleverna i 

skolan hade bättre skolresultat än året innan. Pågående pandemi kommer fortsatt att påverka våra 

verksamheter även under kommande år. Folkhälsomyndigheten lyfter fram förskola och skolas 

betydelse och menar att det ”utgör en skydds- och friskfaktor för hälsa bland både unga och vuxna” 

(Folkhälsomyndigheten 2020). Skolnämndens verksamheter är av stor betydelse för barns utveckling 

men även för barns fysiska och psykiska hälsa. Verksamheten behöver fortsätta att vara flexibel och 

möta barns och elevers olika behov. Allt är inte som vanligt. Tillsammans håller vi i, håller ut och 

håller avstånd. 

Adekvat digital kompetens är i grunden en demokratifråga och digitalisering i skolnämndens 

verksamhet är både mål och medel. Digitaliseringen av verksamheten ska förbättra förutsättningarna 

för en likvärdig och tillgänglig utbildning för alla. I arbetet med digitalisering skapar vi nya möjligheter 

för samarbete och delaktighet. Staden har antagit en ny Digitaliseringsstrategi för perioden 2021–

2023 och stadsdirektören har fattat beslut om anvisningar till strategin. Medborgarnas förväntningar 

på utveckling av digitala tjänster ställer krav på skolnämnden att fortsätta arbetet med digitalisering. 

Med coronapandemin följer även krav på en snabb omställning till digitala arbetssätt för personal, 

barn och elever.  

Kompetensförsörjning är en av våra största utmaningar och strategier för kompetensförsörjning 

beskrivs under avsnittet, personal. 

Regeländring inom skolnämndens verksamheter  

Regeringen har beslutat om ändrade kursplaner för grundskolan och att de ändrade kursplanerna ska 

börja gälla den 1 juli 2021. Målet med revideringen har varit att göra kursplanerna till ett bättre 

arbetsverktyg för lärarna. De huvudsakliga förändringarna är att: 

• fakta och förståelse betonas 
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• det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och 

progression 

• kunskapskraven är mindre detaljerade. 

 

En rad regeländringar har beslutats inom skolnämndens verksamheter i syfte att skapa flexibilitet för 

huvudmän om det behövs med anledning av coronapandemin såsom möjliggörande av stängning, 

distansundervisning och andra undantagsåtgärder.  

 

Turerna kring publicering av skolstatistik har varit många. Äldre statistik har kunnat publiceras men på 

grund av rådande rättsläge har ny statistik från och med den 1 september 2020 inte kunnat publiceras 

vilket försvårar arbetet med uppföljning och analyser. 
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Utveckling av grunduppdrag och skolnämndens mål 
Skolnämnden har valt att fokusera på tre mål i syfte att utveckla grunduppdraget. I arbetet med 

framtagande av målen har hänsyn tagits till de av kommunfullmäktige beslutade målen. 

Utgångspunkten för val av nämndmål är identifierade utmaningar och behov i verksamheten.   

Skolnämnden ser att förutsättningarna för höga resultat i Mölndals förskolor och skolor är goda vad 

gäller elevers socioekonomiska bakgrund och personalens kompetens. Samtidigt har förskolan och 

skolan stora barn- och elevgrupper och en låg personaltäthet. 

Under läsåret 2019/2020 gick andelen elever med behörighet till gymnasiet, upp till en nivå som inte 

varit så hög i Mölndal sedan den nya läroplanen infördes 2011. Fortfarande har dock familjebakgrund 

stor betydelse för hur väl elever lyckas i skolan. Det kompensatoriska uppdraget är ett perspektiv av 

likvärdigheten och innebär att utbildningen ska kompensera för barns och elevers olika 

förutsättningar. Skolnämndens viktigaste uppdrag är att alla barn och elever ska klara sin utbildning 

och utmanas i sitt lärande. Uppdraget handlar både om att alla ska få det stöd de behöver för att nå 

godkända betyg men också att alla utmanas i sitt lärande så att de når sin fulla potential.    

Valda mål syftar till att på en övergripande nivå höja kunskapsresultaten, öka likvärdigheten och öka 

måluppfyllelsen. Målen är framtagna för att vara ömsesidigt förstärkande i meningen att insatser 

inom ett mål gynnar ett annat.  

 

Uppföljning av skolnämndens mål 
Skolnämnden fastställer en plan för verksamhetsuppföljning och tematiska uppföljningar för 

skolnämndens mål årligen. Uppföljningarna görs löpande under året.  

 

Skolnämndens verksamhetsplan följs upp genom tematiska uppföljningar och utgår från nämndens 

mål och förvaltningens strategier för att nå målen. Uppföljningarna görs av skolförvaltningens 

analysteam bestående av kvalitetsledare och verksamhetsutvecklare för förskola och skola. Syftet 

med analysteamet är att följa verksamhetens utveckling mot målen, ur ett helhetsperspektiv, 1-16 år. 

I arbetet kopplas och beskrivs, relevanta indikatorer från verksamhetsuppföljningen och andra 

indikatorer som bedöms relevanta för att följa utvecklingen mot målen.   

 

Mål: Med tidiga insatser stärker vi varje barns förutsättningar för god skolgång och hälsa 

Uppföljning till nämnd i maj 

Mål: Alla barn och all personal befinner sig i trygga miljöer som främjar lärande, utveckling, studiero och 

motverkar utanförskap 

Uppföljning till nämnd i september 

Mål: Alla elever når höga studieresultat med lägst godkända betyg 

Uppföljning till nämnd i november 
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NÄMNDMÅL  

Alla elever når höga studieresultat med lägst godkända betyg.  
Alla barn och elever ska klara sin utbildning och samtidigt utmanas i sitt lärande. Uppdraget handlar 

både om att alla ska få det stöd de behöver för att nå godkända betyg, men även att alla barn och 

elever utmanas i sitt lärande så att de når sin fulla potential. En lyckad skolgång skapar också 

förutsättningar för goda livsvillkor. 

Pedagogernas kompetens, förmåga och engagemang, brukar anses som de undervisningsrelaterade 

faktorer som i högst grad på verkar elevers resultat. Genom pedagogernas skicklighet motiveras barn 

och elever att utvecklas. Arbetet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Pedagoger och rektorer ska ha goda möjligheter att fokusera på det pedagogiska uppdraget.  

Tillgången till ett rikt språk är en rättvise- och demokratifråga samt en förutsättning för det livslånga 

lärandet. Alla barn och elever ska erbjudas ett språkutvecklande arbetssätt för att stimulera, utveckla 

och stötta språkutvecklingen.   

 

NÄMNDMÅL  

Med tidiga insatser stärker vi varje barns förutsättningar för god skolgång och hälsa.   
Det finns ett ömsesidigt samband mellan hälsa och lärande. Att en elev uppnår kunskapskraven är en 

friskfaktor som gynnar elevens hälsa. Omvänt är en elevs fysiska och psykiska ohälsa en riskfaktor för 

låga skolprestationer. I förskolor och skolor ska ett medvetet främjande och förebyggande arbete ske 

tidigt för att minimera psykisk ohälsa och skapa förutsättningar för en god skolgång.  Barnhälsoteam 

på förskolan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande på organisations-, grupp- och individnivå.  

  

Alla elever når höga  
studieresultat med lägst  

godkända betyg.  

Alla barn och all  
personal befinner sig  
i trygga miljöer som  

främjar lärande,  
utveckling, studiero  

och motverkar  
utanförskap.    

Med tidiga insatser  
stärker vi varje barns  

förutsättningar för  
god skolgång och  

hälsa.    
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Skolnämnden prioriterar främjande av närvaro samt tidiga insatser för elever med en låg skolnärvaro. 

För att främja skolnärvaron behöver fokus ligga på; goda relationer med vårdnadshavare, delaktighet 

och inflytande, extra anpassningar och särskilt stöd samt tydliga rutiner för närvaroarbetet. Arbetet 

med flexibla digitala lösningar för deltagande i undervisningen ska fortsätta och intensifieras. 

Pågående insatser och samverkan med andra förvaltningar ska ytterligare stärkas.  

Studie- och yrkesvägledningen utgår från elevernas behov och ges kontinuerligt och integrerat i 

undervisningen av lärarna men också senare i utbildningen av studie- och yrkesvägledare. Genom att 

tydliggöra rollerna och ge lärare goda verktyg stärks studie- och yrkesvägledningen för alla elever. 

 

NÄMNDMÅL  

Alla barn och all personal befinner sig i trygga miljöer som främjar lärande, utveckling, 

studiero och motverkar utanförskap.   
Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna lyckas nå målen för utbildningen. Elevers 

upplevelse av trygghet och studiero i skolan påverkas av flera faktorer. Undervisningens innehåll och 

lärares ledarskap har stor betydelse, men även processer som exempelvis berör elevers inflytande 

liksom arbetet med skolans värdegrund spelar roll.  

Stadens förskolor och skolor ska arbeta för att skapa trygga miljöer som främjar barn och elevers 

lärande, utveckling och studiero. För att åstadkomma detta behöver lärmiljöerna ses som en 

kombination av fysiska, pedagogiska och psykosociala dimensioner. Lärmiljöer behöver skapas som 

gör det möjligt för varje barn och elev att utvecklas så långt som möjligt oavsett behov eller 

utmaningar.  Studiero skapas genom god planering, tydliga regler som även eleverna har inflytande 

över, goda relationer, undervisningens variation, tydliga rutiner för övergångar och fokus på 

elevernas resultat. Alla skolans verksamheter är viktiga i arbetet såsom elevhälsa och fritidshem.  

I våra förskolor och skolor bedrivs ett aktivt värdegrundsarbete med fokus på allas lika värde och en 

miljö fri från diskriminering och kränkande behandling. Vi arbetar aktivt med att motverka alla 

former av hedersrelaterat våld och förtryck. Det råder nolltolerans mot hot och våld.  
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Strategier och satsningar  
Under rubriken redovisas skolnämndens modell för viktad elevpeng, så kallat strukturbidrag samt ett 

urval av statliga satsningar som görs inom skolnämndens område.   

Strukturbidrag  

Skolnämnden har infört en modell för fördelning av viktad elevpeng, så kallat strukturbidrag. 

Strukturbidraget på 6,0 mnkr fördelas till åtta skolenheter utifrån föräldrars utbildningsnivå. Syftet 

med modellen är att omfördela resurser till de enheter som har flest elever med föräldrar som saknar 

eftergymnasial utbildning i syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för goda studieresultat. 

Strukturbidraget har utvärderats utifrån vilka effekter som kan ses på kort sikt och lång sikt. 

Utvärderingen har visat på behov av att modifiera modellen inför läsåret 2021/2022. 

  

Nationella satsningar  

Ett antal statliga satsningar görs på verksamhet inom skolnämndens område. Det finns alltid en 

osäkerhet kring de riktade statsbidragen som påverkar planeringsförutsättningarna för skolnämnden. 

Nedan beskrivs ett urval av statsbidragen inom nämndens område. För information om samtliga 

beviljade statsbidrag hänvisas till skolnämndens budgetskrivelse.   

Likvärdig skola   

Likvärdig skola är ett statsbidrag som ska gå till att utöka huvudmannens resurser för att stärka 

likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola. För att stärka likvärdigheten 

och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån 

lokala förutsättningar och behov. Det här statsbidraget är ett stöd för huvudmän att stärka 

likvärdigheten inom och mellan skolor.  

Bättre språkutveckling i förskolan  

Genom statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan görs särskilda språkutvecklande insatser, 

kompetensutveckling av personal i språkutvecklande arbetssätt i svenska och insatser för att öka 

deltagandet i förskola.   
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Ekonomi och volymer  
 

Budget     

 2019 2020 2021 

Förskola 423,4 454,4 454,1 

Pedagogisk omsorg 22,1 18,5 18,8 

Grundskola 754,1 791,6 805,2 

Fritidshem 124,0 129,5 128,9 

Grundsärskola 37,6 41,3 40,7 

Kulturskola 16,9 15,5 15,7 

Nämnd o administration 39,4 40,6 41,2 

 1 417,5 1 491,4 1 504,6 
 

Skolnämndens totala kommunbidrag för år 2021 uppgår till 1 504,6 mnkr. Det är en ökning med 13,2 

mnkr motsvarande 0,9 %. Budgeten för förskola och pedagogisk omsorg är oförändrad på 472,9 

mnkr. Budgeten för grundskola och fritidshem uppgår till 934,1 mnkr och är ökad med 13,0 mnkr. 

Budgeten för grundsärskola är minskad med 0,6 mnkr och uppgår till 40,7 mnkr. I förändringen ingår 

att 1,2 mnkr har flyttats till grundskola för elever som är individintegrerade i grundskolan. Budgetarna 

för kulturskola respektive nämnd och administration är ökade med pris- och löneuppräkning på 0,2 

mnkr respektive 0,6 mnkr. 

I kommunfullmäktiges budgetbeslut har verksamheterna kompenserats för pris- och löneuppräkning 

och med 80 % av ökade lokalkostnader. Tillskott eller avdrag har skett för ökat eller minskat antal 

barn och elever. Avdrag har skett för sänkt arbetsgivaravgift för unga. Avdrag har också skett för 

lokaleffektiviseringar och tekniska justeringar. 

Inom förskola har avdrag skett för ett minskat antal barn i verksamheten. Minskningen uppgår till 70 

barn motsvarande 6,3 mnkr. Pris- och löneuppräkningen uppgår till 7,0 mnkr. Kompensation för 

ökade lokalkostnader har erhållits med 1,5 mnkr. Med anledning av lägre arbetsuppgifter för unga 

har avdrag skett med 1,2 mnkr. Avdrag med anledning av tekniska justeringar uppgår till 1,3 mnkr. 

Inom pedagogisk omsorg har pris- och löneuppräkning skett med 0,3 mnkr. 

Inom grundskola har tillförts 2,6 mnkr med anledning av 45 fler elever i verksamheten. Pris- och 

löneuppräkning innebär en ökning av budgeten på 12,2 mnkr. Kompensation för ökade 

lokalkostnader har erhållits med 2,9 mnkr. Avdrag har skett med 2,0 mnkr för lokaleffektiviseringar. 

Avdrag har också skett med 0,2 mnkr med anledning av lägre arbetsgivaravgifter för unga. Avdrag har 

gjorts med 3,1 mnkr för tekniska justeringar. Budgetmedel på 1,2 mnkr har flyttats från 

grundsärskola. 

Budgeten för fritidshem har ökats med 2,0 mnkr med anledning av pris- och löneuppräkning. Antalet 

elever i verksamheten bedöms bli 71 färre motsvarande 2,1 mnkr. Avdrag har skett med 0,5 mnkr 

med anledning av lägre arbetsgivaravgifter för unga. 
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Förutom överflyttningen av budgetmedel till grundskola på 1,2 mnkr har grundsärskolans budget ökat 

med 0,6 mnkr för pris- och löneuppräkning. 

Budget     

 2021 2022 2023 

Förskola 454,1 461,3 471,7 

Pedagogisk omsorg 18,8 18,8 18,8 

Grundskola 805,2 806,1 807,1 

Fritidshem 128,9 129,8 130,1 

Grundsärskola 40,7 42,2 43,7 

Kulturskola 15,7 15,7 15,7 

Nämnd o administration 41,2 41,2 41,2 

 1 504,6 1 515,1 1 528,3 

Planåren exklusive pris- och löneuppräkning  
 

Förändringarna under planåren avser de förändringar som är beslutade av kommunfullmäktige. 

Antalet barn inom förskolan beräknas att öka med 61 barn under år 2022 och ytterligare 46 barn 

under år 2023. Det medför en budgetförstärkning på 5,5 respektive 4,1 mnkr. Inom grundskolan 

beräknas antalet elever att öka med 69 elever år 2022 och ytterligare 51 elever år 2023. 

Budgetförstärkningen uppgår till 3,0 mnkr respektive 2,7 mnkr. Antalet elever i 

fritidshemsverksamheten beräknas öka med 36 elever år 2022 och därefter minska med 13 elever år 

2023. Det innebär en budgetförstärkning på 1,1 mnkr år 2022 och därefter en minskning med 0,4 

mnkr år 2023. I grundsärskolans verksamhet beräknas en ökning med 3 elever per år under planåren. 

Det innebär en budgetförstärkning med 1,5 mnkr per år. 

I budgetbeslutet erhåller skolnämnden 80 % kompensation för ökade lokalkostnader. Inom 

grundskolan innebär kompensationen en ökning av budgeten med 1,4 mnkr år 2022 och ytterligare 

1,8 mnkr år 2023. Motsvarande kompensation för förskolelokaler uppgår till 3,0 mnkr år 2022 och 

ytterligare 6,2 mnkr år 2023.  

Kommunfullmäktiges budgetbeslut innehåller också ett avdrag för effektivare lokalanvändning med 

6,0 mnkr år 2022 och ytterligare 6,0 mnkr år 2023. I tabellen för planåren har 5,0 mnkr per år 

fördelats till grundskola och 1,0 mnkr per år fördelats till förskola. 

Med anledning av lägre arbetsgivaravgift för unga har 0,5 mnkr dragits av i budgeten för år 2022. I 

budgeten för år 2021 har 1,9 mnkr dragits av. Av de 0,5 mnkr har 0,3 mnkr fördelats till förskola och 

0,2 mnkr fördelats till fritidshem. År 2023 tillförs 1,8 mnkr. Av beloppet har 1,1 mnkr tillförts förskola 

och 0,7 mnkr tillförts fritidshem. 

För år 2022 har budgetförstärkning skett med 1,5 mnkr för lärarassistenter och år 2023 en 

budgetförstärkning på 1,5 mnkr med anledning av införandet av ”Framtidens vårdinformationsmiljö 

(FVM). Dessa budgetbelopp har tillförts grundskola. 
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Personal  
Medarbetares kompetens och förutsättningar är grundläggande för att verksamheten ska nå sina mål 

och klara sina uppdrag. En framgångsrik kompetensförsörjning förutsätter att skolnämnden kan 

erbjuda en god arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner, tillit till professionen och en ändamålsenlig 

organisation. Under rubriken beskrivs strategier för kompetensförsörjning, det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och arbetet med lönebildning. 

Strategier för kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning är en långsiktig strategisk fråga för skolnämndens verksamheter. Att hantera 

brist på tillgång av legitimerad personal, bemöta kommande pensionsavgångar och demografisk 

utveckling är stora utmaningar framöver. I takt med att andelen barn och unga ökar och vi har stora 

pensionsavgångar har också konkurrensen om arbetskraft ökat. Skolförvaltningen kommer att ta fram 

en kompetensförsörjningsstrategi och plan med syfte tillvarata lärares pedagogiska kompetens 

genom att avlasta lärare icke-pedagogiska arbetsuppgifter frigöra mer undervisningstid för 

pedagogisk personal för att arbeta mot målet i verksamhetsplanen om höga studieresultat med lägst 

godkända betyg. 

Samverkan på lokal, regional och även nationell nivå är av stor vikt för att långsiktigt och strategiskt 

arbeta med att stärka kompetensförsörjningen. Etablerade branschråd inom GR (Göteborgsregionen) 

för grundskola och förskola har i uppdrag att främja långsiktig strategisk samverkan kring utmaningar 

inom kompetensförsörjningsområdet samt utgöra dialogpartner regionalt och nationellt. I 

branschråden finns en etablerad samverkan mellan såväl regionala som nationella aktörer för 

arbetsgivare, arbetstagare och utbildningsanordnare. Branschråden arbetar med en regional samsyn i 

etablerandet av kompletterande tjänster, yrkesväxling, vidareutbilda, utbilda, nyrekrytera och behålla 

lärare, lärare i fritidshem, förskollärare, barnskötare etc.  

Marknadsföring sker i olika medier och kanaler för att nå olika målgrupper. Arbetsgivarvarumärket 

stärks också när medarbetare synliggör sitt arbete/utvecklingsarbete genom Pedagog Mölndal, 

sociala medier, föreläsningar och studiebesök. Fortsatt samverkan med lärosäten kring studenters 

verksamhetsförlagda utbildning är viktigt för att locka nyexaminerade till våra verksamheter. 

Introduktionen har stor betydelse för hur länge den nyanställda kommer att stanna på sin arbetsplats. 

Ett fortsatt arbete med mentorer för nyanställda, professionsnätverk och stöd till chefer är viktigt för 

att behålla medarbetare och ge dem goda möjligheter till yrkesutveckling. För att säkerställa ett 

hållbart och långsiktigt medarbetarskap och ledarskap behöver all personal goda förutsättningar för 

sina uppdrag. Olika stödfunktioner underlättar för rektor att vara en närvarande pedagogisk ledare.  

Skolnämnden har i uppdrag från Kommunstyrelsen att föreslå insatser för likvärdighet avseende 

behörighet i fritidshem. Ett partsammansatt utvecklingsarbete påbörjades 2020 med mål att utveckla 

fritidshemmens organisation för att ge förutsättningar att uppnå målen i läroplanen. Inom 

skolförvaltningen ska det ska råda en samsyn kring organisation, befattningar och deras innebörd  
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samt att kompetensförsörjningen är tillgodosedd. En kompetensutvecklingsplan på kort och lång sikt 

kommer att tas fram. Syftet med arbetet är att på förvaltningsövergripande nivå stödja rektorer och 

skolpersonal i organiserandet av fritidshem för att skapa förutsättningar för goda möten mellan elev 

och lärare. 

Det pågår och behövs även framgent kompetenshöjande insatser inom förskolan. Under 2021 - 2022 

genomförs barnskötarutbildningar samt utbildning i ”pedagogiskt ledarskap” för förskollärare. Genom 

denna satsning möjliggörs en högre kompetensnivå i förskolan. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Grunden för en verksamhet av hög kvalitet är kompetent och behörig personal. För att skolnämnden 

ska kunna attrahera och behålla personal krävs även ett aktivt arbetsmiljöarbete. Stadens mål med 

det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande verksamhet med ett 

långsiktigt hållbart arbetsliv för medarbetaren.  

För ett att aktivt arbetsmiljöarbete i praktiken behöver våra chefer ha förutsättningar i form av 

kunskap, tid och andra resurser. Det handlar om faktorer såsom rimligt antal medarbetare per chef, 
tid för APT och dialog med arbetsgruppen, hur många och vilken typ av styrning som chefen har att 
hantera, hur mycket tid som läggs på bemanningsplanering och rekrytering med mera. 
Skolförvaltningen arbetar aktivt med att skapa organisatoriska förutsättningar för sina chefer utifrån 

att de ska ha ett tydligt stöd och uppdrag, och arenor för dialog om verksamheten med medarbetare 

och på strategisk nivå. Det finns årshjul för det systematiska och partsammansatta arbetsmiljöarbetet 

på enhets-, verksamhetsnivå och för skyddskommittén. Arbetet med att utveckla det systematiska 

arbetsmiljöarbetet kommer fortsatt vara prioriterat.  

Lönebildning 

Lönebildning och lönesättning ska bidra till att skolnämnden når målen för verksamheten. Lönen ska 

stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen 

vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna 

för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren. Syftet är att skapa en 

process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet 

mellan lön, motivation och resultat uppnås. Det är därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och 

medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön.  

Lönestrukturen i skolan har påverkats av politiska reformer (lärarlönelyftet) och personalomsättning. 

Bristen på behörig personal har påverkat lönestrukturen i förskola/skola, men också bidragit till stor 

löneglidning inom vissa grupper. Ett strategiskt arbete med att långsiktigt åstadkomma en god 

lönestruktur pågår. En ny modell har införts, där löneutrymme beräknas utifrån yrkeskategorier. 

Detta för att minska osakliga strukturella löneskillnader mellan enheter.   
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Intern kontroll  
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde 

och ska planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen.  

  

Åtgärder inom intern kontroll  

Skolnämnden har tagit fram rutiner eller processer som är angelägna att bedöma i en väsentlighets- 

och riskbedömning. Efter genomförd väsentlighets- och riskbedömning har granskningsområden med 

höga riskvärden valts ut. Hänsyn har också tagits till rådande läge avseende pågående coronapandemi 

och dess påverkan på verksamheten. Skolnämnden antar en interkontrollplan i särskilt ärende, se 

Internkontrollplan skolnämnden 2021, dnr SKN 799/20. 

 

Uppföljning av intern kontroll  

Löpande under året rapporterar respektive kontrollansvarig resultatet av uppföljningen till 

förvaltningschef enligt särskild mall. Resultatet av uppföljningen av internkontrollplanen i sin helhet 

rapporteras till skolnämnden i samband med verksamhetsberättelsen.  

  


