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Verksamhetsplan 2020-2022 
 

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 är också den nämnd som utför 
kommunens uppgifter med hänvisning till skollagen. 

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.  
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Demografi och tillgång till lokaler 
Den demografiska utvecklingen och den starka tillväxten i Mölndal har bromsat in något under 2019. 
Förväntad tillväxttakt för staden ligger på drygt 1 % för 2020 och de kommande åren. Det föreligger 
trots det stora behov av upprustning av befintliga lokaler, samt nybyggnation av 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 
Nya statsbidrag samt regeländringar av befintliga, påverkar planeringsförutsättningarna för 
skolnämnden för 2020 och framåt. Det finns en stor osäkerhet kring hur de riktade statsbidragen 
kommer att utvecklas med eventuell risk för återbetalning av statsbidraget för likvärdig skola. 
Personaltätheten i skolnämndens verksamheter är låg i jämförelse med riket och andra jämförbara 
kommuner med liknande förutsättningar. Återbetalning av statsbidrag för resursförstärkningar i 
skolan och förskolan kan därmed få mycket stora negativa effekter på verksamheten och dess 
förutsättningar. 

Den nationella strategin för skolväsendets digitalisering och medborgarnas förväntningar på 
utveckling av digitala tjänster ställer krav på skolnämnden att fortsätta arbetet med digitalisering. 
Förändringar har gjorts i läroplanerna, och i staden pågår ett arbete med en ny digital agenda. Med 
den ökade digitaliseringen och ny lagstiftning har även kraven på informationssäkerhet ökat, vilket 
påverkar nämndens ansvar och arbete. 

Kompetensförsörjningen är en av våra största utmaningar och strategier för kompetensförsörjning 
beskrivs under avsnittet, personal.   

Regeländring inom skolnämndens verksamheter 
Skolverket arbetar nu med ett förslag till revidering av kurs- och ämnesplaner för grundskolan, som 
kommer att överlämnas till regeringen i december 2019. Om regeringen antar förslaget, börjar de 
reviderade kurs- och ämnesplanerna att gälla från läsåret 2020/21. Målet med revideringen är att 
ämnets syfte och centrala innehåll ska få ett tydligare fokus i lärares undervisning. Målet är också att 
kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när lärare sätter betyg. Revideringen ska på så sätt stärka 
möjligheten att skapa god kvalitet i undervisningen och ge bättre förutsättningar för lärare att sätta 
betyg utifrån ett bredare betygsunderlag. Grundsärskolans kursplaner revideras enligt en annan 
tidplan. Planen är att reviderade kursplaner i dessa skolformer börjar gälla hösten 2021. 

Redan gjorda förändringar i timplanen som beslutats påverkar organisationen både vad gäller 
lärarbehörighet och tillgång till specialsalar i idrott- och hälsa.  

Riksdagen har beslutat om att inkorporera barnkonventionen i svensk lag den 1 januari 2020 vilket 
kan komma att ha betydelse för skolnämndens verksamhet. En utredning är tillsatt för att kartlägga 
hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Skolnämndens 
styrdokument som skollag och läroplaner är dock redan anpassade till barnkonventionens regler.  
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Ekonomi och volymer 
Skolnämndens budgetram för år 2020 uppgår till 1 482,8 mnkr. Vid kommunfullmäktiges 
budgetbeslut i november tillfördes nämnden 28,6 mnkr för pris- och löneökningar samt övriga 
justeringar på 36,7 mnkr. Detta innebär en total budgetram 2020 på 1 482,8 mnkr. 

Antal barn och elever förväntas öka de närmaste åren i takt med att staden växer. Fram till 2022 
förväntas ytterligare 212 förskolebarn och 245 skolelever jämfört med prognostiserat antal för år 
2019. En volymökning förväntas även inom särskolan med ca 15 elever under tidsperioden. 

I takt med att antalet barn och elever ökar behöver även lokalytorna öka. Detta sker ibland genom 
nybyggnation och ibland via ombyggnader och tillbyggnader. Största investeringsobjektet under 
perioden är Västerbergsskolan. Dessutom öppnar ett antal nya förskolor som i några fall ersätter 
andra mindre förskolor som saknar möjlighet att bedriva kostnadseffektiv verksamhet. 

Den största kostnadsposten är personalkostnader. Dessa beräknas för år 2020 att uppgå till ca 990 
mnkr. Övriga större kostnadsposter är lokalhyror inklusive vaktmästeri och lokalvård. 

Dessa kostnader beräknas totalt att uppgå till ca 258 mnkr. Kostnaden för köpta platser i andra 
kommuner och fristående verksamheter beräknas totalt att uppgå till ca 212 mnkr. 

På intäktssidan ger barnomsorgsavgifter ca 68 mnkr och statsbidrag ca 88 mnkr. 

Medlen inom respektive kommunbidragsområde fördelas enligt delegeringsordning av 
förvaltningschefen som även fastställer den interna barn- respektive elevpengen samt grundbelopp 
till fristående verksamheter. 

För åren 2021-2022 tillförs nämnden resurser för 80 % av ökade lokalkostnader samt för 
volymförändringar i barn- och elevantal. Samtidigt finns ett effektiviseringskrav på 18,4 mnkr per år. 
Totalt minskar det ekonomiska utrymmet med 4,1 mnkr år 2021 och ökar med 12,3 mnkr år 2022 
exklusive pris- och löneökningar. 
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Resursfördelning, netto 

 
mnkr 

 
Utfall 

 
Budget 

 
Budget 

 
Plan 

 
Plan 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Förskola och ped.omsorg 429,7 445,5 469,4   

Grundskola och fritidshem 854,1 878,1 917,4 
  

Grundsärskola 38,8 37,6 41,0 
  

Kulturskola 16,3 16,9 14,9 
  

Nämnd och administration 36,4 39,4 40,1 
  

Summa 1 375,3 1 356,2 1 482,8 1 478,7 1 491,0 

 
Planåren överensstämmer med kommunfullmäktiges plan och är alltså angiven i 2020-års prisnivå. 

 

 

Volymer, antal barn/elever 

Antal barn/elever Utfall Budget Budget 
 2018 2019 2020 

Förskola 3 586 3 741 3 813 

Pedagogisk omsorg 270 255 200 

Förskoleklass 850 893 863 

Grundskola 7 594 7 768 7 901 

Fritidshem 3 880 3 930 3 875 

Grundsärskola 80 88 93 

Kulturskola 2 195 2 300 2 200 
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Personal 
Medarbetares kompetens och förutsättningar är grundläggande för att verksamheten ska nå sina mål 
och klara sina uppdrag. Under rubriken beskrivs strategier för kompetensförsörjning och utveckling 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
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. Skolnämnden räknar med att behöva 
rekrytera minst 200 nya medarbetare per år utifrån personalomsättning, pensionsavgångar och 
demografiska förändringar. Utöver det tillkommer behovet av ny kompetens och 
kompetensutveckling utifrån att arbetsuppgifter och arbetsmetoder förändras. Att lösa 
personalförsörjningen genom att endast nyrekrytera kommer inte att vara möjligt då efterfrågan på 
olika kompetenser kommer att överstiga tillgången. 

Samverkan på lokal, regional och även nationell nivå kommer att vara av stor vikt för att långsiktigt 
och strategiskt arbeta med att stärka kompetensförsörjningen. I GR (Göteborgsregionens 
kommunalförbund) pågår flera samverkansformer för att säkra en långsiktig kompetensförsörjning i 
regionen. Exempelvis finns etablerade branschråd för grundskola och förskola med 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. Ett 
uppdrag är att analysera och initiera nya och innovativa lösningar som kan implementeras av 
kommunerna i Göteborgsregionen. Branschråden arbetar med en regional samsyn i etablerandet av 
kompletterande tjänster, yrkesväxling, vidareutbilda, utbilda, nyrekrytera och behålla lärare, 
förskollärare, barnskötare etc. Branschråden har också ett gemensamt uppdrag att titta på ett 
”seniorkoncept” för att förlänga arbetslivet. Fler som arbetar längre minskar rekryteringsbehovet. 

Införandet av kompletterande tjänster i skola och förskola syftar till att använda kompetensen rätt, 
att ta tillvara på och utveckla den kompetens som finns för att kunna ge den bästa och mest effektiva 
samhällsservicen. Sju av tio unga tycker att välfärdsjobben är viktiga och meningsfulla enligt en ny 
undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Med kompletterande tjänster kan 
rekryteringen breddas. Skolnämnden utvärderar nu pågående pilotprojekt med lärarassistenter inför 
en utökning av verksamheten med de nya statsbidragen för lärarassistenter som delfinansierar 
tjänsterna med 50 %. Lärarassistenterna ska skapa ett mervärde för verksamhetens målgrupp; 
eleverna, dels direkt i arbetet med eleverna men också genom att avlasta lärarna och ge dem 
förutsättningar att i högre utsträckning ägna sig åt undervisning.  
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Skolnämnden marknadsför sig på olika mässor för att visa upp sig och sprida information. 
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. Utredningar visar att de flesta som säger upp sig gör det under de första två åren. 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.  

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. Med teknikens hjälp och nya pedagogiska metoder kan 
digitaliseringen göra skolan till en mer attraktiv arbetsplats. 

Skolnämnden har i uppdrag från Kommunstyrelsen att föreslå insatser för likvärdighet avseende 
behörighet för fritidshem. I budgetförslaget för planåren föreslogs tillsättning av medel för 
kompetensutvecklande insatser och validering för personal inom fritidshemmen, men också inom 
förskolan där det behövs kompetenshöjande insatser framöver. Genom denna satsning möjliggörs en 
högre kompetensnivå för befintlig personal, vilket underlättar möjligheten till att uppfylla 
legitimationskraven. 

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. Skolnämnden har valt att särskilt fokusera på 
arbetsmiljön under de senaste åren. För att utveckla arbetsmiljöarbetet påbörjades under 2019 ett 
partsammansatt och förvaltningsövergripande arbete med att skapa tydliga riktlinjer och rutiner för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Lokalt arbetar rektor respektive chef med uppföljning av 
sjukfrånvaro samt tillbud och arbetsskador. Det finns ett årshjul för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som rektor och chef följer. I början av 2020 kommer årshjul för det systematiska 
och partsammansatta arbetsmiljöarbetet att fastställas på enhets-, verksamhetsnivå och för 
skyddskommittén. Syftet är att säkra att kommunikation sker mellan de olika beslutsnivåerna samt 
att följa upp arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen. Arbetet med att utveckla det systematiska 
arbetsmiljöarbetet kommer fortsatt vara prioriterat.  
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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 utvärderas under hösten 2019, utifrån vilka effekter som kan ses på kort sikt och 
lång sikt. Utvärderingen förväntas vara klar under våren 2020.  

 
Nationella satsningar 
Ett antal statliga satsningar görs på verksamhet inom skolnämndens område. Som nämnts tidigare 
under avsnittet om omvärldsperspektiv och förutsättningar, så finns en stor 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. 

Specialpedagogik för lärande  
Specialpedagogik för lärande är en kompetenutveckling för lärare i syfte att skolan ska bli bättre att 
möta elevers olika behov. Genom att delta i Specialpedagogik för lärande kan lärare: 
- stärka den specialpedagogiska kompetensen i skolan så att fler elever når målen. 
- få ökade kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt. 
- utveckla undervisning och lärmiljö för att möta elevers olika behov och förutsättningar. 

Första förskolekontakten 
Genom projektet får nyanlända familjer med barn i förskoleåldern möjlighet att besöka öppna 
förskolan och delta i olika förskoleaktiviteter. Vårdnadshavare får genom tolk möjlighet att samtala 
med förskollärare och socionom. Målsättningen är att ge familjerna en bättre första kontakt med 
förskolan, större insikt och förståelse för den svenska förskolepedagogiken samt en smidig 
inskolning. Projektet finansieras via statsbidrag från Länsstyrelsen.  

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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Nämndens mål och utveckling av grunduppdrag 
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.  

Familjebakgrund har stor betydelse för hur väl elever lyckas i skolan. 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.  

Vissa elevgrupper har det svårare än andra. Betydelsen av elevens kön och socioekonomiska 
bakgrund är fortsatt stor i skolnämndens verksamheter. Det kompensatoriska uppdraget är ett 
perspektiv av likvärdigheten och innebär att verksamheten 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.   

När fråga om upplevd studiero ställs till elever så indikerar svaren att staden ligger i nivå med riket. 
Upplevd studiero är dock ett av de områden som ger lägst resultat på Skolinspektionens skolenkät 
och den regiongemensamma skolenkäten.  Studiero är en viktig del för elevers lärande och handlar 
både om elevernas arbetsmiljö i stort och om deras möjligheter att nå målen för utbildningen. 

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. Skolnämndens verksamhetsplan följs upp löpande under året genom 
tematiska uppföljningar. Uppföljningen utgår från nämndens mål och förvaltningens strategier för att 
nå målen.  
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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 också 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 påverkar 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.  

Forskning visar att höga förväntningar har stor betydelse för måluppfyllelsen. Lärares uppfattning om 
elevers potential för lärande påverkar elevens prestationer. Höga förväntningar och tillit i styrkedjan 
är, enligt SKL, också kännetecknade för framgångsrika skolkommuner. Vi vet att alla elever kan 
lyckas, med rätt förutsättningar. Därför har vi höga förväntningar på alla i organisationen – barn, 
elever, pedagoger, tjänstemän och politiker.   

NÄMNDMÅL 

Med tidiga insatser stärker vi varje barns förutsättningar för god skolgång och hälsa.  
Antalet barn och elever i behov av stöd ökar och har ökat de senaste åren. 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.  

Tidiga insatser för att upptäcka och arbeta med barn i behov av särskilt stöd redan i förskolan kan 
förebygga utanförskap och skapa förutsättningar för barnet att nå de pedagogiska målen i  
 

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

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. Alla skolor ska ha ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete med fokus 
på hög måluppfyllelse, psykosocialhälsa och en tillgänglig utbildning. 

Skolnämnden prioriterar tidiga insatser för elever med en låg skolnärvaro.  För att öka skolnärvaron 
behöver elevers frånvaro uppmärksammas och utredas tidigt och stöd ges för att de ska kunna 
återgå till undervisningen.  

Studie- och yrkesvägledningen utgår från elevernas behov och ges kontinuerligt och integrerat i 
undervisningen. Med kunskap om sig själv och olika studie- och yrkesalternativ utvecklar varje elev 
förmågan att göra goda val inför sitt framtida yrkesliv och därigenom uppleva skolan som mer 
meningsfull.  

NÄMNDMÅL 

Alla barn och all personal befinner sig i trygga miljöer som främjar lärande, utveckling, 
studiero och motverkar utanförskap.  
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.  

Elevsynen ska präglas av höga förväntningar och en tro på att alla elever kan och vill lyckas. 
Kunskapsutvecklingen ska diskuteras utifrån hur väl verksamheten har skapat förutsättningar för 
barn och elever att lyckas.  

Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna lyckas nå målen för utbildningen. När 
eleverna känner gemenskap med varandra ökar chanserna till att de vågar samarbeta och göra sina 
röster hörda. Ett gott samarbete och en trygg miljö kan främja studieron. Tillitsfulla relationer mellan 
lärare och elever ökar elevernas trygghet och motivation för lärande.  

I våra förskolor och skolor bedrivs ett aktivt värdegrundsarbete med fokus på allas lika värde och en 
miljö fri ifrån diskriminering och kränkande behandling. Det råder nolltolerans mot hot och våld. 
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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 valt ut. I internkontrollplanen för 2020 ingår följande granskningsområden: 

• Ekonomistyrning 
• Tillgång till vikarier 
• Systematiskt arbetsmiljöarbete 
• Huvudmannens uppföljning av elevnärvaro 
• Särskilt stöd till elever 
• Avtalstrohet vid inköp 

 

Uppföljning av intern kontroll 
Skolnämnden antar internkontrollplanen i samband med verksamhetsplanen. 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. 
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