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 ANSLAG/BEVIS  
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Bun § 60   
 
Godkännande av dagordning 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagens föredragningslista. 

 

 ________  

 

  



 

SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (5)  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 

2015-09-24 

  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Bun § 61  Dnr 14/157 
 
Delårsrapport januari-augusti 2015 (prognos 2) 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport för 

perioden januari till augusti 2015. Prognos 2 för barn- och utbildningsnämnden 

visar på ett underskott på -3 200 tkr. 

 

Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Sammanfattning av ärendet 

Rapport och analys över innevarande års utfall för perioden januari till augusti, 

prognos för helåret samt uppföljning av målarbetet.  

Beslutsunderlag 

Förslag till delårsrapport januari-augusti 2015 

 

 

Bilaga bun § 61/2015 

 ________  
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Nämndernas redovisning 

Nämndens uppdrag 

Nämndsordförande Sebastian Clausson (S) 

Förvaltningschef Ulla-Stina Millton 

  

Inom barn- och utbildningsförvaltningen i Skara bedrivs olika former av lärande inom utbildning, kultur och 

fritid. Förvaltningen ansvarar för förskola, grundskola med skolbarnomsorg, särskola, gymnasieskola, 

vuxenutbildning, familjecentral, musikskola, fritidsgårdsverksamhet, teknik- och entreprenörskapsskola samt 

skapande verksamhet är ett ungdomens hus med namnet Stureplan. 

Skara kommuns vision "Skara vision 2015" speglar kommunens långsiktiga viljeinriktning. Vision 2015 anger 

att nämnden ska erbjuda goda förutsättningar för lärande och ha ett brett utbildningsutbud med hög kvalitet. 

Miljön för lärande ska vara stimulerande och utmanande. Utbildnings- och yrkesval ska bryta traditionella 

mönster. Samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv och det omgivande samhället ska fördjupas. 

I planeringsförutsättningarna för budget 2015 och planperiod 2016-2017 betonas vikten av kunskap för hela 

livet. Skara erbjuder utbildning och förskoleverksamhet med erkänt hög kvalitet. Planeringsförutsättningarna 

anger att detta ska värnas och byggas vidare på. Barn- och utbildningsnämnden har utmaningar kopplat till 

demografiförändringar och en ny högstadieskola. Anpassning av Katedralskolans programstruktur, lokalbehov 

och bemanning är fortsatt nödvändigt. 
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Ekonomisk översikt 

Årets resultat 

Nettokostnad per 
verksamhet (Tkr) 

Utfall jan-aug 
2015 

Utfall jan-aug 
2014 

Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse 
2015 

Avv. 
Föregående 

prognos 

Barnomsorg 56 663 57 476 90 862 90 092 770 977 

Grundskola o 
fritidshem 

111 117 109 734 178 240 177 375 865 411 

Grundsärskola 3 456 4 561 6 503 6 779 -276 -140 

Gymnasium 42 032 42 556 58 768 65 331 -6 563 -5 703 

Gymnasiesärskola 3 129 3 564 5 197 6 153 -956 -1 056 

Vuxenutbildning 9 454 5 918 11 461 10 961 500 0 

Elevhälsa 8 385 8 574 15 990 14 216 1 774 1 098 

Stureplan 6 265 6 571 9 922 9 803 119 0 

Centralt 4 690 4 644 8 606 8 043 563 1 495 

Summa 
nettokostnad 

245 191 243 598 385 549 388 359 -3 204 -2 918 

 

Tkr Utfall jan-aug 
2015 

Utfall jan-aug 
2014 

Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse 
2015 

Avv. 
Föregående 

prognos 

Intäkter 56 841 63 658 86 645 92 934 6 289 2 720 

Summa intäkter 56 841 63 658 86 645 92 934 6 289 2 720 

Personalkostnader -173 006 -170 576 -276 594 -281 547 -4 953 -4 031 

Kapitalkostnader -2 571 -2 207 -4 121 -4 161 -40 60 

Övriga kostnader -126 455 -134 473 -191 479 -195 979 -4 500 -1 667 

Summa 
kostnader 

-302 032 -307 256 -471 800 -481 293 -9 493 -5 638 

Summa 
nettokostnader 

-245 191 -243 598 -385 549 -388 753 -3 204 -2 918 

Kommunbidrag 
inkl lönemedel 

Årets resultat 

  385 549 385 549   

 

Avvikelse mellan periodutfall och prognos 

I delårsresultatet finns ej utfall med avseende statsbidrag från migrationsverket såsom de är medräknade i 

prognosen för året. I periodutfallet är de faktiska IT-kostnaderna från GöLiSka utfördelade enligt den nya 

fördelningsmodellen, motsvarande justering i budget är ej gjord. Förbrukad del av budget ligger i nivå med 

tidigare år. 
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Prognosavvikelse 

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden visar på ett underskott på -3 200 tkr, en knapp försämring i 

jämförelse med första prognosen. 

Inom kommunens barnomsorg visar prognosen på högre vistelsetimmar. Budgeten för antal barn ligger kvar. 

Kostnaden för den högre volymen i resurstilldelningen tas igen hos enheterna som kan ha en kostnadseffektivare 

verksamhet i och med större volymer, netto kostar verksamheten 200 tkr mer än i prognos 1. Kostnaden för barn 

i andra kommuner (IKE) ligger i linje med förra prognosen. Kostnaden för barn i fristående verksamheter är 

oförändrade. 

Kommunens grundskola och fritidshem visar något lägre elevantal jämfört med budget. Kostnaderna för 

elever till andra kommuner beräknas vara något lägre än förra prognosen. Till fristående verksamheter, dels i 

Skara kommun men även i andra kommuner, har vi fler elever än budgeterat samt kostnader för tilläggsbelopp. 

Friskolan Metis har nu 195 elever jämfört med vårens 178, kostnaden beräknas öka med 800 tkr för detta. 

Verksamhetens prognos är 450 tkr bättre än prognos 1. 

Totalt sett är nettokostnaden för förskola och grundskola med fritidshem 1 600 tkr lägre än budget, i detta ligger 

ett antagande om statsbidrag från migrationsverket som vi vet utfallet på först 2016. 

Grundsärskolan har ökat antalet elever jämfört med förra prognosen vilket ökar kostnaden i resurstilldelningen 

men en bibehållen balans i enhetsbudgeten. Kostnaden för skolskjuts beräknas bli 200 tkr lägre än föregående 

prognos. Netto ökar kostnaden för grundsärskola med 140 tkr jämfört med första prognosen, jämfört med 

budget är kostnaden 280 tkr högre. 

Inom gymnasieskolan kan vi se en kraftig ökning av antalet elever inom IM, där språkintroduktion står för den 

största delen. Många är ensamkommande barn. Samtidigt har enheten fortsatt utmaning utifrån tilldelat 

elevbidrag att nå en budget i balans. Beräknat underskott är 4000 tkr för enheten. Tillkommande 

volymförändringar gällande elever till andra kommuner jämte högre kostnader för fler elever i 

resurstilldelningen ger en kostnadsökning för verksamheten med knappt 900 tkr jämfört med första prognosen 

och jämfört med budget ett underskott med 6 550 tkr. 

På vuxenutbildningen har det varit en stor ökning av SFI-studerande under året, och ökningen antas fortsätta 

under hösten. I föregående prognos var budgeten i balans men nu visar prognosen på ett överskott med 500 tkr 

då statsbidragen från etableringsreformen väntas öka. 

Gymnasiesärskolans elevprognosen är oförändrad, prognosen visar heller inga förändringar i IKE-flödet. 

Underskottet i denna prognos är nu 1000 tkr, en förbättring mot föregående prognos med 100 tkr. 

Elevhälsan visar en förändring från föregående prognos med ytterligare 680 tkr i överskott. Anledningen är 

tjänster som blivit vakanta över sommaren och som inte beräknas bli tillsatta förrän årsskiftet. I prognosen finns 

även förändringar i tjänstgöringsgrader på andra tjänster p g a tjänstledigheter. 

Prognosen för den centrala administrationen visar på högre kostnader med 930 tkr jämfört med prognos 1. 

Till stor del består denna förändring av högre kostnader för två personalärenden. Jämfört med budget är OH-

kostnaderna 550 tkr lägre. 

Kompensationen för lönejusteringsmedel blev 400 tkr högre än budget. 

 

Eventuella åtgärder för ekonomisk balans 

Att prognosen visar ett sämre resultat än föregående beror till stor del av faktorer som inte påverkas av 

nedanstående åtgärder därför kvarstår nedanstående åtgärdsplan. 

Korttidsfrånvaro hanteras i första hand inom enhetens befintliga personal, med korttidsfrånvaro avses frånvaro 

upp till två dagar. Enhetens chef ansvarar för hantering och beslut. 

Nyanställningar samt vikariat längre än tre månader beslutas av förvaltningschef. Personalbehovet ska 

skriftligen redogöras för. I första hand ska behov lösas inom förvaltningen. 

Allmän återhållsamhet av inköp gäller, inköp beslutats av ansvarig chef. 
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Större osäkerhetsfaktorer i prognos 

På grund av de stora flyktingströmmarna i Europa så har antalet platser på Stora Ekeberg utökats i avtalet med 

migrationsverket. Platsantalet är nu ca 550 och de togs i anspråk under v 38. Andelen barn och elever som 

väntas till nämndens verksamheter är ännu oklart och det är svårt att uppskatta hur detta påverkar förvaltningen. 

Även antalet nyanlända som omfattas av etableringsreformen är svårt att uppskatta och kostnader såväl som 

statsbidrag, för främst SFI men även för förskola upp till gymnasium, är svårt att beräkna. 

Investeringsredovisning 

Enheterna investerar enligt plan, prognosen är sänkt med 200 tkr. Behovet är större på IKT än övriga 

inventarier. 

Nettoinvesteringar (Tkr) 

Investering/projekt 

Budget 
pågående fr. 

tidigare År TOT. 

Kostnad 
pågående fr. 

tidigare År, Ack 
2014 

Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse 2015 

En till en 7-9 170  1 370 1 370 0 

IKT 3 års 
inventarier 

  700 1 600 -900 

Inventarier 5 å   2 200 400 1 800 

Inventarier 10år   1 100 900 200 

Summa 
nettoinvestering 

  5 370 4 270 1 100 

Måluppfyllelse 

Övergripande måluppfyllelse 

Perspektiv  Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål 

Medborgare  Skara kommun ska vara en bra plats att 
leva, bo och verka i. 

Samverkan sker mellan skolformer. 

Digitala resurser används i 
lärande/verksamheten. 

Det förebyggande arbetet riktar sig till alla 
barn och ungdomar. 

Verksamhet  Skara kommuns verksamheter ska präglas 
av hållbar utveckling, samverkan och 
kvalitet 

Ledarskapet utvecklar verksamheten. 

Eleven når så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål. 

Verksamheten präglas av aktuell forskning. 

Personal  Skara kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare där ledare tillsammans med 
medarbetare utvecklar verksamheten. 

Samtliga medarbetare upplever och ger ett 
gott bemötande. 

I Skara utövas ett hälsosamt ledarskap. 

Medarbetare skall ges möjlighet till 
inflytande över sin arbetstid. 

Ekonomi  God ekonomisk utveckling - ordning och 
reda - förutsättningar för god välfärd och 
tillväxt 

Resurserna fördelas utifrån en modell som 
säkerställer ett effektivt resursutnyttjande. 
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Skara kommun ska vara en bra plats att leva, bo och verka i 

Ett av nämndens mål under detta perspektiv är att digitala resurser ska användas i undervisningen. Inför förra 

läsåret gjordes en stor satsning på 1-1 i årskurs 7. Förvaltningen kan vi se en positiv attitydsförändring till att 

använda digitala verktyg i undervisningen både bland personal och elever. Under 2016-2018 kommer satsningen 

"en till en" även omfatta f-6 skolorna. Det är av största vikt att koppla inköp av digitala verktyg med tillhörande 

kompetensutveckling. Under mars månad slutfördes en ett-årig utbildning för lärarna i åk 7-9. I utvärderingen 

efterfrågas ytterligare praktisk kunskap kring att utveckla undervisningen med läsplattor. 

Genom andra utvärderingar av läsplattor i åk 7-9, självskattningsverktyget LIKA, samt frågor kring frekvens av 

användande i undervisningen, kan vi se en positiv attitydsförändring till att använda digitala verktyg i 

undervisningen. Detta gäller både elever och personal. Satsningen "en till en" visar att fler har tillgång till 

digitala verktyg. enheterna för de lägre åldrarna har en föråldrad datapark vilket innebär att alla elever inte har 

tillgång till frekvent användning av digitala läromedel. Under 2016-2018 kommer satsningen "en till en" även 

omfatta f-6 skolorna. Det är av största vikt att koppla inköp av digitala verktyg med tillhörande kompetens-

utveckling. Under mars månad slutfördes en ett-årig utbildning för lärarna i åk 7-9. I utvärderingen efterfrågas 

praktisk kunskap kring att utveckla undervisningen med läsplattor. 

Marte Meo-vägledare, -utbildare och -samordnare tillhandahålls i verksamheterna för att stödja det före-

byggande och främjande arbetet. Organisation kring Edvinperspektivet finns med styrgrupp och en gemensam 

ledningsgrupp. 

Stureplan haft en förstärkt verksamhet utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Den har riktat sig till ungdomar i 

åk 7-9. Veckorna har innehållit kulturella aktiviteter och utflykter av olika slag. Efter utvärdering av veckorna så 

berättar ungdomarna att det varit en mycket viktig verksamhet för dem. Under inledningen av hösten har det 

varit väldigt många besökare i den öppna verksamheten på plan 2. Detta ställer nya krav på planering, 

gruppindelning samt öppettider och verksamhetsplanering. 

 

Skara kommuns verksamheter ska präglas av hållbar utveckling, samverkan och kvalitet 

En handlingsplan är framtagen gällande utveckling av ledarskapet i förvaltningen. Planen innehåller bl.a. 

punkter om styrkedjans betydelse. Dialogen behöver öka mellan nivåerna i styrkedjan för att leda fram till en 

gemensam strategi för hur de nationella målen ska uppnås på den enskilda skolenheten. 

Förstelärarna har arbetat med formativ bedömning tillsammans med respektive rektor på enheten. Detta är ett 

led i att öka lusten för lärande bland eleverna. Kollegialt lärande för att sprida aktuell forskning och beprövad 

erfarenhet sker bland lärare och våra chefer. Genom matematiklyft och nu också läslyftet tar lärarna del av 

aktuell forskning inom området. 

Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där ledare tillsammans med medarbetare utvecklar 

verksamheten 

Endast 27 % av medarbetarna inom Barn- och utbildningsförvaltningen är helt nöjd med Skara kommun som 

arbetsgivare. Förvaltningen kommer att arbeta med värdegrund, vision och varumärke med start under 2015. 

Detta kommer leda till att samtliga medarbetare känner större tillhörighet med Skara kommun som arbetsgivare 

och det blir en tydlighet i vilka mål samtliga medarbetare i kommunen ska arbeta för att uppnå. 

Förvaltningen kommer även att arbeta med bemötande med utgångspunkt i den kommungemensamma 

bemötandeutbildningen i november 2015. Detta ger goda möjligheter till att förvaltningens medarbetare även 

fortsatt kommer att uppleva ett gott arbetsklimat och ett gott bemötande. 

Förvaltningen kommer att arbeta utifrån en handlingsplan för att stärka rektors pedagogiska ledarskap, vilket 

kan utöka möjligheten för cheferna att fokusera på att stötta sina medarbetare i större utsträckning. 

Förvaltningens och enheternas mål ska också tydliggöras, precis som sättet att arbeta på för att nå målen. 

Förvaltningen kommer även att säkerställa att respektive chef pratar om önskad utökad sysselsättningsgrad i 

varje medarbetarsamtal samt att det innan rekrytering sker en kontroll om det finns medarbetare i förvaltningen 

som önskar utökad sysselsättningsgrad. 

Förhoppningen är att ovanstående åtgärder ska kunna förbättra nöjdheten med Skara kommun som arbetsgivare. 
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God ekonomisk utveckling - ordning och reda - förutsättningar för god välfärd och tillväxt 

Underskottet motsvarar 0,8% av kommunbidrag. Förvaltningen styr utifrån decentraliserat ekonomiskt ansvar 

och har målet att alla enheter ska ha en ekonomi i balans, eller om det ej är möjligt, på verksamhetsområdet. 

Ekonomisk uppföljning sker kontinuerligt. Under 2015 har ett riktat arbete påbörjats med att se över och 

uppdatera skriftliga rutiner rörande ekonomin samt förbättra ekonomikunskaperna hos skolassistenter. 

Medborgare 

Samverkan sker mellan skolformer. 

 

Någon analys utifrån målindikatorerna då det inte har kommit officiell statistik ännu. Detta redovisas i 

bokslutet. Måluppfyllelsen avser senast rapporterat, 2014. 

  Målindikator Utfall Målvärde Kommentar 

  Andel elever som fullföljt 
gymnasieutbildning inom tre år exkl. 
individuellt program 

  Mäts som andelen (%) av kommunens 
folkbokförda elever i år 1 i gymnasieskolan 
som inte fanns i gymansieskolan något av 
de två närmst föregående åren och som 
erhållit slutbetyg eller motvsrande inom 
loppet av tre läsår. Källa: Öppna 
jämförelser, gymnasieskola 
 

  Totalt andel elever som fullföljt 
gymnasieutbildning inom fyra år. 

 83% Utfallet avser läsåret 2012/2013 

Resultat kommer till bokslut 

  Andel elever som uppnått 
grundläggande behörighet till 
universitet och högskola på 
studieförberedande program. 

 91%  

  Andel elever som uppnått 
grundläggande behörighet till 
universitet och högskola på 
yrkesförberedande program. 

 44%  

  Andel som nått målen i alla ämnen åk 
9. 

 83% Intern statistik visar att det var 35 elever 
av 209 totalt i Skara kommun som inte var 
behörig till gymnasieskolan i våras. Av de 
35 eleverna är 17 nyanlända elever och 
har kommit till Sverige under de senaste 
fyra åren) 7 av de 35 har antagits som 
PRIV-elever på ett gymnasieprogram. 

  Andelen behöriga till gymnasieskolans 
naturvetar- och teknikprogram. 

 88% Nationella resultaten för årskurs 9 kommer 
30 september. 

  Andelen behöriga till gymnasieskolans 
ekonomi-, humanistiska och 
samhällsvetarprogram. 

 91%  

  Andelen behöriga till gymnasieskolans 
estetiska program. 

 91%  

  Andelen behöriga till gymnasieskolans 
yrkesprogram. 

 92%  

  Andel i åk 9 som får sitt förstahandsval 
på gymnasium. 

95% 92% 95 % av andel behöriga på Djäkneskolan, 
Teglaskolan och Metis 
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Digitala resurser används i lärande/verksamheten. 

 

De målindikatorer som finns med i budgetdokumentet kommer inte fullt ut ge den information som krävs för att 

göra en bedömning av målet. Dessa mäts inför bokslut. Genom andra utvärderingar av läsplattor i åk 7-9, 

självskattningsverktyget LIKA, samt frågor kring frekvens av användande i undervisningen, kan vi se en positiv 

attitydsförändring till att använda digitala verktyg i undervisningen. Detta gäller både elever och personal. 

Satsningen "en till en" visar att fler har tillgång till digitala verktyg. enheterna för de lägre åldrarna har en 

föråldrad datapark vilket innebär att alla elever inte har tillgång till frekvent användning av digitala läromedel. 

Under 2016-2018 kommer satsningen "en till en" även omfatta f-6 skolorna. Det är av största vikt att koppla 

inköp av digitala verktyg med tillhörande kompetensutveckling. Under mars månad slutfördes en ett-årig 

utbildning för lärarna i åk 7-9. I utvärderingen efterfrågas praktisk kunskap kring att utveckla undervisningen 

med läsplattor. Gymnasiet har nu fullt utbyggt "en till en " för alla elever. Arbetet med att utveckla lärmiljö 

utifrån digitala verktyg pågår. Gymnasiet använder lärplattformar samt molntjänster för den digitala lärmiljön. 

  

  Målindikator Utfall Målvärde Kommentar 

  Lärarna i min skola använder digitala 
verktyg i undervisningen. 

 81%  

  Jag använder lärplattformen i mitt 
skolarbete. 

 81%  

Det förebyggande arbetet riktar sig till alla barn och ungdomar. 

 

Stöd ges till rektorer och förskolechefer i frågor som rör Skolinspektionsärenden, enskilda elevärenden och 

verksamhetsfrågor. 

Marte Meo-vägledare, -utbildare och -samordnare tillhandahålls i verksamheterna för att stödja det 

förebyggande och främjande arbetet. Organisation kring Edvinperspektivet finns med styrgrupp och en 

gemensam ledningsgrupp. 

Elevhälsapersonal från områdena 1-16 och gy/vux har  påbörjat gemensamt utvecklingsarbete, utifrån Petri 

Partanen, "Att utveckla elevhälsa" tillsammans med ledningen.  Kuratorer har fått handledning. 

Elevhälsan på gy/vux har påbörjat ett arbete kring närvaro utifrån ett hälsoperspektiv. Arbetsmarknadsgruppen 

har formerat arbetet där gy/vux är en del. Främst utifrån det kommunala aktivitetsansvaret samt utifrån arbetet 

med nyanlända. Förvaltningen deltar aktivt i det uppstartade projektet "en väg in" som utgörs av en plattform för 

unga vuxna som varken arbetar och studerar. Projektet ingår som en del i regeringens satsning, delegationen för 

unga i arbete, DUA. 

I dialogen/möten finns en ökad tydlighet kring vars och ens roll i det främjande och förebyggande arbetet. 

Rektor, lärare och elevhälsa har samråd på enheterna. Under första och sista veckan på sommarlovet har 

Stureplan haft en förstärkt verksamhet utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Den har riktat sig till ungdomar i 

åk 7-9. Veckorna har innehållit kulturella aktiviteter och utflykter av olika slag. Efter utvärdering av veckorna så 

berättar ungdomarna att det varit en mycket viktig verksamhet för dem. Under inledningen av hösten har det 

varit väldigt många besökare i den öppna verksamheten på plan 2. Detta ställer nya krav på planering, 

gruppindelning samt öppettider och verksamhetsplanering. 
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  Målindikator Utfall Målvärde Kommentar 

  Andel elever åk 4 som är simkunniga. 77% 91% Det är fler elever som är nyanlända som 
inte har någon vattenvana. Dessa får extra 
undervisning för att nå målen i årskurs 6 

  Lärarna i min skola hjälper mig i 
skolarbetet om jag behöver det åk 2. 

99% 97%  

  Lärarna i min skola hjälper mig i 
skolarbetet om jag behöver det åk 5. 

96% 97%  

  Lärarna i min skola hjälper mig i 
skolarbetet om jag behöver det åk 8. 

87% 92% Detta värde har gått ner med 7 
procentenheter sedan förra året. 

  Lärarna i min skola hjälper mig i 
skolarbetet om jag behöver det åk 2 
gymnasium. 

86% 92%  

Verksamhet 

Ledarskapet utvecklar verksamheten. 

 

Utifrån målindikatorerna går det inte i nuläget att göra någon analys varför resultatet är något sämre än 

föregående år. Analys av resultatet kommer att göras tillsammans med enheternas personal och ledare fram till 

bokslutet. Förvaltningen har under flera år legat högt i denna mätning i förhållande till andra kommuner. 

En handlingsplan är framtagen gällande utveckling av ledarskapet i förvaltningen. Planen innehåller bl.a. 

punkter om styrkedjans betydelse. Dialogen behöver öka mellan nivåerna i styrkedjan för att leda fram till en 

gemensam strategi för hur de nationella målen ska uppnås på den enskilda skolenheten. 

  Målindikator Utfall Målvärde Kommentar 

  Lärarna i min skola tar hänsyn till 
elevernas åsikter åk 2. 

92% 93% Ett bra värde men det har gått ner 5 
procentenheter från förra året 

  Lärarna i min skola tar hänsyn till 
elevernas åsikter åk 5. 

85% 93%  

  Lärarna i min skola tar hänsyn till 
elevernas åsikter åk 8. 

84% 80%  

  Lärarna i min skola tar hänsyn till 
elevernas åsikter åk 2 gymnasium. 

79% 80%  

  Jag känner mig trygg i skolan åk 2. 93% 97% Ett värde som gått ner med fem 
procentenheter från förra bokslutet 

  Jag känner mig trygg i skolan åk 5. 94% 97%  

  Jag känner mig trygg i skolan åk 8. 90% 97% Ett värde som minskat med sex 
procentenheter 

  Jag känner mig trygg i skolan åk 2 
gymnasium. 

97% 97%  

  Enheten har 
kompetensutvecklingsplan % av 
antalet enheter 

100% 100%  
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Eleven når så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

 

Utifrån målindikatorerna går det inte i nuläget att göra någon analys varför resultatet är något sämre än 

föregående år. Analys av resultatet kommer att göras tillsammans med enheternas personal och ledare fram till 

bokslutet. Förvaltningen har under flera år legat högt i denna mätning i förhållande till andra kommuner. 

  Målindikator Utfall Målvärde Kommentar 

  Jag vet vad jag ska kunna för att nå 
målen i de olika ämnena åk 5. 

90% 94%  

  Jag vet vad jag ska kunna för att nå 
målen i de olika ämnena åk 8. 

71% 84% Ett värde som minskat med 10 
procentenheter 

  Jag vet vad jag ska kunna för att nå 
målen i de olika ämnena åk 2 
gymnasium. 

73% 84%  

  Jag får veta hur det går för mig i 
skolarbetet åk 2. 

90% 94% Ett värde som minskat med 7 
procentenheter 

  Jag får veta hur det går för mig i 
skolarbetet åk 5. 

85% 94% Värdet har minskat med 7 procentenheter 

  Jag får veta hur det går för mig i 
skolarbetet åk 8. 

80% 88%  

  Jag får veta hur det går för mig i 
skolarbetet åk 2 gymnasium. 

83% 88%  

  Andel elever som når minst betyget E i 
samtliga ämnen åk 6. 

72% 92% Ungefär samma värde som i fjol. Av 172 
elever i kommunal skola är det 48 elever 
som inte når E i ett eller flera ämnen. 

En redovisning av ämnena där fler än fem 
elever inte fått betyg 

biologi 17 st 
engelska 22 st 
fysik 12 st 
geografi 23 st 
historia 20 st 
religion13 st 
samhällskunskap12 st 
svenska 10 st 
idrott och hälsa14 st 
kemi 20 st 
matematik 25 st 
teknik 7 st 

  Mina lärare förväntar sig att jag ska nå 
målen i alla ämnen åk 2. 

90% 95% En värdeminskning med 8 procentenheter 

  Mina lärare förväntar sig att jag ska nå 
målen i alla ämnen åk 5. 

84% 95% En värdeminskning med 8 procentenheter 

  Mina lärare förväntar sig att jag ska nå 
målen i alla ämnen åk 8. 

96% 91% En värdeökning med 5 procentenheter 

  Mina lärare förväntar sig att jag ska nå 
målen i alla kurser åk 2 gymnasium. 

93% 91%  
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Verksamheten präglas av aktuell forskning. 

 

Förstelärarna har arbetat med formativ bedömning tillsammans med respektive rektor på enheten. Detta är ett 

led i att öka lusten för lärande bland eleverna. Kollegialt lärande för att sprida aktuell forskning och beprövad 

erfarenhet sker bland lärare och våra chefer. Genom matematiklyft och nu också läslyftet tar lärarna del av 

aktuell forskning inom området. 

I övrigt måste resultatet av mätningen analyseras med personal och ledare för enheterna. 

  Målindikator Utfall Målvärde Kommentar 

  Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer åk 2. 

92% 82%  

  Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer åk 5. 

78% 82% En värdeminskning med 7 procentenheter 

  Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer åk 8. 

44% 55% En stor minskning från 69 procent i fjol till 
44 % i år 

  Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer åk 2 
gymnasium. 

42% 55% En stor misnkning från 62 % år 2013 till 
42 % år 2015 

Personal 

Samtliga medarbetare upplever och ger ett gott bemötande. 

 

Förvaltningens medarbetare känner överlag att det finns ett gott arbetsklimat, lojalitet mellan kollegor och en 

god stämning i arbetslaget. Medarbetarna har också till stor del förtroende för sin närmaste chef. 

Teamarbete, konstruktiv kommunikation och arbete med värdegrund och bemötande kommer att krävas för att 

bibehålla det goda resultatet: 

- Förvaltningen kommer att arbeta med värdegrund, vision och varumärke, med start höst 2015. Här finns en 

kommungemensam verktygslåda att arbeta med. 

- Kommunens bemötandesatsning med utbildning för samtliga medarbetare kommer att genomföras under 

november 2015 för att sedan följas upp ute i förvaltningarna med fortsatt arbete med den verktygslåda som 

kommer finnas tillgänglig. 

Dessa åtgärder kommer att ge förvaltningen en god grund att stå på och stora möjligheter för att medarbetarna 

även fortsättningsvis upplever och ger ett gott bemötande. 

Skala 1-6 

  Målindikator Utfall Målvärde Kommentar 

  Samarbete i arbetslaget. 5,1 5 Samarbete inom arbetslaget är en av 
framgångsfaktorerna vid det fortsatta 
arbetet med medarbetarundersökningen 
från 2014, både på enhetsnivå och 
förvaltningsnivå. När det gäller samarbetet 
beskriver flera enheter att det finns ett gott 
arbetsklimat, lojalitet kollegor emellan 
samt en god stämning i arbetslaget. 

För att bibehålla det goda samarbetet och 
den goda stämningen i arbetslagen lyfts 
idéer kring rekreation och arbetsglädje. 
Det handlar om olika typer av aktiviteter 
som ytterligare främjar meningsfullhet i 
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  Målindikator Utfall Målvärde Kommentar 

arbetet och samhörighet med gruppen. 
Fortsatt stöd till varandra, arbete i team 
och konstruktiv kommunikation kommer att 
krävas för att fortsätta det goda 
samarbetet i verksamhetens arbetslag. 
Värdegrundsfrågor och konflikthantering 
kommer även fortsättningsvis vara på 
agendan i olika forum. 

  Medarbetarna har förtroende för sin 
chef. 

4,6 4,6 Medarbetarna inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen har till stor del 
förtroende för sin närmsta chef. 
Förvaltningens resultat ligger i linje med 
kommunen som helhet. 

Kommunens fortsatter satsa på ledarskap 
och förvaltningen kommer att arbeta 
utifrån en handlingsplan för att stärka 
rektors pedagogiska ledarskap. Detta 
kommer tillsammans att stärka 
förvaltningens ledare ytterligare i sitt 
ledarskap vilket kan öka graden av 
förtroende medarbetarna känner. 

I Skara utövas ett hälsosamt ledarskap. 

 

Kommunens fortsätter satsa på ledarskap och förvaltningen kommer att arbeta utifrån en handlingsplan för att 

stärka rektors pedagogiska ledarskap. Detta kommer tillsammans att stärka förvaltningens ledare ytterligare i sitt 

ledarskap vilket kan öka möjligheten för cheferna att fokusera på att stötta sina medarbetare i större 

utsträckning. 

Arbete mot gemensamma mål och ett gemensamt förhållningssätt till arbetet vill förvaltningen uppnå genom att 

tydliggöra verksamhetens mål och sättet man ska arbeta för att nå målen. Ett gemensamt förhållningssätt skapas 

genom delaktighet och tydlighet. 

Skala 1-6 

  Målindikator Utfall Målvärde Kommentar 

  Medarbetarna får stöd från sin chef. 4,3 4,5 Hälften av förvaltningens medarbetare 
känner att deras närmsta chef ger dem det 
stöd de behöver för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter. Resultatet ligger något 
lägre än kommunen som helhet och 
förvaltningen nådde inte uppsatt mål. 

Kommunens fortsätter satsa på ledarskap 
och förvaltningen kommer att arbeta 
utifrån en handlingsplan för att stärka 
rektors pedagogiska ledarskap. Detta 
kommer tillsammans att stärka 
förvaltningens ledare ytterligare i sitt 
ledarskap vilket kan öka möjligheten för 
cheferna att fokusera på att stötta sina 
medarbetare i större utsträckning. 

  Medarbetarna får återkoppling på utfört 
arbete. 

4,3 4,4 Hälften av förvaltningens medarbetare 
upplever att deras närmaste chef ger dem 
återkoppling på hur de utfört sina 
arbetsuppgifter. Förvaltningens resultat 
ligger i samma nivå som kommunen som 
helhet när det kommer till denna fråga 
men förvaltningen nådde inte uppsatt mål. 

Kommunens fortsatter satsa på ledarskap 
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  Målindikator Utfall Målvärde Kommentar 

och förvaltningen kommer att arbeta 
utifrån en handlingsplan för att stärka 
rektors pedagogiska ledarskap. Detta 
kommer tillsammans att stärka 
förvaltningens ledare ytterligare i sitt 
ledarskap vilket kan öka möjligheten för 
cheferna att fokusera på att stötta sina 
medarbetare i större utsträckning. 

  Målen för verksamheten är tydliga. 4,9 5 Arbeta mot gemensamma mål och ett 
gemensamt förhållningssätt till arbetet 
finns med bland enheternas 
förbättringsområden i det fortsatta arbetet 
med medarbetarenkäten. I arbetet med 
detta blir det viktigt att tydliggöra för 
samtliga medarbetare vilka mål 
verksamheten har att arbeta efter och hur 
man ska arbeta för att nå målen. Genom 
delaktighet och tydlighet skapas ett 
gemensamt förhållningssätt till det arbete 
som utförs och anledningen till det. 

Medarbetare skall ges möjlighet till inflytande över sin arbetstid. 

 

För att nå uppsatt mål behöver respektive chef lägga fokus på att ta upp frågan om önskad sysselsättningsgrad i 

varje medarbetarsamtal. Förvaltningen måste också säkerställa att det innan rekrytering sker en kontroll i 

WinLas om det finns medarbetare i förvaltningen som önskar utökad sysselsättningsgrad. 

Skala 1-6 

  Målindikator Utfall Målvärde Kommentar 

  Andel medarbetare som är nöjda med 
sin sysselsättningsgrad. 

5,1 5,5 80 % av förvaltningens medarbetare är 
nöjda med den sysselsättningsgrad de 
har. 13 % känner sig delvis nöjda. 
Direktiven säger att innan rekrytering 
ansvarar rekryterande chef för att det 
kontrolleras i WinLas om det finns 
medarbetare i förvaltningen som önskar 
utökad sysselsättningsgrad. 

Respektive chef bör i varje 
medarbetarsamtal ta upp frågan om 
önskad utökad sysselsättningsgrad samt 
se till att det blir registrerat i WinLas om 
medarbetaren önskar utökning. Detta för 
att kontroll innan rekrytering ska bli 
meningsfull. 

  Antal delade turer.  0 Delade turer tillämpas inte inom 
förvaltningen. 
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Ekonomi 

Resurserna fördelas utifrån en modell som säkerställer ett effektivt resursutnyttjande. 

 

Kostnad per betygspoäng är borttagen från nationell statistik och kommunens ranking rapporteras årligen. 

Prognostiserat underskott motsvarar 0,8% av kommunbidrag. Den ekonomiska modellen för förvaltningen 

bygger på ett decentraliserat ekonomiskt ansvar med egen budget per verksamhetsenhet. En översyn av 

resursfördelningsmodellen till volymbaserade verksamheter är under arbete för att se om det finns faktorer som 

inte tas hänsyn till idag. 

  Målindikator Utfall Målvärde Kommentar 

  Kostnad per betygspoäng.    

  Kommunens ranking i öppna 
jämförelser. 

   

  Avvikelse mot budget.    

 


