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Delårsrapport efter augusti månad 2021  

Sammanfattning 
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett underskott med 2,1 mnkr. 
Underskottet beror på felaktigt utbetalade statsbidrag, 2,5 mnkr till 
vuxenutbildningen, år 2020 men som belastar 2021 års budget.  
 
Måluppföljning 
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med följande fullmäktigemål: 
Säffle kommun är en plats för alla (ej uppfyllt)  
I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet 
(uppfyllt)  
I Säffle kommun kan alla försörja sig (ej uppfyllt)  
Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling (ej uppfyllt) 
Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet (ej uppfyllt) 
Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare (saknar redovisning i delår) 
 
Till dessa fullmäktigemål finns ett antal nämndsmål knutna. Dessa mål finns 
redovisade mer specificerat i verksamhetsuppföljningen. 
Ekonomisk uppföljning 
Prognos 
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett underskott med 2,1 mnkr.  
 
Nämnden (inkl elevhälsa och kost): Nämnden beräknar underskott med 100 
tkr. Kostenheten beräknar underskott med 2,3 mnkr beroende på mindre 
sålda måltider på grund av pandemi. Överskott finns för bufferts som hittills 
inte utnyttjas. 
 
Förskolan: Prognosen för förskolan är ett överskott med 0,5 mnkr. Intäkter 
beräknas visa överskott då förskolan fått statsbidrag man inte budgeterat med 
då osäkerhet finns om bidragen blir beviljade. Dessutom har 
barnomsorgsavgifterna blivit mer än budgeterat.  
 
Grundskolan: Prognosen för grundskolan är ett resultat i balans med budget, 
dvs ett 0-resultat. Centrala skolor visar 0-prognos eller överskott. Ytterskolor 
beräknar underskott mellan 100 – 800 tkr där främst fritidsverksamheten går 
med underskott. 
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Gymnasiet: Prognosen för gymnasiet är ett resultat i balans med budget, dvs 
ett 0-resultat. Nettot av köp och sälj av gymnasieplatser visar underskott med 
2,9 mnkr jämfört med budget. Kostnader för skolskjuts beräknar överskott, 
jämfört med 2019 beräknas kostnaderna minska med 1,1 mnkr. 
 
Vuxenutbildning: Prognosen för vuxenutbildningen är underskott med 2,5 
mnkr. Detta beror på att återbetalning av statsbidrag som avser 2020, där 
beslut kom 2021. 
 
AME: Prognosen för arbetsmarknadsenheten är resultat i balans med budget 
dvs 0-prognos. Intäkter från Arbetsförmedling har minskat men det extra 
tillskott AME fick på 3,6 mnkr har medfört att totala intäkter beräknas nå 
budget. Det extra tillskottet kommer användas till extra insatser, tillfälliga 
personalförstärkningar, inköp av utbildningar mm.  
 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen ansvarar varje facknämnd för kontrollen av den egna 
verksamheten. I Säffle följs verksamhetens ekonomi upp och rapporteras till 
respektive nämnd varje månad och varannan månad rapporterar nämnderna 
till kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige. 
Verksamhetsmålen följs upp i delårsrapport och årsredovisning. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsuppföljning för barn- och utbildningsnämnden efter augusti år 
2021. 
Investeringsuppföljning efter augusti 2020 för barn- och 
utbildningsnämnden. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Efter augusti konstateras att barn- och utbildningsnämnden redovisar ett 
underskott med 2,1 mnkr.  
Det blir stora konsekvenser för verksamheten då alltför stor del av 
kostnaderna går till lokaler och de besparingar som görs nästan enbart 
medför personalneddragningar. Detta kommer att ge konsekvenser på 
måluppfyllelsen i framförallt förskolan, grundskolan och gymnasiet med 
därtill tillhörande verksamheter. Skollagens skrivningar om särskilt stöd 
kommer inte att kunna genomföras på våra enheter, då personaltalen är nere 
på ett minimum och fler neddragningar måste genomföras om inga 
organisatoriska förändringar sker eller extra medel tillförs.   

Investeringsbudgeten följer enligt bilaga 1. 
Barn- och utbildningsnämnden har en investeringsbudget om 8,6 mnkr för år 
2021. Ännu ej förbrukade medel kommer att förbrukas under resterande del 
av 2021. 
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Hittills har 2 143 tkr förbrukats av budgeterade 8 655 tkr. 

Konsekvenser 
Det blir stora konsekvenser för verksamheten då alltför stor del av 
kostnaderna går till lokaler och de besparingar som görs nästan enbart 
medför personalneddragningar. Detta kommer att ge konsekvenser på 
måluppfyllelsen i framförallt förskolan, grundskolan och gymnasiet med 
därtill tillhörande verksamheter. Skollagens skrivningar om särskilt stöd 
kommer inte att kunna genomföras på våra enheter, då personaltalen är nere 
på ett minimum och fler neddragningar måste genomföras om inga 
organisatoriska förändringar sker eller extra medel tillförs.   

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens föreslår barn- och utbildningsnämnden. 
 

1. Godkänna delårsrapporten efter augusti 2021.  
2. Överlämna delårsrapportens uppföljning av nämndsmålen och 

rapportens driftredovisning med prognos till kommunfullmäktige. 
3. Godkänna investeringsuppföljningen efter augusti månad 2021 och 

överlämna till kommunfullmäktige. 
 

Erica Andrén 
Förvaltningschef 

Håkan Johansson 
Förvaltningsekonom 

Marie Öberg 
Förvaltningsekonom 
 
Skickas till: 
Erica Andrén, förvaltningschef 
Håkan Johansson, förvaltningsekonom 
Marie Öberg, förvaltningsekonom 
Kommunstyrelsen
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Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla 
 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Barn upplever sig trygga i förskolan 
 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

Antal inskrivna barn per årsarbetare kommunal förskola 6.1 6.2 6.0 

Nöjd medborgarindex - vårdnadshavare förskola 67.0  67.0 

Antal inskrivna barn per barngrupp 17.7 17.7 17.0 

Intervju med vårdnadshavare kring trygghet och trivsel   100.0 

 
RESULTAT 
På grund av tilldelade resurser har förutsättningarna för att skapa en trygg förskola för barnen försämrats. Barngrupperna har blivit 
större och det har blivit fler barn per årsarbetare. Säffle kommun har 6,2 barn per årsarbetare och 17,7 barn per barngrupp. Detta 
påverkar barnens arbetsmiljö, undervisning och förutsättningar för trygghet negativt. 
 
Analys av barnintervjuer och trygghetsvandringar visar på att barnen är till stor del trygga på förskolan. De situationer där barnen 
inte är 100 % trygga är främst i rutinsituationer så som kapprum-, toalett- och matsituation. Möjlig orsak kan vara att dessa 
situationer upplevs stressiga och krävande för vissa barn. Det kan också vara så att dessa utrymmen upplevs trånga och 
konfliktfylldfyllda om många barn vistas där samtidigt. Ljudvolymen ökar och det kan uppstå konflikter mellan barn i väntesituationer. 
Pedagogerna är väl medvetna om detta och på de flesta förskolor har förändringar gjorts i organisation och grupp för att göra 
rutinsituationer till lugnare stunder där det finns möjlighet till undervisning och riktat stöd på individnivå. 
 
Stor del av utbildningen har under våren skett utomhus på grund av pandemin, så även introduktion av nya barn och föräldrar i 
förskolan. Det har funnits en oro hos rektorer och pedagoger om de nya barnen blir trygga med pedagoger, andra barn, innemiljön 
och rutinerna på förskolan då stor del av introduktion sker i utomhusmiljön. Enligt kartläggningar och observationer och samtal med 
föräldrar upplevs barnen trygga i förskolan trots en annorlunda introduktion. Detta kan bero på att pedagoger har organiserat upp 
introduktionen än mer än tidigare och lagt mycket stort fokus på anknytning och trygghet. Vid tillfällen då en förändring måste ske 
krävs nya tankar och mer fokus har riktats mot introduktionen då pandemin har tvingat fram nya metoder och arbetssätt. 
 
Arbete med barnhälsoteamet har fortgått digitalt under våren, både små och stora team. Fokus har varit diskussioner kring 
avidentifierade dilemman från vardagen där teamet har stött och blött gemensamt. Arbetet behöver fördjupas ytterligare för att än 
mer göra skillnad för de familjer och barn där det finns behov av samordnade insatser. Samarbete med BVC och socialförvaltningen 
gynnar familjer och barn i behov av stöd i ett tidigare skede. Familjecentralen kommer ytterligare förstärka samarbetet. 
 
EFFEKT AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
 

Rektorerna har arbetat intensivt tillsammans med pedagogerna kring organisation och förhållningssätt för att optimera barnens 
lärande och trygghet och skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. Det krävs en genomtänkt organisation och en en tydlig 
grundverksamhet där det finns en plan för dagen i stora drag samt hur aktiviteter ska struktureras så att pedagogerna har möjlighet 
att delta i barnens lek utan onödiga avbrott. I de barngrupper och arbetslag där pedagoger arbetar i storarbetslag, det vill säga där 
två avdelningar arbetar gemensamt i team med olika ansvarsområden i lärmiljöerna, har barnen tillgång till fler kompisar, aktiviteter 
och lärmiljöer. Pedagogerna ser utifrån detta en ökad trygghet hos barnen och mindre stress hos dem själva. Det finns större 
möjligheter för pedagoger att sitta kvar i en lärmiljö med en grupp barn. Forskning visar på att framförallt flerspråkiga barn behöver 
en vuxen närvarande för att kunna utveckla sitt språk tillsammans med andra barn.  

 

Flera förskolor arbetar med att det finns en "löpare" som sköter telefon, hämtning, lämning och toalett för att möjliggöra att 
pedagoger inte behöver avbryta en undervisningssituation. På någon förskola har "löparen" en väst på sig utomhus så barn och 
föräldrar vet vem som finns tillgänglig. I ett storarbetslag har barnen möjlighet att skapa anknytning till fler pedagoger och barn vilket 
gör det mindre sårbart vid personal och barnfrånvaro. Det finns alltid en känd pedagog och kompisar i förskolan. Detta arbetssätt är 
svårare att genomföra på små enheter. 
AKK i form av tecken och bildstöd används på alla förskolor för att hjälpa barnen få en struktur på dagen, tydlighet i lärmiljöerna, 
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undervisningen och vid övergångar. 
 
Arbetet med kartläggning, dokumentation och uppföljning gällande barn i behov av särskilt stöd fortgår med stöd av pedagogisk 
handledare. Barn i behov av stöd ökar. Merparten av barn i behov av stöd är pojkar och barn med annat modersmål. 
En tydlig lärmiljö ute med närvarande vuxna skapar en tryggare utevistelse med färre tillbud och konflikter. Det har dock varit fler 
tillbud under våren vilket rektorerna tror beror på att stor del av utbildningen sker utomhus. Det sker oftare tillbud och olyckor ute än 
inne beroende på att det är mer rörelse i leken utomhus och fler saker att slå sig på så som gungor, cyklar, pinnar och 
sandlådskanter. 

 

Under våren har de flesta förskolor fått planteringar för ökad och långsiktig skugga. Planteringen har också bidragit till ett estiskt 
vackrare intryck och ett ökat lekvärde för alla sinnen. Förskolornas gårdar behöver fortsatt utvecklas för att skapa en säker och 
lekvänlig miljö. Mycket av lekutrustningen är gammal och har brister i besiktningar. Med kravet på undervisning i förskolan behöver 
även utemiljön skapa goda förutsättningar för både spontan och planerad undervisning vilket gör att utegårdarna idag kräver annat 
material och annan lekutrusning än för 20 år sedan. Det har blivit extra tydligt under våren då i stort sett all utbildning och 
undervisning skett utomhus. 
 
AKTIVITETER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 
 

• Fortsatt arbete i enlighet med trygghetsplanens aktiva åtgärder 
• Fortsatt arbete med tillgängliga och säkra lärmiljöer utomhus 
• Fortsatt organisera för att dela barnen i mindre grupper under dagen 
• Fördjupat samarbete i barnhälsoteamet, både stora och lilla  

 

COVID19-PANDEMINS PÅVERKAN 
 
Personalbrist påverkar barnens trygghet negativt. Pedagogerna är trötta och slitna på grund av personalbrist, vikariebrist, stress och 
oro. Samtidigt har vikariebristen och oron stärkt samarbetet och VIkänslan på varje förskola. Alla har stöttat och peppat varandra 
under svåra dagar. 
Nationella rapporter visar att de barn som redan innan pandemin har levt under svåra sociala omständigheter och har haft 
stödbehov i utbildningen nu är i en än mer utsatt situation. Barn- och utbildningsnämnden riskerar att inte uppfylla 
barnkonventionens krav, som är lag sedan 1 januari 2020. 

 
 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Elever upplever sig trygga i skolan 
 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel 90.00% 91.00% 90.00% 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel 84.00% 86.00% 84.00% 

Elever i åk 3: Frånvaro i grundskolan 11.00% 11.00% 5.00% 

Elever i åk 6: Frånvaro i grundskolan 15.00% 12.00% 5.00% 

Elever i åk 9: Frånvaro i grundskolan 23.00% 12.00% 10.00% 

Elever i åk 1-6: Frånvaro i grundsärskola 30.00% 24.00% 5.00% 

Elever i åk 7-9: Frånvaro i grundsärskola 17.00% 14.00% 10.00% 

Elever år 1-3 Gy: Frånvaro i gymnasiet 14.50% 12.00% 12.00% 

Elever år 1-4: Frånvaro i gymnasiesärskolan 26.30% 28.00% 12.00% 

 
RESULTAT 
Målet för trygghet har uppnåtts. 
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Skolfrånvaron har under våren varit hög i de lägre årskurserna och detta kopplas främst till pandemin. I de högre årskurserna har 
skolfrånvaron inte påverkats i samma utsträckning av pandemin eftersom undervisningen till viss del har genomförts på distans. I 
grundsärskolan och gymnasiesärskolan har skolfrånvaron varit högst, vilket också kan härledas till pandemin. 
Skolfrånvaron har minskat på Herrgårdsgymnasiet och den mest troliga orsaken är att merparten av undervisningen har skett på 
distans. Gymnasiesärskolan har haft närstudier hela tiden och frånvaron där är mycket hög. Båda delar kan härledas till pandemin 
och inga andra slutsatser kan dras. 
 
EFFEKT AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
 

Likvärdigheten har säkerställs genom att det finns förvaltningsgemensamma rutiner för likabehandlingsarbetet och skolfrånvaro. Alla 
medarbetare är medvetna om betydelsen att följa skolfrånvaron och att utreda orsaker till denna. 
Skolorna har påbörjat arbetet med att ta fram styrda rastaktiviteter som ett led i att tydliggöra planeringen och förväntningarna för 
hela skoldagen. Detta är viktigt för att alla elever upplever trygghet och förutsägbarhet under sin skoldag. Skolorna har börjat arbeta 
med extra anpassningar även för raster för de elever som är i behov. De ekonomiska förutsättningarna är begränsande. 
Målgrupper skolan generellt har svårt att anpassa utbildningen för är pojkar, elever med annan språklig bakgrund och elever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I samband med ekonomiska neddragningar har förutsättningarna försämrats för just 
dessa målgrupper och möjligheten att ge barn och elever stöd har minskat avsevärt. För att möta ett allt större behov av generell 

kompetens kring dessa målgrupper genomförs förvaltningsgemensamma kompetensutvecklingsinsatser under 2021. 
 

Förebyggarteamet samordnar insatser för elever i behov. Rutinen för arbetet har prövats under vårterminen. Arbetet utgår från 
regeringsuppdraget Tidiga samordnade insatser. Framför allt har det varit viktigt att utgå från en gemensam och fastställd struktur i 
samverkan där uppföljning och utvärdering utvecklar arbetet. 
Friends årsrapport redovisar att etnicitet är den främsta orsaken till trakasserier bland elever i riket. I Säffle är verbala kränkningar 
vanligast förekommande. Detta kan innebära att det kan finnas en risk för underrapportering alternativ underdifferentiering av 
orsaker till trakasserier och kränkande behandling. 
 
AKTIVITETER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 
 

• Arbete och bemötande som främjar elevdelaktighet 
• Samsyn kring begrepp som rör förväntan på personal och elever i det systematiska kvalitetsarbetet 
• Uppmärksamhet kring stadieövergångar 
• Mötes- och kommunikationsformer för att främja och utveckla samråd med vårdnadshavare 

 
COVID19-PANDEMINS PÅVERKAN 
 
Nationella rapporter visar att de elever som redan innan pandemin har levt under svåra sociala omständigheter och har haft 
stödbehov i utbildningen nu är i en än mer utsatt situation. Barn- och utbildningsnämnden riskerar att inte uppfylla 
barnkonventionens krav, som är lag sedan 1 januari 2020. Nationella rapporter och lokala iakttagelser visar att den psykiska 
ohälsan ökar bland barn och unga. 
Ett ökat behov av vikarier under pandemin har gjort att kvaliteten på ledning och stimulans samt extra anpassningar har varit svårt 
att upprätthålla. Detta innebär att det har varit svårt att tillgodose alla elevers behov av stöd. 
Frånvaron har varit högre i hela skolsystemet, särskilt för särskolan på grund- och gymnasienivå. Herrgårdsgymnasiets 
gymnasieelever och introduktionsprogramselever uppvisar förbättrad närvaro. 
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Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet 
 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

En effektiv förvaltningsorganisation som skapar förutsättningar att ger barn och elever kunskaper, trygghet och studiero 
 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

Andel rektorer som anser att förstelärarnas arbete påverkar kvaliteten i undervisningen  100.00% 80.00% 

Andel förstelärare som upplever stöd från verksamhetsledning i sitt arbete att utveckla 
undervisningen 

  
96.00% 

 
80.00% 

 
RESULTAT 
Förstelärarorganisationen bedöms ha positiv effekt på utbildningens kvalitet. 
 
EFFEKT AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
 
All personal har blivit medvetna om normers betydelse genom kompetensutveckling. 
Specialpedagogerna har arbetat med att höja kvaliteten på skrivningar om elever i behov av särskilt stöd. Det ska vara tydligt vilket 
som är behovet och vilken insats skolan planerar att genomföra kopplat till behovet samt vem som ansvarar. Åtgärdsprogrammen 
blir tydligare för såväl skolan som elev och vårdnadshavare. 
Rektorerna har fått information om de gemensamma överenskommelser som finns i regionen. 
 
AKTIVITETER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 
Kartläggning pågår av den digitala kompetensen hos all personal för att kunna rikta kompetensutvecklingsinsatser och inte göra 
generella insatser. 
Samverkan i regionen kan förbättras genom att förvaltningen fortsätter att vara aktiva och bedriver ett produktivt nätverksarbetet. 
Under hösten kommer en kartläggning genomföras av de modeller och metoder som används i förvaltningen. Därefter görs en 
utvärdering av om metoden utgår från vetenskaplig grund. 
 
COVID19-PANDEMINS PÅVERKAN 
Stödfunktionerna på barn- och utbildningskontoret har merparten av tiden arbetat hemifrån. Alla möten inom förvaltningen har skett 
digitalt. Detta har lett till att möten har blivit mer effektiva men att de mellanmänskliga relationerna har tagit stryk. Utvecklingen inom 
förvaltningen har saktat ned. Förstelärarnas utvecklingsarbete har stannat av lite med anledning av att hela organisationen är trött 

och att vi inte ska blanda personal och grupper. 
 

Pandemin har påverkat den digitala kompetensen positivt och påskyndat utvecklingen. Förstelärarna har varit ett stöd till lärarna i 
digitaliseringen*. * 
Nationella prov i årskurs 6 och 9 har ställts in nationellt. Sambedömning har gjorts framförallt inom enheten. Det har varit viktigt att 
ta hänsyn till arbetsmiljön utifrån pandemins begränsningar. 
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Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig 
 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Måluppfyllelse bibehålls i förskolan 
 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

Enkät till alla arbetslag gällande arbetet med språk: "Lärmiljön erbjuder alla barnen tillgång till 
papper, pennor, läsplatta och en anpassad litteratur", Andel positiva svar 

 
72.00% 

  
90.00% 

Enkät till alla arbetslag gällande arbetet med språk: "AKK i form av bildstöd och tecken används i 
vardagen av alla pedagoger på avdelningen", Andel positiva svar 

 
72.00% 

  
80.00% 

Enkät till lärledare och SKUA-utvecklare kring arbete med flerspråkighet: "I vårt arbetslag har vi en 
miljö som synliggör och uppmuntrar barnens alla språk", Andel positiva svar 

 
80.00% 

  

Barngrupper som har tillång till basmiljöer ateljé, bygg/konstruktion, fantasi/rollspel, läsmiljö. Andel 
lärmiljöer 

 
48.00% 

  
80.00% 

Enkät alla arbetslag kring arbete med flerspråkighet "I vårt arbetslag har vi en miljö som synliggör 
och uppmuntrar barnens alla språk." Andel positiva svar 

  
86.40% 

 
80.00% 

Intervju med handledare i läslyftet om matematisk medvetenhet i undervisningen genom läslyftet  100.00% 100.00% 

Enkät till IKT-nätverket gällande digital kompetens och lärverktyg  100.00% 100.00% 

 
RESULTAT 
 

På grund av tilldelade resurser har förutsättningarna för att skapa en förskola med hög kvalitet på undervisningen försämrats. 
Barngrupperna har blivit större och det har blivit fler barn per årsarbetare. Säffle kommun har 6,2 barn per årsarbetare och 17,7 
barn per barngrupp. Detta påverkar barnens arbetsmiljö och undervisning och drabbar särskilt flerspråkiga barn och barn i behov av 
stöd i sitt lärande. 
 
Arbetet med läslyftet, fokus på matematik, har avslutats under våren. Samtliga pedagoger har deltagit i lyftet under två års tid vilket 
har resulterat i en ökad medvetenhet och utvidgad syn på vad språkutvecklande arbetssätt, matematik och begreppet undervisning 
innebär i praktiken och i teorin. Pedagoger upplever att läslyftet har gett dem verktyg att se på undervisningen på nya sätt och flera 
förskolor uttrycker att barnen genom detta utvecklat sitt intresse samt förståelse för matematik och därmed fått ett förändrat 
kunnande. Arbetet med flerspråkighet har fortsatt och implementerats väl visar enkätresultatet. Ett par förskolor skattar sig lågt och 
där behöver rektor göra en kartläggning kring vilket riktat stöd som behövs. Generellt skattar sig alla högt gällande "Vi hjälper 
barnens samtal framåt genom att benämna begrepp, ställa frågor och utvidga samtalet" vilket kan vara ett resultat av läslyftet. 
 
Det har även skett en ökning gällande hur pedagoger planerar den dagliga verksamheten utifrån de flerspråkiga barnen intressen 
behov samt hur barnen delas in i grupper för att stimulera barns språkutveckling. Det kan bero på det systematiska kvalitetsarbetet i 
arbetsplanen och organisation. I år har mycket fokus varit på att fånga upp barns intresse i undervisningen samt organisera för att 
dela barnen i mindre grupper. Det som behöver utvecklas är arbetet med att synliggöra och uppmuntra alla barnens språk samt att 
se föräldrar som resurser i arbetet. Här behöver Säffles två SKUA- pedagoger (pedagoger som genomfört en utbildning kring språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt) vara ett stöd på de förskolor som har svårt att genomföra insatser. 
 
Samtliga förskolor har stegförflyttat sig gällande digitalisering och barnen har nu tillgång till flera digitala verktyg i undervisningen 
både inne och ute. Den ökade tillgången till det lustfyllda digitala verktyg har bidragit till att barnen ökat sin förståelse för bland annat 
digitalt berättande, programmering och källkritiskt tänkande. Digitala verktyg finns tillgängliga för barnen och är en naturlig del i 
förskolans lärmiljöer och barnens undersökande. För att underlätta arbetet med digitala verktyg för pedagogerna behöver hårdvara 
och system ses över så att de fungerar tillsammans. Det behöver också bli enklare att förvara och ladda de digitala verktygen. 
Arbetet med basmiljöer har haft fokus på utemiljön under våren för att säkerställa att barn har en tillgänglig och lärande miljö även 
utomhus. Samtliga förskolor har startat processen med att utveckla lärmiljöerna utomhus och arbetet fortsätter under hösten då flera 
projekt och fortbildningar är planerade med fokus på lärande i utomhusmiljöerna. 
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EFFEKT AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
Att låta alla pedagoger genomföra läslyftet har bidragit till ökad kunskap genom det kollegiala lärandet. Läslyftet har riktat fokus mot 
undervisningsuppdraget och bidragit till att barnen har fått uppleva språk och matematik på flera olika sätt. 
 
Samtliga utbildningsinsatser och verktyg har på olika sätt riktat blicken mot pedagogernas undervisning där barnen ska vara i fokus. 
I kvalitetsdialogerna 2021 beskriver alla förskolor att de har fått en ökad medvetenhet i undervisningen, särskilt den som sker 
spontant. De fångar de tillfällen som ges när barnen visar nyfiken och intresse. Istället för att hinna med så många aktiviteter som 
möjligt stannar pedagogerna upp och följer processerna som barnen är inne för att utveckla den proximala utvecklingszonen och se 
progression hos varje barn. Det har blivit ett mer professionellt yrkesspråk bland pedagogerna och pedagogerna beskriver sig som 
mer närvarande i barnens lärande. 
Digitalistorna och gemensamma satsningar på IKT samt fortbildning för rektorerna genom leda digitalisering har lett till ökad 
likvärdighet på förskolorna gällande IKT som verktyg för lärande i alla led, från barn till utvecklingschef för förskola. 
 
AKTIVITETER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 

• Fortsatt arbete med språkutvecklande arbetssätt och AKK med stöd av språkutvecklare och kompetensutveckling 
• Fortsatt arbete med att utveckla lärmiljöerna utomhus 
• Fortsatt fokus på IKT genom digitalistornas stöd  

 
COVID19-PANDEMINS PÅVERKAN 
Under våren har det generellt varit högt deltagande av barn i förskolan. Det finns en oro över att socialt utsatta barn har varit 
frånvarande mer än vanligt och det kan finnas en omsorgs- och utbildningsskuld. Nationella rapporter visar att de barn och elever 
som redan innan pandemin har levt under svåra sociala omständigheter och har haft stödbehov i utbildningen nu är i en än mer 
utsatt situation. Barn- och utbildningsnämnden riskerar att inte uppfylla barnkonventionens krav, som är lag sedan 1 januari 2020. 
På grund av pandemin har förskolans utbildning och undervisning i stort skett bara bedrivits utomhus vilket har gjort att 
utomhuspedagogiken har utvecklats på samtliga förskolor. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Måluppfyllelsen och studieresultaten behålls i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan och fritidshemmet 
 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, 
kommunala skolor. 

  
54.00% 

 
56.00% 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor 82.00% 80.00% 82.00% 

Elever i åk 9, meritvärde, kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) 209.00 222.00 209.00 

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor 70.00% 73.00% 70.00% 

Elever som når kunskapskraven i grundsärskolan, åk 1-9 76.00% 69.00% 76.00% 

Elever som når kunskapskraven i träningsskolan åk 1-9 83.00% 83.00% 83.00% 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och 
svenska som andraspråk, kommunala skolor, 

  
50.00% 

 
67.00% 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor. 86.00% 87.00% 86.00% 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, kommunala skolor. 62.00% 78.00% 87.00% 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor. 78.00% 84.00% 78.00% 

Andel elever i förskoleklass som inte är i behov av en särskild bedömning i matematik 74.00% 71.00% 74.00% 

Andel elever i förskoleklass som inte är i behov av en särskild bedömning i Hitta språket 69.00% 72.00% 69.00% 

Andel elever i åk 3 som nått målen i samtliga ämnen 66.00% 67.00% 66.00% 

Andel elever i åk 6 som nått målen i samtliga ämnen 69.00% 61.00% 69.00% 

Medelmeritvärde i åk 6 192.0 199.0 192.0 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor andel  84.00% 79.00% 

Personal i fritidshemmet har fått fortbildning i normmedvetenhet   100.00% 
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Andel elever i åk 1 som har nått kunskapskravet för läsförståelse 83.00% 66.00% 83.00% 

 
RESULTAT 
Förskoleklass- årskurs 3 
Höstterminen 2020 genomfördes Skolverkets kartläggning av kunskapsnivån i förskoleklass inom ramen för läsa- skriva- 
räknagarantin. Syftet är att skolan ska sätta in tidiga åtgärder för att främja inlärningen för alla elever. Det är 28 % av eleverna som 
inte når förväntad nivå. Under våren har skolorna arbetat med bokstavsarbete, språk och begrepp samt taluppfattning. En viss 
progression kan ses. 

• 67 % av eleverna i årskurs 3 har nått kunskapskraven i alla ämnen. 
• Pojkarna når kunskapskraven i alla ämnen i högre utsträckning än flickor. 
• Måluppfyllelsen i svenska och svenska som andraspråk är lägre än förväntad nivå i de nationella proven. 
• Resultaten i matematik är enligt förväntad nivå men de är fortsätt låga. 

 
Årskurs 6 

• 61 % av eleverna i årskurs 6 har nått kunskapskraven i samtliga ämnen. 
• Pojkar har lägre resultat i årskurs 6 än flickor. 
• I Säffle är både pojkars och flickor resultat i årskurs 6 lägre än i riket. 
• Resultaten är generellt något lägre på landsbygden än i tätorten. Det omvända gällde föregående år. 
• En lägre andel av eleverna på landsbygden har generellt svårare att nå kunskapskraven i alla ämnen. 
• Resultaten på Botilsäter skola är lägst i kommunen. 

Arbetet med ledning och stimulans för att anpassa lärmiljön till alla elever pågår på alla skolor. 
 
Årskurs 9 

• Resultat är högre än förväntad nivå 
• I årskurs 9 är pojkars resultat högre än flickors avseende behörigheten till ett yrkesförberedande program. 
• Skillnaden i medelmeritvärdet mellan pojkar och flickor har minskat och är i samma nivå. 
• Det finns ett förädlingsvärde för samma elever från årskurs 6 till årskurs 9 vad gäller medelmeritvärde, behörighet till gymnasiet 

samt i kärnämnena 
 
Grundsärskola 

• En lägre andel elever än förväntat når kunskapskraven i grundsärskolan. 
• I träningsskolan når eleverna förväntad nivå. 

 
Fritidshem 
Fritidshemmets personal har förutom den generella kompetensutvecklingen om normer och pojkars lärande genomgått en riktad 
kompetensutveckling om just normer och normers betydelse. 
 
Huvudmannens kompensatoriska åtgärder 
Ekonomiskt och strukturellt stöd har under 2021 fördelats till skolenheterna efter analys av aktuella resultat. Därtill har det varit 
nödvändigt att fördela bidrag till ytterskolorna utifrån det faktiska behovet av bemanning. Förvaltningsövergripande stödfunktioner 
har riktats till enheter med behov. Elevhälsa finns på alla skolenheter men ytterskolorna har betydligt högre andel av 
elevhälsoresurs för att den samlade elevhälsan ska kunna hinna bedriva sitt arbete. 
Elevhälsan utvecklar sitt systematiska kvalitetsarbete för att utgå från kartläggningar av lärmiljöerna. 

• Pojkar är överrepresenterade i incidentrapporter. 
• Andelen elever med åtgärdsprogram/särskilt stöd är högre än i riket. 
• Andelen pojkar har åtgärdsprogram/särskilt stöd i större utsträckning än flickor i de yngre åldrarna. 

Huvudmannens har under den senast fem-årsperioden givit goda förutsättningar för det kompensatoriska arbetet. 
Budgetförutsättningarna innebär svårigheter för enheterna att ge alla elever förutsättningar att nå utbildningens mål. 
 
EFFEKT AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
Arbetet med att utveckla tillgängliga lärmiljöer i flera olika perspektiv pågår. Att implementera nytt synsätt och nya arbetsmetoder tar 
tid. Ledning och stimulans inbegriper förtydligande av strukturer, framförhållning, relationellt bemötande, normer, tydliga 
förväntningar etc. Eleverna ska uppleva en känsla av sammanhang och vara delaktiga i utbildningen. Skolorna har förbättrat sitt 
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kartläggningsarbete så att rätt åtgärder kan sättas in i tid. 
 
 
AKTIVITETER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 
Utveckla arbetet med tillgängliga lärmiljöer i tidiga åldrar 

• normer och värden 
• kompetensutveckling neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
• skolkultur 
• kartläggning, bedömning och åtgärder i tidiga åldrar  

 
COVID19-PANDEMINS PÅVERKAN 

Det är svårt att bedöma i vilken grad pandemin har påverkat resultaten. Det är uppenbart att skolfrånvaron är högre, vilket innebär 
att fler elever har gått miste om undervisning. Det är framförallt elever i behov av stöd som har haft hög skolfrånvaro. Hur stor den 
så kallade utbildningsskulden är och hur den ska hanteras är ännu för tidigt att säga. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Måluppfyllelsen och studieresultaten bibehålls i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan på Herrgårdsgymnasiet 
 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor. 61.40%  62.00% 

Gymnasielever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, 
kommunala skolor 

 
15.70% 

  
20.00% 

Elever som når gymnasiesärskoleexamen efter 4 år 100.00% 100.00% 100.00% 

Gymnasielever med examen inom 4 år, hemkommun andel (%) 68.80%  70.00% 

Andel elever som är antagna till introduktionsprogram och som är behöriga till ett nationellt 
program på hösten året efter 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
10.00% 

 
RESULTAT 
Den nationella statistiken har ännu ej kommit men egna beräkningar visar en liten minskning av genomströmning på gymnasiet men 
full genomströmning på gymnasiesärskolan. 
 
EFFEKT AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
Det kollegiala arbetet i kollegiet har fallit väl ut. Sambedömningar har genomförts vilket ger en ökad samsyn om bedömning utifrån 
kursinnehåll och betygskriterier. De kontinuerliga uppföljningarna i svenska, matematik och engelska har gjort att tidigare insatser 
har kunnat sättas in på elever som inte följer den önskade progressionen. Tyvärr sticker matematikämnet ut då fler elever fick F som 
betyg i juni än som visade sig i uppföljningen i februari. Ämnesgruppen i matematik har fått i uppdrag att analysera effekterna av 
deras undervisning. 
Den digitala förmågan hos pedagoger och elever har ökat under pandemin.  

AKTIVITETER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 
Upprätta en utbildningsplan för introduktionsprogrammen på huvudmannanivå för att säkerställa att organisering och upplägg av 
dem sker i enlighet med lagstiftning och med en bredd så att vi kan möta våra elevers behov. 
Fortsatt fokus på hur undervisningens upplägg ska passa alla elever enligt devisen att det som är nödvändigt för vissa är bra för 
alla. 
 
COVID19-PANDEMINS PÅVERKAN 
Det är svårt att tydligt se pandemins verkningar då det kommer att ge sig uttryck långt fram i tiden. Undervisningen på 
Herrgårdsgymnasiet har till stora delar bedrivits på distans under nästan hela läsåret. Det har varit svårare för lärarna att 
individanpassa undervisningen. Herrgårdsgymnasiet är till största delen ett yrkesgymnasium där stora delar av utbildningen 
innehåller praktiska inslag. Självklart har det påverkat elevernas möjligheten att nå målen för utbildningen eftersom det är svårt att 
bedriva praktiska inslag på distans. Även matematikämnet är svårt att ta in på distans och det är svårare för lärarna att läsa av 
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elevernas förståelse i enskilda moment och kanske går för fort eller långsamt fram än vad som är optimalt. Nationella rapporter visar 
även att den psykiska ohälsan har ökat markant och det kommer vi säkert att se mer av nu när samhället börjar starta upp igen. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Måluppfyllelsen och studieresultaten bibehålls i vuxenutbildningen 
 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

Andel kursdeltagare med lägst betyg E på kursen Engelska 5, gymnasial nivå 100.00% 100.00% 100.00% 

Andel kursdeltagare med lägst betyget E på kursen Matematik 1b, gymnasial nivå. 50.00% 50.00% 70.00% 

Andel kursdeltagare med lägst betyget E på kursen Svenska 1, gymnasial nivå 89.00%  90.00% 

Andel kursdeltagare med lägst betyget E på kursen Svenska som andraspråk 1, gymnasial nivå 72.00% 50.00% 80.00% 

Andelen kursdeltagare med lägst betyget E på kursen svenska som andraspråk på grundläggande 
nivå 

   
85.00% 

Kursdeltagare på SFI 3D, andel, som slutfört kursen  100.00% 100.00% 

Andel elever från yrkesvux vård- och omsorg som har arbete 6 mån efter examen   75.00% 

Andel elever från industriprogrammen (AFs uppdragsutbildning och yrkesvux industri) som har 
arbete 6 mån efter examen. 

   
75.00% 

Andel elever från yrkesvux barnskötarutbildning som har arbete 6 mån efter examen   75.00% 

Andel elever från yrkesvux elektriker som har arbete 6 mån efter examen   75.00% 

Andel elever som har gått från förberedande utbildning till yrkesvux  100.00% 75.00% 
 

RESULTAT 
Eftersom det är få elever som läser framför allt grund- och gymnasiala kurser varierar resultaten stort över tid då en enda elev 
påverkar resultat mycket. Hälften av resultaten ligger över målvärdena medan andra halvan ligger under. 
 
EFFEKT AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
Huvudmannens arbete med förstelärarna och tillgängliga lärmiljöer börjar ge resultat på enheten även om i stort sett all undervisning 
har varit på distans under året. 
Flytten till Herrgårdsgymnasiets byggnad har tagit mycket kraft av enheten och stort fokus har legat där varvid utvecklingsarbetet 
har minskats ned. Även pandemin har gjort det svårare att bedriva kollegialt arbete då distansarbete inte möjliggör det på samma 
sätt som om det hade skett på plats på enheten. De kollegiala mötena och arbetslagsmötena har haltat under året. 
 
AKTIVITETER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 
Fortsätta utveckla det kollegiala arbetet om tillgängliga lärmiljöer. 
Tätare avstämningar av elevers studieplaner för att minska ned på antalet reviderade studieplaner. Mer studiehandledning i 
modersmålet kommer att erbjudas. 
Följa avhoppen i verksamheten för att kunna vidta åtgärder på grupp- och organisationsnivå. 
Fortsätta följa de positiva effekterna av distansundervisningen och utveckla formerna för ett mer flexibelt lärande.  

COVID19-PANDEMINS PÅVERKAN 
Pandemin har påverkat verksamheten oerhört mycket. Merparten av undervisningen har skett på distans vilket har varit positivt ur 
någon aspekt, t ex att lärandet har blivit mer flexibelt, men negativt ur fler aspekter, att läraren har haft svårt att anpassa 
undervisningen till elevgruppen, som är svårare att läsa av på distans. Många av eleverna har inte träffat andra elever och pratat 
svenska vid sidan om eller deltagit i sociala sammanhang. Nationella rapporter visar att den psykiska hälsan har försämrats. 
Eftersom många av våra elever har en respektive eller barn som går i våra förskolor och skolor har förutsättningarna till 
distansstudier varit dåliga. Flera personer som ska delta i digitala möten på en liten yta samtidigt som yngre barn har varit tvungna 
att vara hemma i större utsträckning p g a symtom har gett dålig arbetsmiljö såväl för de studerande som för lärarna. 
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Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

Arbetslösheten minskar 
 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

Resultat vis avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, 
andel (%) 

 
20.00% 

 
35.00% 

 
25.00% 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, 
andel (%) 

 
14.00% 

 
12.00% 

 
25.00% 

Antal som övergår från försörjningsstöd till egenförsörjning (1 mån utan försörjningsstöd)  50.0 100.0 

Andel deltagare som har deltagit i praktik  30.00% 100.00% 

Andel deltagare från AME som har påbörjat en orienteringskurs eller förberedande utbildning  8.00% 30.00% 

Antal individer som kommer från försörjningstödsenheten till AME.  232.0 250.0 
 Utfall före 

gående år 
Aktuellt 

utfall 
Mål innev 
arande år 

Arbetslöshetssiffra män 18-24 antal  170.0 130.0 

Antal män 18-30 i försörjningsstöd 68.0 65.0 40.0 
 

RESULTAT 
Fler individer har gått ut i arbete från AME, oftast en subventionsanställning. Tyvärr har färre börjat studera vilket beror till stor del 
på att Lärcenter har minskat ned på studiestarter med anledning av pandemin och flytt. Fler individer skrivs in på AME från 
försörjningsstödet, vilket är positivt. Antalet personer som har gått från försörjningsstöd till egenförsörjning är 50 st. Andelen som går 
ut i praktik har minskat kraftigt med anledning av pandemin då många arbetsplatser har haft restriktioner vilket omöjliggjort 
mottagande av praktikanter. 
Egen mall för arbetsmarknadsplanering är framtagen. Den är förenklad och underlättar arbetet med individen.  

 

EFFEKT AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
Samarbetet med socialtjänsten pågår även om det tar längre tid än vad vi hade räknat med. Samarbetet med Arbetsförmedlingen är 
närmast obefintligt och vi behöver ta hjälp av högre tjänstemän i kommunen för att försöka få till stånd ett bättre sådant. Matchning 
mot praktik och studier har kraftigt försvårats med anledning av pandemin. Fler unga män har hamnat i arbetslöshet. Egentligen är 
det privata aktörer som arbetar med den målgruppen men AME försöker bredda sitt uppdrag för att nå även dessa individer. 
 
AKTIVITETER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 
Fortsätta strävan med att utöka samarbetet med andra aktörer, främst socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, folkhögskolan och 
vuxenutbildningen. 
Fler förberedande utbildningar behöver startas. 
Fler praktikplatser behöver erbjudas av kommunala och fristående aktörer. 
Annan lokal för AME krävs då det är en annan målgrupp än tidigare, fler individer och andra behov av central och säker placering.  

 

COVID19-PANDEMINS PÅVERKAN 
Påverkan har varit stor! Att coacha individer som redan är i ett utanförskap har varit en utmaning. Många gånger är de inte så 
digitala och att locka personer som har ett motstånd ut ifrån hemmen när samhället betonar restriktioner har varit svårt. Vissa 
utbildningsstarter har inte dragit igång och tillgången till praktikplatser har varit kraftigt minskad. 
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Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling 
 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

En effektiv förvaltningsorganisation som skapar förutsättningar att ge barn och elever kunskaper, trygghet och studiero 
 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

Andel medarbetare i barn- och utbildningsförvaltningen som har fått kompetensutveckling för ett 
aktivt ledar- och medarbetarskap 

 
10.00% 

 
10.00% 

 
40.00% 

 
RESULTAT 
Livsmedels- och måltidspolicyn har antagits. Fortbildningsinsatsen har ej kunnat genomföras med anledning av pandemin.  

EFFEKT AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
Livsmedels- och måltidspolicyn har nyss antagits. Inga effekter kan ännu ses.  
 
AKTIVITETER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 
 
COVID19-PANDEMINS PÅVERKAN 
Fortbildningsinsatsen har ej kunnat genomföras med anledning av pandemin. 

 
 
Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet 

 
Nämndmål 

Nämndmål Status Trend 

En effektiv förvaltningsorganisation som skapar förutsättningar att ge barn och elever kunskaper, trygghet och studiero 
 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel   5.00% 
 

RESULTAT 
EFFEKT AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

AKTIVITETER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE  

COVID19-PANDEMINS PÅVERKAN  
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Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare 
 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

En effektiv förvaltningsorganisation som skapar förutsättningar att ger barn och elever kunskaper, trygghet och studiero  

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen förskola 69.35%  67.00% 

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen, fritidshem 69.74%  81.00% 

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen, förskoleklass 87.84%  88.00% 

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, grundskola 87.17%  82.00% 

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, gymnasieskola 83.00%  70.00% 

Hållbart medarbetarengagemang, motivation, ledarskap och styrning 77.3   

Kostnad per inskrivet barn i förskola  144 242 160 000 

Sjukfrånvaro BUN personal andel (%) 7.17%  5.60% 

Antalet barn per årsarbetare legitimerad förskollärare 8.8  8.5 

 
RESULTAT 
EFFEKT AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER  

AKTIVITETER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 

 COVID19-PANDEMINS PÅVERKAN 
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Driftsredovisning (tkr) 
 

  
Utfall Jan - 

Aug 2021 

Budget 
Jan - Aug 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 84 218 85 653 -1 435 128 479 1 976 
 

 

Kommunbidrag 282 281 282 281 -0 423 422 -1 926 
 

 

Kostnader -335 198 -366 410 31 212 -551 602 -2 153 
 

 

Räntekostnader -177 -199 23 -299 3 
 

 

Resultat 31 124 1 325 29 799 0 -2 100 
 

 

 
UTFALL 
Till och med augusti har barn- och utbildningsnämnden ett utfall om 31,1 mnkr. Intäkter har ett utfall om 84,2 mnkr, exklusive 
kommunbidrag, vilket är 1,4 mnkr sämre än budgeterat. Underskottet finns främst för försäljning av måltider till skola. Kostnader har 
ett utfall om 355,2 mnkr vilket är 31,2 mnkr bättre än budget för perioden. Personalkostnader, livsmedel, skolskjuts och ej utnyttjade 
bufferts är de största posterna där utfall understiger budget. 
 
ANALYS  
Barn- och utbildningsnämnden beräknar ett underskott med 2,1 mnkr för 2021 (juni -2,5 mnkr). Intäkter beräknas till 130,4 mnkr, 
exklusive kommunbidrag, vilket är i nivå med budget. Jämfört med 2020 beräknas intäkterna öka med 2 mnkr. Underskott finns för 
försäljning av måltider från kostenheten med 1,3 mnkr. Även statsbidrag beräknas bli 1,2 mnkr lägre än budgeterat. 
Däremot beräknas intäkter från försäljning av gymnasieplatser bli bättre än budgeterat med 4,8 mnkr. Kostnaderna beräknas bli 
553,8 mnkr för 2021 vilket är 2,1 mnkr sämre än budgeterat. Jämfört med 2020 beräknas kostnaderna öka med 21,4 mnkr 
motsvarande 4,0 %. Största underskotten finns för köp av gymnasieplatser, -7,4 mnkr och för personalkostnader med 1,3 mnkr.  
 
Däremot beräknas överskott för livsmedel med 2,8 mnkr och skolskjuts med 1,4 mnkr. Personalkostnaderna beräknas till 315,2 
mnkr för 2021 vilket är 1,3 mnkr sämre än budget och en ökning med 20,9 mnkr mot 2020, motsvarande en ökning med 7%. Största 
ökningen finns för AME vilket är kopplat till arbetsmarknadsåtgärder, exklusive AME är ökningen 3,6 %. Under 2021 har 
grundskolan fått ökade statsbidrag, bl a skolmiljarden, som använts till att öka resurserna under 2021. 
 
Nämnden mm 
De gemensamma verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden redovisar underskott med 100 tkr (juni -500 tkr). Underskott 
finns för kostenheten med 2,3 mnkr vilket beror på mindre sålda måltider. Överskott finns för bufferts som ännu inte utnyttjats där 
det i prognosen finns medräknat med ytterligare ca 2 mnkr förbrukning under september - december. 
 
Förskolan 
Förskolan beräknar ett överskott med 0,5 mnkr för 2021. Intäkter beräknas visa överskott då förskolan fått statsbidrag man inte 
budgeterat med då osäkerhet finns om bidragen blir beviljade. Dessutom har barnomsorgsavgifterna blivit mer än budgeterat. 
Då förskolan haft mindre antal barn än budgeterat har man kunnat minska sina kostnader jämfört med budget, främst har 
personalkostnader minskats. 
 
Grundskolan 
Grundskolan beräknar ett resultat i balans med budget. Intäkterna beräknas bli bättre än budget, dels på grund av satsningar som 
finansierats internt från andra verksamheter, men även statsbidrag som blivit större än budgeterat, bl a skolmiljarden. 
De ökade intäkterna har medfört att även kostnaderna, främst personal, ökat då intäkterna gjort det möjligt att utöka resurserna 
inom grundskolan. 
De centrala skolenheterna beräknas visa 0-prognos eller överskott medan ytterskolorna beräknas visa underskott för 2021. Främst 
är det fritidsverksamheten på ytterskolorna som går med underskott. 
 
Gymnasiet 
Gymnasiet beräknar ett resultat i balans med budget, dvs ett 0-resultat. Netto av köp och sälj av platser visar underskott mot budget 
med 2,9 mnkr. Överskott finns för personalkostnader med 4,2 mnkr, även skolskjuts beräknas visa överskott med 670 tkr. 
Kostnaderna för skolskjuts beräknas ha minskat med 1,1 mnkr jämfört med 2019. 
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Vuxenutbildning 
Vuxenutbildningen beräknar underskott med 2,5 mnkr för 2021. Underskottet beror på återbetalning av statsbidrag för 2020 där 
Säffle kommun fått utbetalt 2,5 mnkr för mycket. Återbetalningen belastar 2021 då beslut om detta kom efter bokslutet för 2020 
stängt. 
 
AME  
AME beräknar ett resultat i balans med budget, dvs en 0-prognos. 
Arbetsmarknadsenheten har haft mindre intäkter från Arbetsförmedlingen än vad som budgeterats. Detta har uppvägts av ett extra 
tillskott om 3,6 mnkr som AME tilldelats under året. HIttills under året har AME haft lägre personalkostnader då intäkterna varit lägre 
men under hösten kommer det extra tillskottet att användas till tillfälliga personalförstärkningar, inköp av utbildningar m m 

 

 

 

 

Driftsredovisning (tkr) 
 
Barn & Utbildningsnämnden 

 
  

Utfall Jan - 
Aug 2021 

Budget 
Jan - Aug 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Kommunbidrag 1 867 1 867 -0 2 800 0 
 

 

Kostnader -703 -1 867 1 164 -2 800 800 
 

 

Resultat 1 164 0 1 164 0 800 
 

 

 
UTFALL 
Barn- och utbildningsnämnden har ett utfall om 1,2 mnkr till och med augusti. Kostnaderna uppgår till 703 tkr för perioden jämfört 
med budgeterade 1,9 mnkr. 
 
ANALYS 
Verksamheten barn- och utbildningsnämnden beräknar ett överskott med 800 tkr (juni + 800 tkr) 
I denna verksamhet redovisas arvoden till politikerna i barn- och utbildningsnämnden. Till och med augusti följer utfallet budget. 
Jämfört med samma period 2020 har arvoden ökat från 631 tkr till 674 tkr, en ökning med 6,8 %. Ökningen är hänförlig till ökade 
arvoden för sammanträden. 
Det finns även budgeterat med 1,7 mnkr som nämndens reserv. Till och med augusti har inget förbrukats av denna reserv. I 
prognosen har medräknats att ca 850 tkr kan förbrukas under september - december. 

 
 
Stabsfunktioner 

 
  

Utfall Jan - 
Aug 2021 

Budget 
Jan - Aug 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 18 216 20 967 -2 751 31 450 -3 150 
 

 

Kommunbidrag 3 140 3 140 0 4 710 0 
 

 

Kostnader -21 512 -24 067 2 555 -36 133 1 853 
 

 

Räntekostnader -13 -18 5 -27 -3 
 

 

Resultat -170 22 -191 0 -1 300 
 

 

 
UTFALL 
Stabsfunktioner har ett utfall om -170 tkr för perioden januari - augusti. Förvaltningsledning har 1,1 mnkr i överskott vilket är 
hänförligt till överskott för kostnader då förvaltningsledningen inte har några intäkter. 
Kostenheten har 1,3 mnkr i underskott där intäkter har ett underskott med 2,8 mnkr och kostnader överskott med 1,5 mnkr. 
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ANALYS 
Stabsfunktioner beräknar ett underskott med 1,3 mnkr för 2021 (juni -1,6 mnkr) där förvaltningsledning beräknar överskott med 1 
mnkr (juni + 1,1 mnkr) och kostenheten underskott med 2,3 mnkr (juni -2,7 mnkr). 
 
Förvaltningsledning 
Personalkostnader beräknar underskott med 125 tkr för 2021. Det finns ca 3 mnkr budgeterat som buffert under 
förvaltningsledningen. Till och med augusti har 1 mnkr använts till att bekosta både fasta vikarier på ytterkolor och del av 
AIG-studenters kostnader. I prognos har räknats med att ytterligare ca 1 mnkr av buffert kommer att förbrukas under september - 
december. 
 
Kostenhet 
Kostenheten beräknar underskott för intäkter med 3,1 mnkr (juni -3,2 mnkr) för 2021 där skolan har det största underskottet. Jämfört 
med 2020 är det 2,7 mnkr mer i intäkter till och med augusti. Av denna ökning har intäkter för skolmåltider ökat med 1,8 mnkr. 550 
tkr av dessa beror på att kostenheten från och med 2021 tagit över kosthanteringen i Nysäter. Ökningen mellan 2020 och 2021 
beror i övrigt främst på ökade intäkter från förskolan som ökat med 1,1 mnkr (exklusive Enen). 

Personalkostnader beräknar underskott med 550 tkr (juni -850 tkr). I budget 2021 finns inräknat ett besparingskrav på ca 1 mnkr för 
att få budget i balans. Hälften av detta besparingskrav har hittills genomförts. 
Eftersom det har varit minskade intäkter för mindre antal sålda måltider understiger kostnaderna för livsmedel budget. Prognosen 
för 2021 är ett överskott med ca 3 mnkr jämfört med budget avseende livsmedel. Jämfört med 2020 är kostnaderna för livsmedel ca 
500 tkr lägre till och med augusti. 
Underskott finns det för hanteringen av inköp av måltider från Skafferiet i Långserud. Under perioden januari - augusti är det 
ett underskott om 350-450 tkr avseende kosten i Nysäter. För hela 2021 beräknas underskottet till 600-700 tkr. 

 
 
Barn- o utbildningskontor 

 
  

Utfall Jan - 
Aug 2021 

Budget 
Jan - Aug 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 15 267 -251 400 0 
 

 

Kommunbidrag 5 347 5 347 -0 8 020 0 
 

 

Kostnader -4 820 -5 597 776 -8 413 -0 
 

 

Räntekostnader -3 -5 2 -7 0 
 

 

Resultat 539 12 527 0 -0 
 

 

 
UTFALL 
Barn- och utbildningskontoret har ett utfall om 539 tkr till och med augusti. Intäkter har ett utfall om 15 tkr, exklusive kommunbidrag, 
vilket är 257 tkr lägre än budget för perioden. Kostnader har ett ufall om 4,8 mnkr vilket är 780 tkr bättre än budget för perioden. 
 
ANALYS 
Barn- och utbildningskontoret beräknar ett resultat i balans med budget för 2021 (juni +50 tkr). 
I budget finns ca 750 tkr i buffert där ca 250 tkr än så länge har förbrukats, främst till olika system- och licenskostnader. I prognosen 
för 2021 har räknats med att ytterligare ca 500 tkr kommer att förbrukas under september - december. 
Personalkostnader uppgår till och med augusti till 4,1 mnkr vilket är 250 tkr mindre än 2020 samma period. Dock kommer 
personalkostnaderna öka under resten av 2021 då barn- och utbildningskontoret tagit över två intendenter från gymnasiet och 
Lärcenter. Detta för att samla alla intendenter under samma ansvar. För att finansiera de ökade kostnaderna kommer budget att 
flyttas mellan ansvar. 
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Elevhälsa 
 

  
Utfall Jan - 

Aug 2021 

Budget 
Jan - Aug 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 1 080 667 413 1 000 100 
 

 

Kommunbidrag 5 694 5 694 -0 8 541 0 
 

 

Kostnader -5 314 -6 346 1 033 -9 541 300 
 

 

Räntekostnader -0  -0    

Resultat 1 460 15 1 445 -0 400 
 

 

 
UTFALL 
Elevhälsan har ett utfall om 1460 tkr till och med augusti 2021. Intäkter har ett utfall om 1,1 mnkr, exklusive kommunbidrag, vilket är 
400 tkr bättre än budgeterat. Kostnader har ett utfall om 5,3 mnkr vilket är 1 mnkr bättre än budget för perioden. 
 
ANALYS 
Elevhälsan beräknar ett överskott med 400 tkr för 2021 (juni + 300 tkr). Intäkter beräknar överskott med 100 tkr vilket beror på 
statsbidrag som beviljats mer än vad som budgeterats. 
Kostnader beräknar överskott med 300 tkr där personalkostnadernas överskott är 400 tkr men kostnad för läkare beräknar 
underskott med 100 tkr. 

Till och med augusti är personalkostnaderna 4,5 mnkr vilket är ca 500 tkr mer än samma period 2020. Elevhälsan har från och med 
november 2020 utökats med socialpedagog vilket medfört ökade personalkostnader. Även kostnaden för PTP-psykolog har varit 
högre under 2021 då PTP-psykolog inte fanns i samma omfattning. Båda tjänsterna är finansierade genom statsbidrag 

 
FÖRSKOLAN 

 
  

Utfall Jan - 
Aug 2021 

Budget 
Jan - Aug 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 10 609 8 148 2 461 12 222 328 
 

 

Kommunbidrag 59 553 59 553 -0 89 330 -1 926 
 

 

Kostnader -63 634 -67 523 3 889 -101 486 2 098 
 

 

Räntekostnader -47 -44 -3 -66 0 
 

 

Resultat 6 481 135 6 347 0 500 
 

 

 
UTFALL 
Utfall för perioden jan-aug är 6,5 mnkr. Utfallet samma period föregående år var 1,3 mnkr. 
Intäkter exklusive kommunbidrag uppgår till 10,6 mnkr vilket är 2,5 mnkr bättre än budget för perioden. Föregående år låg intäkterna 
för samma period på 10,5 mnkr vilket var 2,3 mnkr bättre än budget. 
Kostnader uppgår till 63,6 mnkr vilket är 3,9 mnkr bättre än budget för perioden. Föregående delår uppgick kostnaderna till 63,2 
mnkr vilket var 1,2 mnkr sämre än budget. 
 
ANALYS 
Under delåret har intäkterna varit högre än budget, 2,5 mnkr. Vissa statsbidrag med hög osäkerhet har inte tagits med i budget men 
har beviljats och ligger då utöver budget. Staten har fortsatt ersatt sjuklönekostnader vilket har gett förskolan 0,4 mnkr i intäkter som 
inte var med i budget. Intäkter för barnomsorgsavgifter ligger bättre än budget med drygt 0,5 mnkr. Enheterna har haft fler barn i 
etablering mot budget vilket har gett högre intäkter från Migrationsverket, en positiv avvikelse på ca 0,5 mnkr. En högre grad av 
extratjänster på enheterna har också gett intäkter från Arbetsförmedlingen som överstiger budget med ca 0,5 mnkr. 
 
Kostnader för perioden ligger 3,9 mnkr bättre än budget. 2021 görs demografijusteringar på förskolan endast internt inom förskolan. 
Detta innebär att om en enhet har fler eller färre barn är budgeterat vid avstämning varje månad så justeras intäkter mot förskolan 
centralt. Under 2021 så har enheterna totalt sett haft färre barn än budgeterat vilket har gjort att de har fått minskade intäkter och 
behövt skära i sina kostnader. Detta har hanterats mycket bra och det lägre antalet barn har också lett till lägre kostnader, 
framförallt personalkostnader. Förskolorna går nu sammantaget +/- 0 och på förskolan centralt räknar vi med ett överskott. 
Prognosen landar på 0,5 mnkr. 
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GRUNDSKOLA 
 

  
Utfall Jan - 

Aug 2021 

Budget 
Jan - Aug 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 19 042 17 697 1 345 26 545 2 268 
 

 

Kommunbidrag 136 393 136 393 0 204 589 0 
 

 

Kostnader -144 633 -153 270 8 637 -231 007 -2 268 
 

 

Räntekostnader -79 -85 6 -127 0 
 

 

Resultat 10 723 735 9 988 0 0 
 

 

 
UTFALL 
Grundskolan har ett utfall om 10,7 mnkr till och med augusti. Utfallet 2020 var 11,8 mnkr till och med augusti. Intäkter till och med 
augusti är 19 mnkr, exklusive kommunbidrag, vilket är 1,3 mnkr mer än budget. Jämfört med 2020 är det ca 500 tkr mer dvs i 
samma nivå. Kostnader är 144,6 mnkr under perioden vilket är 8,6 mnkr lägre än budget. Jämfört med 2020 har kostnaderna ökat 
med 1,1 mnkr motsvarar 0,8 %. 
 
ANALYS 
Grundskolan beräknar ett resultat i balans med budget för 2021. 
 

Intäkter beräknas till 28,8 mnkr för 2021 vilket skulle vara 2,3 mnkr mer än budgeterat. Viss del av detta beror på ökade satsningar 
(exv fasta vikarier) som finansierats från annat ansvar inom barn- och utbildningsnämnden. Även intäkter avseende tilläggsbelopp 
överstiger vad enheterna budgeterat. Jämfört med 2020 beräknas intäkterna bli 1,1 mnkr mindre då de uppgick till 29,9 mnkr. 
Kostnaderna beräknas till 233,3 mnkr för 2021 vilket är 2,3 mnkr mer än budgeterat. Personalkostnaderna visar underskott med 4,3 
mnkr, 144,5 mnkr jämfört med budget 140,1 mnkr. Under våren 2021 har fasta vikarier anställts på ytterskolorna vilket finansierats 
genom buffertar från centrala konton. Under våren kom även beslut om extra pengar till skolan för att dämpa de negativa 
konsekvenserna av pandemin, de s k Coronamiljarden, vilket gjort det möjligt att utöka resurserna under höstterminen på framförallt 
Tegnérskolan. 
 
Jämfört med 2020 är prognosen för personalkostnader att de ökar med 5,1 mnkr vilket är en ökning med 3,7 %. De ökade 
personalkostnaderna är i flertalet fall knutna till projektanställningar under hösten -21 eftersom det ännu inte finns beslut om 
eventuella bidrag för 2022. 
Prognosen för skolskjuts är ett överskott med 630 tkr. Prognosen är att skolskjuts kommer att öka med 1 mnkr jmf med 2020 och 
jämfört med 2019 är ökningen 400 tkr. I budget 2021 räknades med större kostnadsökningar än vad som beräknas för 2021. 
 
Vad gäller måltider prognostiseras ett totalt överskott om 230 tkr för 2021. Prognosen är 11,5 mnkr för 2021 vilket ska jämföras med 
12,5 mnkr 2019 och 11,4 mnkr 2020. Minskade kostnader i grundskolan innebär dock motsvarande minskade intäkter för 
kostenheten. Om utfallet till och med augusti jämförs har 2021 ca 380 tkr högre utfall. 
Inköp av böcker och förbrukningsmaterial har ökat jämfört med 2020, från 1,8 mnkr till 2,6 mnkr. För åren tidigare än 2020 var 
kostnaderna dock ännu högre, 3 - 3,5 mnkr. En förklaring till minskade inköp av böcker et c kan vara att datorer används mer i 
undervisningen. Licens- och systemkostnader har ökat från 800 tkr under perioden januari till augusti 2019 till 1,3 mnkr för samma 
period 2021. 
 
Enheter 
De centrala skolorna beräknar antingen 0-resultat, Höglunda, eller överskott, Tingvalla (+1,5 mnkr) och Tegner (+1 mnkr). För 
ytterskolorna beräknas underskott, Värmlandsbro (-800 tkr), Botilsäter (-350 tkr), Svanskog (-300 tkr) och Nysäter (-100 tkr). 
Framförallt är det fritidsverksamheten som visar underskott på samtliga ytterskolor, från 300 tkr i Botilsäter till 600 tkr i Svanskog 
(med Värmlandsbro och Nysäter mellan dessa). 
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GYMNASIET 
 

  
Utfall Jan - 

Aug 2021 

Budget 
Jan - Aug 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 18 125 18 206 -81 27 309 3 759 
 

 

Kommunbidrag 54 058 54 058 -0 81 087 0 
 

 

Kostnader -63 441 -71 945 8 503 -108 326 -3 765 
 

 

Räntekostnader -30 -47 17 -70 6 
 

 

Resultat 8 712 273 8 439 -0 0 
 

 

 
UTFALL 
Gymnasiet har ett utfall om 8,7 mnkr till och med augusti 2021. För samma period 2020 var utfallet -3,7 mnkr. 
Intäkter har ett utfall om 18,1 mnkr, exklusive kommunbidrag, vilket är i nivå med budget. Kostnaderna har ett utfall om 63,4 mnkr 
vilket är 8,5 mnkr bättre än budget för perioden. 
 
ANALYS 
Gymnasiet beräknar ett resultat i balans med budget dvs ett 0-resultat. 
Intäkterna beräknas bli 31,1 mnkr vilket är 3,8 mnkr mer än budgeterat. Det är främst försäljning av platser som är bättre än budget, 
4,7 mnkr. Detta motverkas av att kostnaderna för köp av platser också överstiger budget, dvs är sämre, med 7,6 mnkr. Nettot av 
köp och sälj är därmed ett underskott mot budget med 2,9 mnkr. 
Jämförs intäkter med 2020 beräknas dessa bli 2,5 mnkr lägre 2021 vilket beror på sälj av platser. Till och med augusti är dock 
utfallet 2,5 mnkr högre 2021 vilket kan tyda på att det är en försiktig prognos avseende sälj av platser. 
 
De totala kostnaderna beräknas uppgå till 112,1 mnkr vilket är 3,8 mnkr sämre än budgeterat. Underskottet för köp av platser 
motverkas av ett överskott avseende personalkostnader med 4,2 mnkr. 
Köp av platser har ett utfall till och med augusti som är ca 650 tkr lägre än 2020. Prognosen är att utfallet 2021 kommer att vara på 
samma nivå som utfallet 2020. Med hänsyn till att söksiffror för höstterminen ser sämre ut än tidigare verkar prognosen än så länge 
varar rimlig. 

Personalkostnaderna beräknas bli 37,0 mnkr vilket är 4,2 mnkr bättre än budget. 2020 uppgick personalkostnaderna till 36,4 mnkr, 
ökningen motsvarar 1,6%. 
 
Programmen på Herrgårdsgymnasiet beräknas gå med överskott, totalt ca 4,3 mnkr. Budgeterat överskott för 2021 är 3,5 mnkr 
varför programmen alltså beräknas gå med ca 800 tkr överskott jämfört med budget. 
Kostnader för skolskjuts beräknas bli 4,7 mnkr för 2021 vilket innebär överskott med 670 tkr jämfört med budget. För 2019 var 
kostnaden 5,8 mnkr och för 2020 5,2 mnkr. På två år beräknas kostnaden minska med 1,1 mnkr. 
Kostnaden för måltider har förändrats under pandemin. För 2021 beräknas kostnaden till 2,3 mnkr vilket är enligt budget. 
Jämförs med 2019 är kostnaden 600 tkr lägre men jämfört med 2020, då mycket av undervisningen var på distans, är kostnaden 
700 tkr högre. Även vårterminen 2021 har haft stora delar av undervisningen på distans. 
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Vuxenutbildning 
 

  
Utfall Jan - 

Aug 2021 

Budget 
Jan - Aug 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 6 581 9 219 -2 638 13 828 -3 485 
 

 

Kommunbidrag 10 068 10 068 0 15 102 0 
 

 

Kostnader -17 982 -19 171 1 189 -28 930 986 
 

 

Räntekostnader -4  -4    

Resultat -1 337 116 -1 453 0 -2 500 
 

 

 
UTFALL 
Utfall för perioden jan-aug är -1,3 mnkr. 
Intäkter exklusive kommunbidrag uppgår till 6,6 mnkr vilket är 2,6 mnkr sämre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på en 
återbetalning av statsbidrag på 2,5 mnkr. 
Kostnader uppgår till 18,0 mnkr vilket är 1,2 mnkr bättre än budget. Avvikelsen beror främst på eftersläpning av lokalkostnader. 
 
ANALYS 
Vid redovisning av statsbidraget för yrkesvuxplatser, i början av året, framkom att av de 6 mnkr som vuxenutbildningen fick i bidrag 
för 2020 skulle 2,5 mnkr återkrävas av Skolverket. Återbetalningen belastar 2021 års resultat. Därutöver bedöms även 2021 års 
budgeterade statsbidrag vara för högt budgeterat med cirka 1,5 mnkr. Minskningen av intäkter som avser 2021 kompenseras 
genom lägre kostnader. 
Prognosen landar på -2,5 mnkr. 

 
 

AME 
 

  
Utfall Jan - 

Aug 2021 

Budget 
Jan - Aug 

2021 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2021 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 10 549 10 483 66 15 725 2 156 
 

 

Kommunbidrag 6 162 6 162 0 9 243 0 
 

 

Kostnader -13 159 -16 625 3 466 -24 966 -2 156 
 

 

Räntekostnader -1 -1 0 -2 0 
 

 

Resultat 3 551 19 3 533 0 -0 
 

 

 
UTFALL 
Utfall för perioden jan-aug är 3,6 mnkr. 
Intäkter exklusive kommunbidrag uppgår till 10,5 mnkr vilket är i linje med budget totalt sett men avvikelser mellan olika typer av 
intäkter finns, se vidare i analys. 
Kostnader uppgår till 13,2 mnkr vilket är 3,5 mnkr bättre än budget och det är i huvudsak personalkostnaderna som är lägre än 
budget. 
 
ANALYS 
Intäkter från Arbetsförmedlingen kan variera över tid och kostnader för personal ska då följa den förändringen. AME har tom aug 
haft intäkter från Arbetsförmedlingen på 5,2 mnkr vilket är 3,8 mnkr sämre än budget. Till viss del beror detta på eftersläpning av 
intäkter men framförallt beror det på färre individer i aktivitet med finansiering från Arbetsförmedlingen. Detta speglas även i 
personalkostnader med ett utfall som är 3,7 mnkr bättre än budget. 
Totalt sett ligger ändå AME i linje med budget vad gäller intäkter trots minskade intäkter från Arbetsförmedlingen och detta beror på 
det extra tillskott på 3,6 mnkr som AME tilldelades tidigare under året. Pengarna ska användas till extra insatser, tillfälliga 
personalförstärkningar, inköp av utbildningar mm. I prognosen räknar vi med att hela beloppet nyttjas. 
Prognosen för AME är 0 mnkr 
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Investeringsuppföljning (tkr) 
 

 Utfall Jan - 
Aug 

Budget - 
2021 

Avvikelse 
ack 

Avvikelse 
Prognos 

Köksinvesteringar, BUN -116 -209 -93 -0 

Svanskogs skola o Rävgård  -2 089 -2 089 0 

7-9 skola Tegner -100 -503 -404 0 

Inventarier Lärcenter -634 -600 34 0 

Inv Svanskogskola storkök  -2 200 -2 200 -0 

Inv grundsärsk träning iv -849 -1 500 -651 0 

Ram nämndsbeslut  354 354 0 

Invent. förskola -78 -600 -522 0 

Inventarier grundskola -329 -691 -362 0 

Inventarier gymnasiet -37 -616 -579 -0 

Summa 3 Barn- o utbildningsnämnd -2 143 -8 655 -6 512 0 

 
Barn- och utbildningsnämnden har 8,6 mnkr i investeringsmedel för 2021. De största projekten är Svanskogs skola med 
köksinvesteringar 2,2 mnkr och förskola/skola 2,1 mnkr. Särskolan Höglunda har en investeringsbudget om 1,5 mnkr. För 
Svanskogs skola har pågår upphandlingar då skolan ännu inte är färdig. Ambitionen är att investeringsmedeln kommer att 
förbrukas under 2021.  
 
Gällande särskolan har en avstämning gjorts för att säkerställa att investeringsbudget hålls. För vissa poster har kostnaden blivit 
lägre än kalkylerat (kalkylen var enligt försiktighetsprincip) vilket medfört att vi nu kunnat gå vidare med hur resterande medel kan 
användas. För övriga projekt pågår upphandlingar och det finns ingen information om att investeringsmedel inte kommer att 
förbrukas.
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Uppföljning delår för Barn- o utbildningsnämnd 2021 
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Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla 
 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Barn upplever sig trygga i förskolan 
 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

Antal inskrivna barn per årsarbetare kommunal förskola 6.1 6.2 6.0 

Nöjd medborgarindex - vårdnadshavare förskola 67.0  67.0 

Antal inskrivna barn per barngrupp 17.7 17.7 17.0 

Intervju med vårdnadshavare kring trygghet och trivsel   100.0 

 
RESULTAT 
På grund av tilldelade resurser har förutsättningarna för att skapa en trygg förskola för barnen försämrats. Barngrupperna har blivit 
större och det har blivit fler barn per årsarbetare. Säffle kommun har 6,2 barn per årsarbetare och 17,7 barn per barngrupp. Detta 
påverkar barnens arbetsmiljö, undervisning och förutsättningar för trygghet negativt. 
Analys av barnintervjuer och trygghetsvandringar visar på att barnen är till stor del trygga på förskolan. De situationer där barnen 
inte är 100 % trygga är främst i rutinsituationer så som kapprum-, toalett- och matsituation. Möjlig orsak kan vara att dessa 
situationer upplevs stressiga och krävande för vissa barn. Det kan också vara så att dessa utrymmen upplevs trånga och 
konfliktfylldfyllda om många barn vistas där samtidigt. Ljudvolymen ökar och det kan uppstå konflikter mellan barn i väntesituationer. 
Pedagogerna är väl medvetna om detta och på de flesta förskolor har förändringar gjorts i organisation och grupp för att göra 
rutinsituationer till lugnare stunder där det finns möjlighet till undervisning och riktat stöd på individnivå. 
Stor del av utbildningen har under våren skett utomhus på grund av pandemin, så även introduktion av nya barn och föräldrar i 
förskolan. Det har funnits en oro hos rektorer och pedagoger om de nya barnen blir trygga med pedagoger, andra barn, innemiljön 
och rutinerna på förskolan då stor del av introduktion sker i utomhusmiljön. Enligt kartläggningar och observationer och samtal med 
föräldrar upplevs barnen trygga i förskolan trots en annorlunda introduktion. Detta kan bero på att pedagoger har organiserat upp 
introduktionen än mer än tidigare och lagt mycket stort fokus på anknytning och trygghet. Vid tillfällen då en förändring måste ske 
krävs nya tankar och mer fokus har riktats mot introduktionen då pandemin har tvingat fram nya metoder och arbetssätt. 
Arbete med barnhälsoteamet har fortgått digitalt under våren, både små och stora team. Fokus har varit diskussioner kring 
avidentifierade dilemman från vardagen där teamet har stött och blött gemensamt. Arbetet behöver fördjupas ytterligare för att än 
mer göra skillnad för de familjer och barn där det finns behov av samordnade insatser. Samarbete med BVC och socialförvaltningen 
gynnar familjer och barn i behov av stöd i ett tidigare skede. Familjecentralen kommer ytterligare förstärka samarbetet. 
EFFEKT AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
Rektorerna har arbetat intensivt tillsammans med pedagogerna kring organisation och förhållningssätt för att optimera barnens 
lärande och trygghet och skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. Det krävs en genomtänkt organisation och en en tydlig 
grundverksamhet där det finns en plan för dagen i stora drag samt hur aktiviteter ska struktureras så att pedagogerna har möjlighet 
att delta i barnens lek utan onödiga avbrott. I de barngrupper och arbetslag där pedagoger arbetar i storarbetslag, det vill säga där 
två avdelningar arbetar gemensamt i team med olika ansvarsområden i lärmiljöerna, har barnen tillgång till fler kompisar, aktiviteter 
och lärmiljöer. Pedagogerna ser utifrån detta en ökad trygghet hos barnen och mindre stress hos dem själva. Det finns större 
möjligheter för pedagoger att sitta kvar i en lärmiljö med en grupp barn. Forskning visar på att framförallt flerspråkiga barn behöver 
en vuxen närvarande för att kunna utveckla sitt språk tillsammans med andra barn. Flera förskolor arbetar med att det finns en 
"löpare" som sköter telefon, hämtning, lämning och toalett för att möjliggöra att pedagoger inte behöver avbryta en 
undervisningssituation. På någon förskola har "löparen" en väst på sig utomhus så barn och föräldrar vet vem som finns tillgänglig. I 
ett storarbetslag har barnen möjlighet att skapa anknytning till fler pedagoger och barn vilket gör det mindre sårbart vid personal och 
barnfrånvaro. Det finns alltid en känd pedagog och kompisar i förskolan. Detta arbetssätt är svårare att genomföra på små enheter. 
AKK i form av tecken och bildstöd används på alla förskolor för att hjälpa barnen få en struktur på dagen, tydlighet i lärmiljöerna, 
undervisningen och vid övergångar. 
Arbetet med kartläggning, dokumentation och uppföljning gällande barn i behov av särskilt stöd fortgår med stöd av pedagogisk 
handledare. Barn i behov av stöd ökar. Merparten av barn i behov av stöd är pojkar och barn med annat modersmål. 
En tydlig lärmiljö ute med närvarande vuxna skapar en tryggare utevistelse med färre tillbud och konflikter. Det har dock varit fler 
tillbud under våren vilket rektorerna tror beror på att stor del av utbildningen sker utomhus. Det sker oftare tillbud och olyckor ute än 
inne beroende på att det är mer rörelse i leken utomhus och fler saker att slå sig på så som gungor, cyklar, pinnar och 
sandlådskanter. 
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Under våren har de flesta förskolor fått planteringar för ökad och långsiktig skugga. Planteringen har också bidragit till ett estiskt 
vackrare intryck och ett ökat lekvärde för alla sinnen. Förskolornas gårdar behöver fortsatt utvecklas för att skapa en säker och 
lekvänlig miljö. Mycket av lekutrustningen är gammal och har brister i besiktningar. Med kravet på undervisning i förskolan behöver 
även utemiljön skapa goda förutsättningar för både spontan och planerad undervisning vilket gör att utegårdarna idag kräver annat 
material och annan lekutrusning än för 20 år sedan. Det har blivit extra tydligt under våren då i stort sett all utbildning och 
undervisning skett utomhus. 
AKTIVITETER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 

• Fortsatt arbete i enlighet med trygghetsplanens aktiva åtgärder 
• Fortsatt arbete med tillgängliga och säkra lärmiljöer utomhus 
• Fortsatt organisera för att dela barnen i mindre grupper under dagen 
• Fördjupat samarbete i barnhälsoteamet, både stora och lilla 

COVID19-PANDEMINS PÅVERKAN 
Personalbrist påverkar barnens trygghet negativt. Pedagogerna är trötta och slitna på grund av personalbrist, vikariebrist, stress och 
oro. Samtidigt har vikariebristen och oron stärkt samarbetet och VIkänslan på varje förskola. Alla har stöttat och peppat varandra 
under svåra dagar. 
Nationella rapporter visar att de barn som redan innan pandemin har levt under svåra sociala omständigheter och har haft 
stödbehov i utbildningen nu är i en än mer utsatt situation. Barn- och utbildningsnämnden riskerar att inte uppfylla 
barnkonventionens krav, som är lag sedan 1 januari 2020. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Elever upplever sig trygga i skolan 
 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel 90.00% 91.00% 90.00% 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel 84.00% 86.00% 84.00% 

Elever i åk 3: Frånvaro i grundskolan 11.00% 11.00% 5.00% 

Elever i åk 6: Frånvaro i grundskolan 15.00% 12.00% 5.00% 

Elever i åk 9: Frånvaro i grundskolan 23.00% 12.00% 10.00% 

Elever i åk 1-6: Frånvaro i grundsärskola 30.00% 24.00% 5.00% 

Elever i åk 7-9: Frånvaro i grundsärskola 17.00% 14.00% 10.00% 

Elever år 1-3 Gy: Frånvaro i gymnasiet 14.50% 12.00% 12.00% 

Elever år 1-4: Frånvaro i gymnasiesärskolan 26.30% 28.00% 12.00% 

 
RESULTAT 
Målet för trygghet har uppnåtts. 
Skolfrånvaron har under våren varit hög i de lägre årskurserna och detta kopplas främst till pandemin. I de högre årskurserna har 
skolfrånvaron inte påverkats i samma utsträckning av pandemin eftersom undervisningen till viss del har genomförts på distans. I 
grundsärskolan och gymnasiesärskolan har skolfrånvaron varit högst, vilket också kan härledas till pandemin. 
Skolfrånvaron har minskat på Herrgårdsgymnasiet och den mest troliga orsaken är att merparten av undervisningen har skett på 
distans. Gymnasiesärskolan har haft närstudier hela tiden och frånvaron där är mycket hög. Båda delar kan härledas till pandemin 
och inga andra slutsatser kan dras. 
EFFEKT AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
Likvärdigheten har säkerställs genom att det finns förvaltningsgemensamma rutiner för likabehandlingsarbetet och skolfrånvaro. Alla 
medarbetare är medvetna om betydelsen att följa skolfrånvaron och att utreda orsaker till denna. 
Skolorna har påbörjat arbetet med att ta fram styrda rastaktiviteter som ett led i att tydliggöra planeringen och förväntningarna för 
hela skoldagen. Detta är viktigt för att alla elever upplever trygghet och förutsägbarhet under sin skoldag. Skolorna har börjat arbeta 
med extra anpassningar även för raster för de elever som är i behov. De ekonomiska förutsättningarna är begränsande. 
Målgrupper skolan generellt har svårt att anpassa utbildningen för är pojkar, elever med annan språklig bakgrund och elever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I samband med ekonomiska neddragningar har förutsättningarna försämrats för just 
dessa målgrupper och möjligheten att ge barn och elever stöd har minskat avsevärt. För att möta ett allt större behov av generell 
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kompetens kring dessa målgrupper genomförs förvaltningsgemensamma kompetensutvecklingsinsatser under 2021. 
Förebyggarteamet samordnar insatser för elever i behov. Rutinen för arbetet har prövats under vårterminen. Arbetet utgår från 
regeringsuppdraget Tidiga samordnade insatser. Framför allt har det varit viktigt att utgå från en gemensam och fastställd struktur i 
samverkan där uppföljning och utvärdering utvecklar arbetet. 
Friends årsrapport redovisar att etnicitet är den främsta orsaken till trakasserier bland elever i riket. I Säffle är verbala kränkningar 
vanligast förekommande. Detta kan innebära att det kan finnas en risk för underrapportering alternativ underdifferentiering av 
orsaker till trakasserier och kränkande behandling. 
AKTIVITETER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 

• Arbete och bemötande som främjar elevdelaktighet 
• Samsyn kring begrepp som rör förväntan på personal och elever i det systematiska kvalitetsarbetet 
• Uppmärksamhet kring stadieövergångar 
• Mötes- och kommunikationsformer för att främja och utveckla samråd med vårdnadshavare 

 
COVID19-PANDEMINS PÅVERKAN 
Nationella rapporter visar att de elever som redan innan pandemin har levt under svåra sociala omständigheter och har haft 
stödbehov i utbildningen nu är i en än mer utsatt situation. Barn- och utbildningsnämnden riskerar att inte uppfylla 
barnkonventionens krav, som är lag sedan 1 januari 2020. Nationella rapporter och lokala iakttagelser visar att den psykiska 
ohälsan ökar bland barn och unga. 
Ett ökat behov av vikarier under pandemin har gjort att kvaliteten på ledning och stimulans samt extra anpassningar har varit svårt 
att upprätthålla. Detta innebär att det har varit svårt att tillgodose alla elevers behov av stöd. 
Frånvaron har varit högre i hela skolsystemet, särskilt för särskolan på grund- och gymnasienivå. Herrgårdsgymnasiets 
gymnasieelever och introduktionsprogramselever uppvisar förbättrad närvaro. 

 
Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

En effektiv förvaltningsorganisation som skapar förutsättningar att ger barn och elever kunskaper, trygghet och studiero 
 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

Andel rektorer som anser att förstelärarnas arbete påverkar kvaliteten i undervisningen  100.00% 80.00% 

Andel förstelärare som upplever stöd från verksamhetsledning i sitt arbete att utveckla 
undervisningen 

  
96.00% 

 
80.00% 

 
RESULTAT 
Förstelärarorganisationen bedöms ha positiv effekt på utbildningens kvalitet. 
EFFEKT AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
All personal har blivit medvetna om normers betydelse genom kompetensutveckling. 
Specialpedagogerna har arbetat med att höja kvaliteten på skrivningar om elever i behov av särskilt stöd. Det ska vara tydligt vilket 
som är behovet och vilken insats skolan planerar att genomföra kopplat till behovet samt vem som ansvarar. Åtgärdsprogrammen 
blir tydligare för såväl skolan som elev och vårdnadshavare. 
Rektorerna har fått information om de gemensamma överenskommelser som finns i regionen. 
AKTIVITETER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 
Kartläggning pågår av den digitala kompetensen hos all personal för att kunna rikta kompetensutvecklingsinsatser och inte göra 
generella insatser. 
Samverkan i regionen kan förbättras genom att förvaltningen fortsätter att vara aktiva och bedriver ett produktivt nätverksarbetet. 
Under hösten kommer en kartläggning genomföras av de modeller och metoder som används i förvaltningen. Därefter görs en 
utvärdering av om metoden utgår från vetenskaplig grund. 
COVID19-PANDEMINS PÅVERKAN 
Stödfunktionerna på barn- och utbildningskontoret har merparten av tiden arbetat hemifrån. Alla möten inom förvaltningen har skett 
digitalt. Detta har lett till att möten har blivit mer effektiva men att de mellanmänskliga relationerna har tagit stryk. Utvecklingen inom 
förvaltningen har saktat ned. Förstelärarnas utvecklingsarbete har stannat av lite med anledning av att hela organisationen är trött 
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och att vi inte ska blanda personal och grupper. 
Pandemin har påverkat den digitala kompetensen positivt och påskyndat utvecklingen. Förstelärarna har varit ett stöd till lärarna i 
digitaliseringen*. * 
Nationella prov i årskurs 6 och 9 har ställts in nationellt. Sambedömning har gjorts framförallt inom enheten. Det har varit viktigt att 
ta hänsyn till arbetsmiljön utifrån pandemins begränsningar. 

 
Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Måluppfyllelse bibehålls i förskolan 
 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

Enkät till alla arbetslag gällande arbetet med språk: "Lärmiljön erbjuder alla barnen tillgång till 
papper, pennor, läsplatta och en anpassad litteratur", Andel positiva svar 

 
72.00% 

  
90.00% 

Enkät till alla arbetslag gällande arbetet med språk: "AKK i form av bildstöd och tecken används i 
vardagen av alla pedagoger på avdelningen", Andel positiva svar 

 
72.00% 

  
80.00% 

Enkät till lärledare och SKUA-utvecklare kring arbete med flerspråkighet: "I vårt arbetslag har vi en 
miljö som synliggör och uppmuntrar barnens alla språk", Andel positiva svar 

 
80.00% 

  

Barngrupper som har tillång till basmiljöer ateljé, bygg/konstruktion, fantasi/rollspel, läsmiljö. Andel 
lärmiljöer 

 
48.00% 

  
80.00% 

Enkät alla arbetslag kring arbete med flerspråkighet "I vårt arbetslag har vi en miljö som synliggör 
och uppmuntrar barnens alla språk." Andel positiva svar 

  
86.40% 

 
80.00% 

Intervju med handledare i läslyftet om matematisk medvetenhet i undervisningen genom läslyftet  100.00% 100.00% 

Enkät till IKT-nätverket gällande digital kompetens och lärverktyg  100.00% 100.00% 

 
RESULTAT 
På grund av tilldelade resurser har förutsättningarna för att skapa en förskola med hög kvalitet på undervisningen försämrats. 
Barngrupperna har blivit större och det har blivit fler barn per årsarbetare. Säffle kommun har 6,2 barn per årsarbetare och 17,7 
barn per barngrupp. Detta påverkar barnens arbetsmiljö och undervisning och drabbar särskilt flerspråkiga barn och barn i behov av 
stöd i sitt lärande. 
Arbetet med läslyftet, fokus på matematik, har avslutats under våren. Samtliga pedagoger har deltagit i lyftet under två års tid vilket 
har resulterat i en ökad medvetenhet och utvidgad syn på vad språkutvecklande arbetssätt, matematik och begreppet undervisning 
innebär i praktiken och i teorin. Pedagoger upplever att läslyftet har gett dem verktyg att se på undervisningen på nya sätt och flera 
förskolor uttrycker att barnen genom detta utvecklat sitt intresse samt förståelse för matematik och därmed fått ett förändrat 
kunnande. Arbetet med flerspråkighet har fortsatt och implementerats väl visar enkätresultatet. Ett par förskolor skattar sig lågt och 
där behöver rektor göra en kartläggning kring vilket riktat stöd som behövs. Generellt skattar sig alla högt gällande "Vi hjälper 
barnens samtal framåt genom att benämna begrepp, ställa frågor och utvidga samtalet" vilket kan vara ett resultat av läslyftet. 
Det har även skett en ökning gällande hur pedagoger planerar den dagliga verksamheten utifrån de flerspråkiga barnen intressen 
behov samt hur barnen delas in i grupper för att stimulera barns språkutveckling. Det kan bero på det systematiska kvalitetsarbetet i 
arbetsplanen och organisation. I år har mycket fokus varit på att fånga upp barns intresse i undervisningen samt organisera för att 
dela barnen i mindre grupper. Det som behöver utvecklas är arbetet med att synliggöra och uppmuntra alla barnens språk samt att 
se föräldrar som resurser i arbetet. Här behöver Säffles två SKUA- pedagoger (pedagoger som genomfört en utbildning kring språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt) vara ett stöd på de förskolor som har svårt att genomföra insatser. 
Samtliga förskolor har stegförflyttat sig gällande digitalisering och barnen har nu tillgång till flera digitala verktyg i undervisningen 
både inne och ute. Den ökade tillgången till det lustfyllda digitala verktyg har bidragit till att barnen ökat sin förståelse för bland annat 
digitalt berättande, programmering och källkritiskt tänkande. Digitala verktyg finns tillgängliga för barnen och är en naturlig del i 
förskolans lärmiljöer och barnens undersökande. För att underlätta arbetet med digitala verktyg för pedagogerna behöver hårdvara 
och system ses över så att de fungerar tillsammans. Det behöver också bli enklare att förvara och ladda de digitala verktygen. 
Arbetet med basmiljöer har haft fokus på utemiljön under våren för att säkerställa att barn har en tillgänglig och lärande miljö även 
utomhus. Samtliga förskolor har startat processen med att utveckla lärmiljöerna utomhus och arbetet fortsätter under hösten då flera 
projekt och fortbildningar är planerade med fokus på lärande i utomhusmiljöerna. 
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EFFEKT AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
Att låta alla pedagoger genomföra läslyftet har bidragit till ökad kunskap genom det kollegiala lärandet. Läslyftet har riktat fokus mot 
undervisningsuppdraget och bidragit till att barnen har fått uppleva språk och matematik på flera olika sätt. 
Samtliga utbildningsinsatser och verktyg har på olika sätt riktat blicken mot pedagogernas undervisning där barnen ska vara i fokus. 
I kvalitetsdialogerna 2021 beskriver alla förskolor att de har fått en ökad medvetenhet i undervisningen, särskilt den som sker 
spontant. De fångar de tillfällen som ges när barnen visar nyfiken och intresse. Istället för att hinna med så många aktiviteter som 
möjligt stannar pedagogerna upp och följer processerna som barnen är inne för att utveckla den proximala utvecklingszonen och se 
progression hos varje barn. Det har blivit ett mer professionellt yrkesspråk bland pedagogerna och pedagogerna beskriver sig som 
mer närvarande i barnens lärande. 
Digitalistorna och gemensamma satsningar på IKT samt fortbildning för rektorerna genom leda digitalisering har lett till ökad 
likvärdighet på förskolorna gällande IKT som verktyg för lärande i alla led, från barn till utvecklingschef för förskola. 
AKTIVITETER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 

• Fortsatt arbete med språkutvecklande arbetssätt och AKK med stöd av språkutvecklare och kompetensutveckling 
• Fortsatt arbete med att utveckla lärmiljöerna utomhus 
• Fortsatt fokus på IKT genom digitalistornas stöd 

COVID19-PANDEMINS PÅVERKAN 
Under våren har det generellt varit högt deltagande av barn i förskolan. Det finns en oro över att socialt utsatta barn har varit 
frånvarande mer än vanligt och det kan finnas en omsorgs- och utbildningsskuld. Nationella rapporter visar att de barn och elever 
som redan innan pandemin har levt under svåra sociala omständigheter och har haft stödbehov i utbildningen nu är i en än mer 
utsatt situation. Barn- och utbildningsnämnden riskerar att inte uppfylla barnkonventionens krav, som är lag sedan 1 januari 2020. 
På grund av pandemin har förskolans utbildning och undervisning i stort skett bara bedrivits utomhus vilket har gjort att 
utomhuspedagogiken har utvecklats på samtliga förskolor. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Måluppfyllelsen och studieresultaten behålls i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan och fritidshemmet 
 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, 
kommunala skolor. 

  
54.00% 

 
56.00% 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor 82.00% 80.00% 82.00% 

Elever i åk 9, meritvärde, kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) 209.00 222.00 209.00 

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor 70.00% 73.00% 70.00% 

Elever som når kunskapskraven i grundsärskolan, åk 1-9 76.00% 69.00% 76.00% 

Elever som når kunskapskraven i träningsskolan åk 1-9 83.00% 83.00% 83.00% 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och 
svenska som andraspråk, kommunala skolor, 

  
50.00% 

 
67.00% 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor. 86.00% 87.00% 86.00% 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, kommunala skolor. 62.00% 78.00% 87.00% 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor. 78.00% 84.00% 78.00% 

Andel elever i förskoleklass som inte är i behov av en särskild bedömning i matematik 74.00% 71.00% 74.00% 

Andel elever i förskoleklass som inte är i behov av en särskild bedömning i Hitta språket 69.00% 72.00% 69.00% 

Andel elever i åk 3 som nått målen i samtliga ämnen 66.00% 67.00% 66.00% 

Andel elever i åk 6 som nått målen i samtliga ämnen 69.00% 61.00% 69.00% 

Medelmeritvärde i åk 6 192.0 199.0 192.0 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor andel  84.00% 79.00% 

Personal i fritidshemmet har fått fortbildning i normmedvetenhet   100.00% 

Andel elever i åk 1 som har nått kunskapskravet för läsförståelse 83.00% 66.00% 83.00% 
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RESULTAT 
Förskoleklass- årskurs 3 
Höstterminen 2020 genomfördes Skolverkets kartläggning av kunskapsnivån i förskoleklass inom ramen för läsa- skriva- 
räknagarantin. Syftet är att skolan ska sätta in tidiga åtgärder för att främja inlärningen för alla elever. Det är 28 % av eleverna som 
inte når förväntad nivå. Under våren har skolorna arbetat med bokstavsarbete, språk och begrepp samt taluppfattning. En viss 
progression kan ses. 

• 67 % av eleverna i årskurs 3 har nått kunskapskraven i alla ämnen. 
• Pojkarna når kunskapskraven i alla ämnen i högre utsträckning än flickor. 
• Måluppfyllelsen i svenska och svenska som andraspråk är lägre än förväntad nivå i de nationella proven. 
• Resultaten i matematik är enligt förväntad nivå men de är fortsätt låga. 

Årskurs 6 
• 61 % av eleverna i årskurs 6 har nått kunskapskraven i samtliga ämnen. 
• Pojkar har lägre resultat i årskurs 6 än flickor. 
• I Säffle är både pojkars och flickor resultat i årskurs 6 lägre än i riket. 
• Resultaten är generellt något lägre på landsbygden än i tätorten. Det omvända gällde föregående år. 
• En lägre andel av eleverna på landsbygden har generellt svårare att nå kunskapskraven i alla ämnen. 
• Resultaten på Botilsäter skola är lägst i kommunen. 

Arbetet med ledning och stimulans för att anpassa lärmiljön till alla elever pågår på alla skolor. 
Årskurs 9 

• Resultat är högre än förväntad nivå 
• I årskurs 9 är pojkars resultat högre än flickors avseende behörigheten till ett yrkesförberedande program. 
• Skillnaden i medelmeritvärdet mellan pojkar och flickor har minskat och är i samma nivå. 
• Det finns ett förädlingsvärde för samma elever från årskurs 6 till årskurs 9 vad gäller medelmeritvärde, behörighet till gymnasiet 

samt i kärnämnena 
Grundsärskola 

• En lägre andel elever än förväntat når kunskapskraven i grundsärskolan. 
• I träningsskolan når eleverna förväntad nivå. 

Fritidshem 
Fritidshemmets personal har förutom den generella kompetensutvecklingen om normer och pojkars lärande genomgått en riktad 
kompetensutveckling om just normer och normers betydelse. 
Huvudmannens kompensatoriska åtgärder 
Ekonomiskt och strukturellt stöd har under 2021 fördelats till skolenheterna efter analys av aktuella resultat. Därtill har det varit 
nödvändigt att fördela bidrag till ytterskolorna utifrån det faktiska behovet av bemanning. Förvaltningsövergripande stödfunktioner 
har riktats till enheter med behov. Elevhälsa finns på alla skolenheter men ytterskolorna har betydligt högre andel av 
elevhälsoresurs för att den samlade elevhälsan ska kunna hinna bedriva sitt arbete. 
Elevhälsan utvecklar sitt systematiska kvalitetsarbete för att utgå från kartläggningar av lärmiljöerna. 

• Pojkar är överrepresenterade i incidentrapporter. 
• Andelen elever med åtgärdsprogram/särskilt stöd är högre än i riket. 
• Andelen pojkar har åtgärdsprogram/särskilt stöd i större utsträckning än flickor i de yngre åldrarna. 

Huvudmannens har under den senast fem-årsperioden givit goda förutsättningar för det kompensatoriska arbetet. 
Budgetförutsättningarna innebär svårigheter för enheterna att ge alla elever förutsättningar att nå utbildningens mål. 
EFFEKT AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
Arbetet med att utveckla tillgängliga lärmiljöer i flera olika perspektiv pågår. Att implementera nytt synsätt och nya arbetsmetoder tar 
tid. Ledning och stimulans inbegriper förtydligande av strukturer, framförhållning, relationellt bemötande, normer, tydliga 
förväntningar etc. Eleverna ska uppleva en känsla av sammanhang och vara delaktiga i utbildningen. Skolorna har förbättrat sitt 
kartläggningsarbete så att rätt åtgärder kan sättas in i tid. 
AKTIVITETER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 
Utveckla arbetet med tillgängliga lärmiljöer i tidiga åldrar 

• normer och värden 
• kompetensutveckling neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
• skolkultur 
• kartläggning, bedömning och åtgärder i tidiga åldrar  
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COVID19-PANDEMINS PÅVERKAN 

Det är svårt att bedöma i vilken grad pandemin har påverkat resultaten. Det är uppenbart att skolfrånvaron är högre, vilket 
innebär att fler elever har gått miste om undervisning. Det är framförallt elever i behov av stöd som har haft hög skolfrånvaro. 
Hur stor den  så kallade utbildningsskulden är och hur den ska hanteras är ännu för tidigt att säga. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Måluppfyllelsen och studieresultaten bibehålls i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan på Herrgårdsgymnasiet 
 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor. 61.40%  62.00% 

Gymnasielever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, 
kommunala skolor 

 
15.70% 

  
20.00% 

Elever som når gymnasiesärskoleexamen efter 4 år 100.00% 100.00% 100.00% 

Gymnasielever med examen inom 4 år, hemkommun andel (%) 68.80%  70.00% 

Andel elever som är antagna till introduktionsprogram och som är behöriga till ett nationellt 
program på hösten året efter 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
10.00% 

 
RESULTAT 
Den nationella statistiken har ännu ej kommit men egna beräkningar visar en liten minskning av genomströmning på gymnasiet men 
full genomströmning på gymnasiesärskolan. 
EFFEKT AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
Det kollegiala arbetet i kollegiet har fallit väl ut. Sambedömningar har genomförts vilket ger en ökad samsyn om bedömning utifrån 
kursinnehåll och betygskriterier. De kontinuerliga uppföljningarna i svenska, matematik och engelska har gjort att tidigare insatser 
har kunnat sättas in på elever som inte följer den önskade progressionen. Tyvärr sticker matematikämnet ut då fler elever fick F som 
betyg i juni än som visade sig i uppföljningen i februari. Ämnesgruppen i matematik har fått i uppdrag att analysera effekterna av 
deras undervisning. 
Den digitala förmågan hos pedagoger och elever har ökat under pandemin. 
AKTIVITETER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 
Upprätta en utbildningsplan för introduktionsprogrammen på huvudmannanivå för att säkerställa att organisering och upplägg av 
dem sker i enlighet med lagstiftning och med en bredd så att vi kan möta våra elevers behov. 
Fortsatt fokus på hur undervisningens upplägg ska passa alla elever enligt devisen att det som är nödvändigt för vissa är bra för 
alla. 
COVID19-PANDEMINS PÅVERKAN 
Det är svårt att tydligt se pandemins verkningar då det kommer att ge sig uttryck långt fram i tiden. Undervisningen på 
Herrgårdsgymnasiet har till stora delar bedrivits på distans under nästan hela läsåret. Det har varit svårare för lärarna att 
individanpassa undervisningen. Herrgårdsgymnasiet är till största delen ett yrkesgymnasium där stora delar av utbildningen 
innehåller praktiska inslag. Självklart har det påverkat elevernas möjligheten att nå målen för utbildningen eftersom det är svårt att 
bedriva praktiska inslag på distans. Även matematikämnet är svårt att ta in på distans och det är svårare för lärarna att läsa av 
elevernas förståelse i enskilda moment och kanske går för fort eller långsamt fram än vad som är optimalt. Nationella rapporter visar 
även att den psykiska ohälsan har ökat markant och det kommer vi säkert att se mer av nu när samhället börjar starta upp igen. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Måluppfyllelsen och studieresultaten bibehålls i vuxenutbildningen 
 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 
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Andel kursdeltagare med lägst betyg E på kursen Engelska 5, gymnasial nivå 100.00% 100.00% 100.00% 

Andel kursdeltagare med lägst betyget E på kursen Matematik 1b, gymnasial nivå. 50.00% 50.00% 70.00% 

Andel kursdeltagare med lägst betyget E på kursen Svenska 1, gymnasial nivå 89.00%  90.00% 
 Utfall före 

gående år 
Aktuellt 

utfall 
Mål innev 
arande år 

Andel kursdeltagare med lägst betyget E på kursen Svenska som andraspråk 1, gymnasial nivå 72.00% 50.00% 80.00% 

Andelen kursdeltagare med lägst betyget E på kursen svenska som andraspråk på grundläggande 
nivå 

   
85.00% 

Kursdeltagare på SFI 3D, andel, som slutfört kursen  100.00% 100.00% 

Andel elever från yrkesvux vård- och omsorg som har arbete 6 mån efter examen   75.00% 

Andel elever från industriprogrammen (AFs uppdragsutbildning och yrkesvux industri) som har 
arbete 6 mån efter examen. 

   
75.00% 

Andel elever från yrkesvux barnskötarutbildning som har arbete 6 mån efter examen   75.00% 

Andel elever från yrkesvux elektriker som har arbete 6 mån efter examen   75.00% 

Andel elever som har gått från förberedande utbildning till yrkesvux  100.00% 75.00% 
 

RESULTAT 
Eftersom det är få elever som läser framför allt grund- och gymnasiala kurser varierar resultaten stort över tid då en enda elev 
påverkar resultat mycket. Hälften av resultaten ligger över målvärdena medan andra halvan ligger under. 
EFFEKT AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
Huvudmannens arbete med förstelärarna och tillgängliga lärmiljöer börjar ge resultat på enheten även om i stort sett all undervisning 
har varit på distans under året. 
Flytten till Herrgårdsgymnasiets byggnad har tagit mycket kraft av enheten och stort fokus har legat där varvid utvecklingsarbetet 
har minskats ned. Även pandemin har gjort det svårare att bedriva kollegialt arbete då distansarbete inte möjliggör det på samma 
sätt som om det hade skett på plats på enheten. De kollegiala mötena och arbetslagsmötena har haltat under året. 
AKTIVITETER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 
Fortsätta utveckla det kollegiala arbetet om tillgängliga lärmiljöer. 
Tätare avstämningar av elevers studieplaner för att minska ned på antalet reviderade studieplaner. Mer studiehandledning i 
modersmålet kommer att erbjudas. 
Följa avhoppen i verksamheten för att kunna vidta åtgärder på grupp- och organisationsnivå. 
Fortsätta följa de positiva effekterna av distansundervisningen och utveckla formerna för ett mer flexibelt lärande. 
COVID19-PANDEMINS PÅVERKAN 
Pandemin har påverkat verksamheten oerhört mycket. Merparten av undervisningen har skett på distans vilket har varit positivt ur 
någon aspekt, t ex att lärandet har blivit mer flexibelt, men negativt ur fler aspekter, att läraren har haft svårt att anpassa 
undervisningen till elevgruppen, som är svårare att läsa av på distans. Många av eleverna har inte träffat andra elever och pratat 
svenska vid sidan om eller deltagit i sociala sammanhang. Nationella rapporter visar att den psykiska hälsan har försämrats. 
Eftersom många av våra elever har en respektive eller barn som går i våra förskolor och skolor har förutsättningarna till 
distansstudier varit dåliga. Flera personer som ska delta i digitala möten på en liten yta samtidigt som yngre barn har varit tvungna 
att vara hemma i större utsträckning p g a symtom har gett dålig arbetsmiljö såväl för de studerande som för lärarna. 

 
  



10

Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

Arbetslösheten minskar 
 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

Resultat vis avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, 
andel (%) 

 
20.00% 

 
35.00% 

 
25.00% 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, 
andel (%) 

 
14.00% 

 
12.00% 

 
25.00% 

Antal som övergår från försörjningsstöd till egenförsörjning (1 mån utan försörjningsstöd)  50.0 100.0 

Andel deltagare som har deltagit i praktik  30.00% 100.00% 

Andel deltagare från AME som har påbörjat en orienteringskurs eller förberedande utbildning  8.00% 30.00% 

Antal individer som kommer från försörjningstödsenheten till AME.  232.0 250.0 
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 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

Arbetslöshetssiffra män 18-24 antal  170.0 130.0 

Antal män 18-30 i försörjningsstöd 68.0 65.0 40.0 
 

RESULTAT 
Fler individer har gått ut i arbete från AME, oftast en subventionsanställning. Tyvärr har färre börjat studera vilket beror till stor del 
på att Lärcenter har minskat ned på studiestarter med anledning av pandemin och flytt. Fler individer skrivs in på AME från 
försörjningsstödet, vilket är positivt. Antalet personer som har gått från försörjningsstöd till egenförsörjning är 50 st. Andelen som går 
ut i praktik har minskat kraftigt med anledning av pandemin då många arbetsplatser har haft restriktioner vilket omöjliggjort 
mottagande av praktikanter. 
Egen mall för arbetsmarknadsplanering är framtagen. Den är förenklad och underlättar arbetet med individen. 
EFFEKT AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
Samarbetet med socialtjänsten pågår även om det tar längre tid än vad vi hade räknat med. Samarbetet med Arbetsförmedlingen är 
närmast obefintligt och vi behöver ta hjälp av högre tjänstemän i kommunen för att försöka få till stånd ett bättre sådant. Matchning 
mot praktik och studier har kraftigt försvårats med anledning av pandemin. Fler unga män har hamnat i arbetslöshet. Egentligen är 
det privata aktörer som arbetar med den målgruppen men AME försöker bredda sitt uppdrag för att nå även dessa individer. 
AKTIVITETER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 
Fortsätta strävan med att utöka samarbetet med andra aktörer, främst socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, folkhögskolan och 
vuxenutbildningen. 
Fler förberedande utbildningar behöver startas. 
Fler praktikplatser behöver erbjudas av kommunala och fristående aktörer. 
Annan lokal för AME krävs då det är en annan målgrupp än tidigare, fler individer och andra behov av central och säker placering. 
COVID19-PANDEMINS PÅVERKAN 
Påverkan har varit stor! Att coacha individer som redan är i ett utanförskap har varit en utmaning. Många gånger är de inte så 
digitala och att locka personer som har ett motstånd ut ifrån hemmen när samhället betonar restriktioner har varit svårt. Vissa 
utbildningsstarter har inte dragit igång och tillgången till praktikplatser har varit kraftigt minskad. 

 
 
Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling 
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Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

En effektiv förvaltningsorganisation som skapar förutsättningar att ge barn och elever kunskaper, trygghet och studiero 
 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

Andel medarbetare i barn- och utbildningsförvaltningen som har fått kompetensutveckling för ett 
aktivt ledar- och medarbetarskap 

 
10.00% 

 
10.00% 

 
40.00% 

 
RESULTAT 
Livsmedels- och måltidspolicyn har antagits. Fortbildningsinsatsen har ej kunnat genomföras med anledning av pandemin. 
EFFEKT AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
Livsmedels- och måltidspolicyn har nyss antagits. Inga effekter kan ännu ses. 
AKTIVITETER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 
COVID19-PANDEMINS PÅVERKAN 
Fortbildningsinsatsen har ej kunnat genomföras med anledning av pandemin. 

 
Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet 

 
Nämndmål 

Nämndmål Status Trend 

En effektiv förvaltningsorganisation som skapar förutsättningar att ge barn och elever kunskaper, trygghet och studiero 
 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel   5.00% 
 

RESULTAT 
EFFEKT AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
AKTIVITETER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 
COVID19-PANDEMINS PÅVERKAN 

 
Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

En effektiv förvaltningsorganisation som skapar förutsättningar att ger barn och elever kunskaper, trygghet och studiero  

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen förskola 69.35%  67.00% 

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen, fritidshem 69.74%  81.00% 

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen, förskoleklass 87.84%  88.00% 

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, grundskola 87.17%  82.00% 

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, gymnasieskola 83.00%  70.00% 

Hållbart medarbetarengagemang, motivation, ledarskap och styrning 77.3   

Kostnad per inskrivet barn i förskola  144 242 160 000 

Sjukfrånvaro BUN personal andel (%) 7.17%  5.60% 
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Antalet barn per årsarbetare legitimerad förskollärare 8.8  8.5 

 
RESULTAT 
EFFEKT AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
AKTIVITETER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 
COVID19-PANDEMINS PÅVERKAN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 
 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 53 Dnr BU/2021:491 

Ekonomisk uppföljning delårsrapport efter augusti 2021 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningsekonom Håkan Johansson och skolchef Erica Andrén redogör för den 
ekonomiska delårsrapporten efter augusti 2021.  

Beslutsunderlag 
Delårsrapport efter augusti 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del 
av informationen. 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

 

________________ 

 
 
 
 
 
 



 
 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-04-14 

Dnr 
Bu 2021- 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Håkan Johansson, 0533 - 68 16 91 
hakan.johansson@saffle.se 

Reviderad 2021-08-31 
 

 
 

 
 
 

Till barn- och utbildningsnämnden 

 

Inackorderings- och resebidrag för läsåret 2021/2022 

Sammanfattning 
Elev som är folkbokförd i Säffle kommun och som går i gymnasial 
utbildning och som på grund av avståndet måste vara inackorderad på 
skolorten, kan söka inackorderingsbidrag. 

Stödet ska utgå med minst 1/30 av gällande prisbasbelopp om det utbetalas 
kontant och får avrundas nedåt till närmsta tiotal. Prisbasbeloppet för 2021 är 
fastställt till 47 600 kr. För 2022 är det ännu inte fastställt. Mellan 2020 och 
2021 har prisbasbeloppet höjts med 0,6 % varför även 
inackorderingstillägget föreslås höjas med samma procentsats. Barn- och 
utbildningsförvaltningen föreslår därför en ökning för 
inackorderingsbidraget enligt nedan tabell.  

I de fall eleven inte är inackorderad, men läser utanför samverkansområdet, 
och genomför dagliga resor mellan bostaden och skolan kan reseersättning 
beviljas enligt Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för 
vissa elevresor. Elevresor ersätts med maximalt nio månader per år. 
Ersättningen är den summa som eleven har betalat för sina resor men 
maximalt den lägsta nivån för inackordering, d v s 1 612 kr. Reseersättning 
kan även beviljas inom samverkansområdet av särskilda skäl. 

 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av barn- och utbildningskontoret 

Förvaltningens ståndpunkt 
Inackorderingstillägg är ett kommunalt bidrag som ska ersätta en del av dina 
kostnader för hyra av bostad på studieorten och resor mellan studieorten och 
Säffle. 
 
Tilläggets storlek beror därför på hur långt det är mellan hemmet och skolan. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår följande nivåer, vilka är samma 
som tidigare år: 
 



Säffle kommun 
Datum 
2021-04-14 

Dnr 
Bu 2021- 

Sida 
2(2) 

0-174 km  1 612 kr 
175-599 km  1 908 kr 
600-  2 220 kr 
 
I de fall eleven inte är inackorderad, men läser utanför samverkansområdet 
och är berättigad till elevresor, ersätts dessa med maximalt nio månader per 
år. Ersättningen är den summa som eleven har betalat för sina resor men 
maximalt den lägsta nivån för inackordering, d v s 1 612 kr.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna inackorderingsbidrag för läsåret 2021-2022 enligt följande 
nivåer 

 
0-174 km  1 612 kr 
175-599 km  1 908 kr 
600-  2 220 kr 
 

2. Godkänna att reseersättning utges till elev som är berättigad 
reseersättning med motsvarande kostnad som eleven erlagt för 
busskort, maximalt nio månader och 1 612 kr per månad.  

 

Erica Andrén 
Förvaltningschef 

Håkan Johansson 
Ekonom 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Alexandra Kilgren, Intendent 

Håkan Johansson, Förvaltningsekonom



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 
 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 55 Dnr BU/2021:480 

Inackorderingsbidrag samt reseersättning 2021-2022 
Ärendebeskrivning 
Elev som är folkbokförd i Säffle kommun och som går i gymnasial utbildning och 
som på grund av avståndet måste vara inackorderad på skolorten, kan söka 
inackorderingsbidrag. 

Stödet ska utgå med minst 1/30 av gällande prisbasbelopp om det utbetalas kontant 
och får avrundas nedåt till närmsta tiotal. Prisbasbeloppet för 2021 är fastställt till 
47 600 kr. För 2022 är det ännu inte fastställt. Mellan 2020 och 2021 har 
prisbasbeloppet höjts med 0,6 % varför även inackorderingstillägget föreslås höjas 
med samma procentsats. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför en 
ökning för inackorderingsbidraget enligt nedan tabell.  

I de fall eleven inte är inackorderad, men läser utanför samverkansområdet, och 
genomför dagliga resor mellan bostaden och skolan kan reseersättning beviljas 
enligt Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. 
Elevresor ersätts med maximalt nio månader per år. Ersättningen är den summa 
som eleven har betalat för sina resor men maximalt den lägsta nivån för 
inackordering, d v s 1 612 kr. Reseersättning kan även beviljas inom 
samverkansområdet av särskilda skäl 

Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om inackorderingsbidrag samt reseersättning 2021-2022, 2021-08-
31. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
 

1. Godkänna inackorderingsbidrag för läsåret 2021-2022 enligt följande nivåer 
 
0-174 km  1 612 kr 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 
 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

175-599 km  1 908 kr 
600-  2 220 kr 
 

2. Godkänna att reseersättning utges till elev som är berättigad reseersättning 
med motsvarande kostnad som eleven erlagt för busskort, maximalt nio 
månader och 1 612 kr per månad 

 

__________________ 

 
 
 
 
 
 



 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-09-20 

Dnr 
BU/2021:475 

 
 
 
Erica Andrén,0533-681650 
erica.andren@saffle.se 

  

 
 Till barn- och utbildningsnämnden 

 

Huvudmannaplan till introduktionsprogrammen 
Sammanfattning 
Varje huvudman ska enligt skollagen 2010:800, ha en upprättad plan för 
introduktionsprogrammen som anger vilket utbud huvudmannen erbjuder 
samt hur de olika inriktningarna ska organiseras.  
 

Bakgrund 
Introduktionsprogrammen, IM, ska enligt skollagen 2010:800 ha en plan för 
utbildningen som ska fastställas av huvudmannen. Planen ska kompletteras 
med en programplan för respektive inriktning och en individuell studieplan 
för varje elev. Rektor ansvarar för att såväl programplan som de individuella 
studieplanerna finns upprättade.  
Planen för utbildning ska enligt skollagen innehålla:  
• Utbildningens syfte  
• Längd  
• Huvudsakliga innehåll 
Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet 
till nationella program i gymnasieskolan. Benämningen introduktionsprogram 
signalerar att utbildningen inom dessa program syftar till förberedelser, eller 
introduktion, till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden. 
 
Introduktionsprogrammen är: 
 

· Programinriktat val 
 

· Yrkesintroduktion 
 

· Individuellt alternativ 
 

· Språkintroduktion 
 
Säffle kommun erbjuder alla fyra utbildningar. Utbildningarna bedrivs alla på 
heltid antingen som skolförlagd och/eller arbetsplatsförlagd utbildning och 
innehåller utifrån elevens behov grundskoleämnen, gymnasiegemensamma 
ämnen, karaktärsämneskurser samt insatser som främjar elevens 
kunskapsutveckling. 
 
Eleverna kan inte få en examen från ett introduktionsprogram. Däremot får de 
ett gymnasieintyg på den genomförda utbildningen. 



Säffle kommun 
Datum 
2021-09-20 

Dnr 
«Databas»   

Sida 
2(2) 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av förvaltningschef tillsammans med 
Herrgårdsgymnasiets rektorer.  

Beslutsunderlag 
Förslag till huvudmannaplan till introduktionsprogrammen BU/2021:475 

Förvaltningens ståndpunkt 
Huvudmannaplanen behöver enligt skollagen 2010:800 antas av barn- och 
utbildningsnämnden i Säffle kommun.  

Konsekvenser 

Barnkonventionen 
Det är en fördel för de elever som läser introduktionsprogrammen att 
utbildningen är väl definierad avseende innehåll, organisering och längd.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta: 
 
1. Godkänna den föreslagna huvudmannaplanen till 

introduktionsprogrammen 

Erica Andrén 
Förvaltningschef 

 
 
 
 
 
 

Malin Brunzell  Håkan Werme 
Rektor   Rektor 

Beslutet ska skickas till 
Malin Brunzell, rektor Herrgårdsgymnasiet 
Håkan Werme, rektor Herrgårdsgymnasiet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 
 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 54 Dnr BU/2021:475 

Huvudmannaplan till introduktionsprogrammen 
Ärendebeskrivning 
Varje huvudman ska enligt skollagen 2010:800, ha en upprättad plan för 
introduktionsprogrammen som anger vilket utbud huvudmannen erbjuder samt hur 
de olika inriktningarna ska organiseras. Introduktionsprogrammen, IM, ska enligt 
skollagen 2010:800 ha en plan för utbildningen som ska fastställas av 
huvudmannen. Planen ska kompletteras med en programplan för respektive 
inriktning och en individuell studieplan för varje elev. Rektor ansvarar för att såväl 
programplan som de individuella studieplanerna finns upprättade. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om huvudmannaplan till introduktionsprogrammen, 2021-08-31. 

Förslag till plan för introduktionsprogrammen, 2021-08-23. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden  

Barn- och utbildningsnämnden godkänner huvudmannaplanen för 
introduktionsprogrammen.  

 

___________________ 
 
 
 
 
 



 
 

 
HERRGÅRDSGYMNASIET 
 

Huvudmannens plan för 
Introduktionsprogram 
 
Inledning 

 
Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationella program i 
gymnasieskolan. Benämningen introduktionsprogram signalerar att utbildningen inom dessa program 
syftar till förberedelser, eller introduktion, till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden. 
 
Introduktionsprogrammen är: 
 

· Programinriktat val 
 

· Yrkesintroduktion 
 

· Individuellt alternativ 
 

· Språkintroduktion 
 
Utbildningarna bedrivs alla på heltid antingen som skolförlagd och/eller arbetsplatsförlagd utbildning 
och innehåller utifrån elevens behov grundskoleämnen, gymnasiegemensamma ämnen, 
karaktärsämneskurser samt insatser som främjar elevens kunskapsutveckling. 
 
Eleverna kan inte få en examen från ett introduktionsprogram. Däremot får de ett gymnasieintyg på den 
genomförda utbildningen. 
 
 
 
  

2021-08-23

Barn- och 
utbildningsnämnden 



 
 

Programinriktat val 
 
Behörighet  
Programinriktat val står öppet för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för 
behörighet till ett nationellt program, men som har godkända betyg från grundskolan i svenska eller 
svenska som andraspråk och; 
  

· i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller  
· i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen 

 
Programinriktat val är sökbara utbildningar med antagning via Gymnasieantagningen eller som enskild 
utbildning.  
 
Antal platser på respektive program beslutas inför varje läsår av huvudmannen. Antagning sker, i mån av 
ej fyllda utbildningsplatser, efter att slutantagning och reservantagning är genomförd. 
 
Syfte  
Syftet med programinriktat individuellt val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad 
mot ett nationellt program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet. 

 
Struktur och upplägg  
Utbildningen utformas för en grupp elever eller enskild elev. Det innebär att utbildningen 
inrättas i förväg och att utbildningens innehåll är fastlagt innan eleven söker utbildningen. 
Antalet elever som tas emot inom respektive utbildning styr i vilken omfattning eleverna 
integreras i det nationella programmet. 

 
Utbildningens innehåll  
Programinriktat val innehåller de grundskoleämnen som en elev inte har godkända betyg i och 
som krävs för att eleven ska bli behörig till ett nationellt program. Grundskoleämnen 
schemaläggs på ett sådant sätt att eleven senast vid läsårets slut blir behörig till ett nationellt 
program. Eleven läser alla gymnasiekurser i karaktärsämnen oftast tillsammans med elever som 
går motsvarande nationellt program. Det innebär att eleven har arbetsplatsförlagt lärande 
under samma perioder som dessa elever. 

 
Studierna bedrivs på heltid. Eleverna har rätt till i genomsnitt minst 23 timmars undervisning i 
veckan (garanterad undervisningstid). Utbildningens omfattning får dock minskas för en elev 
som begär det om huvudmannen bedömer att det finns särskilda skäl. 

 



 
 

Längd  
Programinriktat val planeras för att elever så snart som möjligt ska övergå till nationellt 
program. Utgångspunkten är att eleven blir behörig inom ett år, men målet är att med bredd och 
flexibilitet främja en så snabb genomströmning till behörighet som möjligt. Om särskilda skäl 
föreligger kan alltså rektor besluta om att förlänga utbildningen. 

 
Uppföljning av elevens utbildning  
Det är viktigt att fortlöpande följa upp elevens utbildning samt ge stöd för att eleven lättare 
ska kunna uppnå målen. Om en elev trots insatser inte har nått utbildningens mål inom ett år, 
eller efter eventuell förlängning, ska elev få vägledning i att välja ett annat 
introduktionsprogram. 

 
Det är skolans ansvar att varje elev som har avslutat ett introduktionsprogram har en plan för, 
och tillräckliga kunskaper för, fortsatt utbildning eller att eleven är redo att etablera sig på 
arbetsmarknaden. 
 
Yrkesintroduktion 
 
Behörighet  
Yrkesintroduktion står öppen för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för 
behörighet till ett yrkesprogram. Den står dock inte öppen för ungdomar som ska erbjudas 
språkintroduktion. 

 
Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar som 
uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till yrkesintroduktion. 
Beslutsrätten är delegerad till rektor. 

 
Elever från grundsärskolan ska erbjudas yrkesintroduktion om de önskar sådan utbildning. 
Utbildningen behöver inte erbjudas om det med hänsyn till elevens bästa finns synnerliga skäl 
att inte göra det. 
 
Syfte  
Syftet med yrkesintroduktion är att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar 
för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. 

 
 
Utbildningens inriktning  



 
 

Inriktningen på yrkesintroduktion är inte reglerat i några bestämmelser. Det innebär att 
inriktningen antingen helt kan rymmas inom ett yrkesprogram eller att inriktningen är mot ett 
yrkesområde som inte finns inom ett visst yrkesprogram. 

 
Struktur och upplägg  
Yrkesintroduktion kan utformas för en enskild elev eller för en grupp elever. 
 
När utbildningen anordnas för enstaka elever integreras eleverna i klasser på nationella 
program, vilket kan underlätta övergången till det nationella programmet när eleverna blir 
behöriga. 

 
När utbildningen utformas för en grupp elever inrättas den i förväg så att utbildningens 
innehåll är fastlagt innan eleverna söker utbildningen. Sökningen sker via 
Gymnasieantagningen.  
Att utbildningen anordnas för en grupp elever styr inte antalet elever som tas emot. 
 
Utbildningens innehåll  
Yrkesintroduktion innehåller hela eller delar av kurser i karaktärsämnen och i 
gymnasiegemensamma ämnen som ingår i gymnasieskolans nationella yrkesprogram eller 
annan yrkesinriktad utbildning samt grundskoleämnen (främst sv, eng, ma) som eleven saknar 
godkända betyg i. Utbildningen kan innehålla arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik. 
Hela utbildningen får skolförläggas om huvudmannen bedömer att detta uppenbart bäst gynnar 
eleven. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling får ingå i 
utbildningen. 

 
Studierna bedrivs på heltid. Eleverna har rätt till i genomsnitt minst 23 timmars undervisning i 
veckan (garanterad undervisningstid). Utbildningens omfattning får dock minskas för en elev 
som begär det om huvudmannen bedömer att det finns särskilda skäl. 

 
Längd  
Längden på utbildningen på yrkesintroduktion är inte reglerad i några bestämmelser. 
Utbildningen planeras individuellt och kan omfatta upp till fyra läsår. 

 
Uppföljning av elevens utbildning  
Det är viktigt att fortlöpande följa upp elevens utbildning samt ge stöd för att eleven lättare 
ska kunna uppnå målen. 

 



 
 

Det är skolans ansvar att varje elev som har avslutat ett introduktionsprogram har en plan för och 
tillräckliga kunskaper för fortsatt utbildning eller är redo att etablera sig på arbetsmarknaden.  
 
 
Individuellt alternativ 

 
Behörighet  
Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för 
behörighet till ett yrkesprogram. 

 
Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar som 
uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till individuellt alternativ. 
Beslutsrätten är delegerad till rektor. 

 
Elever från grundsärskolan ska erbjudas individuellt alternativ om de önskar sådan utbildning. 
Utbildningen behöver inte erbjudas om det med hänsyn till elevens bästa finns synnerliga skäl 
att inte göra det. 
 
Syfte  
Syftet med individuellt alternativ är att eleverna ska gå vidare till 
yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller börja arbeta. 

 
Struktur och upplägg  
Individuellt alternativ ska utformas för en enskild elev med olika behov av särskilt stöd och 
för elever med stora kunskapsbrister. Det är möjligt att organisera individuellt alternativ till 
exempel i form av enskild undervisning eller i särskilda grupper där all undervisning sker. 

 
Individuellt alternativ bör präglas av en hög grad av individualisering och utformas 
utifrån den enskilde elevens förutsättningar och behov. 

 
Utbildningens innehåll  
Utbildningen utformas utifrån elevens behov och förutsättningar. Den består av 
grundskoleämnen, delar eller hela kurser i karaktärsämnen och i gymnasiegemensamma ämnen 
samt insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling. 

 



 
 

Studierna bedrivs på heltid. Eleverna har rätt till i genomsnitt minst 23 timmars undervisning i 
veckan (garanterad undervisningstid). Utbildningens omfattning får dock minskas för en elev 
som begär det om huvudmannen bedömer att det finns särskilda skäl. 

 
Längd  
Längden på individuellt alternativ är inte reglerad i några bestämmelser.  
Utbildningen planeras individuellt och kan omfatta upp till fyra läsår. 
 
Uppföljning av elevens utbildning  
Det är viktigt att fortlöpande följa upp elevens utbildning samt ge stöd för att eleven lättare 
ska kunna uppnå målen. 

 
Det är skolans ansvar att varje elev som har avslutat ett introduktionsprogram har en plan för och 
tillräckliga kunskaper för fortsatt utbildning eller är redo att etablera sig på arbetsmarknaden. för at 
 
 

 
 
 
Språkintroduktion 
 
Behörighet 
Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar (enligt Skolverkets definition “elev med mindre 
än fyra års skolgång i svensk skola”) som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett 
nationellt program och som behöver en utbildning där tyngdpunkten ligger på att lära sig svenska. Om 
det finns särskilda skäl får även andra elever läsa språkintroduktion. 
 
Syfte 
Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska 
språket, vilket gör det möjligt för dem att gå vidare till annat introduktions- eller nationellt program, 
vuxenutbildning eller till arbete. 
 
Struktur och upplägg 
Språkintroduktion ska utformas för en enskild elev. 
 
Utbildningens innehåll 
Språkintroduktion ska innehålla undervisning i grundskoleämnena svenska eller svenska som 
andraspråk. I övrigt ska språkintroduktion utformas utifrån den bedömning som görs av elevens 
språkkunskaper, och innehålla de ämnen och kurser som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. 



 
 

Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i och kurser i 
gymnasieämnen. 
 
Innehållet baseras på en individuell bedömning av elevens förkunskaper och de kompletteringar som 
behövs för att eleven så snart som möjligt ska kunna delta i det ordinarie utbildningssystemet. Det är 
viktigt att undervisning erbjuds i fler ämnen och kurser så att eleverna ges förutsättningar att snabbt 
komma vidare i sin utbildning och att elevernas tidigare förvärvade ämneskunskaper kan utnyttjas. Detta 
beskrivs i elevens individuella studieplan. 
 
Studierna bedrivs på heltid. Eleverna har rätt till i genomsnitt minst 23 timmars undervisning i veckan 
(garanterad undervisningstid). Utbildningens omfattning får dock minskas för en elev som begär det om 
huvudmannen bedömer att det finns särskilda skäl. 
 
Längd 
Utbildningens längd beror på varje elevs individuella förutsättningar och mål, vilket kan innebära att 
eleverna behöver olika lång tid på programmet. 
 
Uppföljning av elevens utbildning 
Hur lång tid det kommer att ta för eleven att bli klar på språkintroduktion bör bedömas utifrån elevens 
individuella studieplan och kontinuerligt följas upp. Efter utbildningen erbjuds eleven möjlighet till 
studier på ett introduktions- eller nationellt program, vuxenutbildning eller till arbete.
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