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1 Övergripande frågor per nämnd 

1.1 Personalredovisning 
Sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade årsarbetare 
 

 
 
Figur: BUN – Jämförelse av sjukfrånvaro 2018/2019 
 
  
Sjukfrånvaron under året följer en cykel och är som högst under vintermånaderna. 
Kommunens målsättning om att hålla sjukfrånvaron under 5,5 procent nås av förvaltningen 
som hittills under året har en sjukfrånvaro på 5,1 procent. Kommunens totala sjukfrånvaro 
visar en ökning för juli år 2019 (5,1 procent) i förhållande till samma månad år 2018 (3,1 
procent). Den totala sjukfrånvaron inom nämndens ansvarsområde visar en ökning för juli år 
2019 (4,9 procent) i förhållande till samma månad år 2018 (3,1 procent). Sjukfrånvaron från 
och med februari 2019 visar en gradvis minskning till och med juni och en viss ökning i juli. 
Förvaltningen noterar också en ökning av andelen sjukfrånvaro över 60 dagar de senaste 
månaderna samtidigt som den totala sjukfrånvaron minskat. 
 
Förvaltningen bedömer att en del av sjukfrånvaron kan relateras till arbetsbelastning och 
stress. 
 
I syfte att minska arbetsbelastning och stress har förvaltningen, i samverkan med 
verksamheternas personalföreträdare, fastställt mål för arbetsmiljön. Målen innebär att 
arbetsuppgifterna ska rymmas inom den egna arbetstiden samt att samtliga medarbetare 
upplever sig som en del av arbetsplatsens gemenskap. 
 
Samtliga enheter har tagit fram handlingsplaner med åtgärder och aktiviteter som syftar att nå 
måluppfyllelse avseende arbetsmiljömålen. Aktiviteter som syftar att nå måluppfyllelse 
avseende de båda arbetsmiljömålen. Dessutom har två partssammansatta arbetsgrupper tagit 
fram modeller med åtgärder för att minska arbetsbelastningen i förskolan och grundskolan. 
 
Den medarbetarundersökning som gjorts under våren 2019 visar över lag goda resultat för 
medarbetarengagemang och motivation, där mätning görs med variablerna; meningsfulllhet, 
delaktighet och relation till kollegorna. Medarbetarundersökningens goda resultat bedöms 
vara ett resultat av de insatser som gjorts för att minska stress och öka delaktighet. 
Förvaltningen följer utfallet och analyserar kontinuerligt utfallet av sjukfrånvaron. 
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Figur: BUN – Jämförelse av antalet tillsvidareanställda 2018/2019. 
  
 
Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen för att tidigt kunna göra anpassningar av 
organisationen. Befolkningsprognosen för barn i åldern 1-5 år visar mycket lägre tal för år 2019 
än 2018. I grundskolan visar befolkningsprognosen mellan åren en ökning av antalet elever i 
åldern 6 - 15 år. 
 
Inom förskolan innebär detta att antalet medarbetare minskar med vikande antal barn. Inom 
grundskolan där antalet elever ökar innebär anpassningarna att göra insatser för att rekrytera 
behöriga medarbetare. Förändringarna i antalet tillsvidareanställda följer kommunens 
befolkningstillväxt och ligger relativt stabilt runt 800 helårsarbetare. 
  

 
 
Figur: BUN – Jämförelse av antalet visstidsanställda 2018/2019. 
  
Antalet visstidsanställa följer en terminscykel under året, där antalet visstidsanställa är högst 
under höst- och vårperioden. En orsak till detta är att de visstidsanställningar som görs för en 
termin eller för ett läsår avslutas inför sommaren då förskolans och skolans verksamhet är 
mindre omfattande. 
 
Antalet visstidsanställda under 2019 års följer 2018 års nivåer med en mindre variation på 
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några tjänster. Detta bedöms vara ett resultat av att arbetet med ekonomistyrning,(!) genom 
särskild uppföljning av personalkostnader i förhållande till budget och när det gäller 
personalplanering inför nytt läsår, har utvecklats. Arbetet med uppföljning av ekonomin är 
även föremål för intern kontroll under 2019. 
  

 
Figur: BUN – Jämförelse av timanställda 2018/2019. 
  
Antalet timanställda följer en cykel under åren, där antalet timanställda är högst under 
vinterhalvåret. Antalet timanställda följer samma trend som noteras när det gäller 
sjukfrånvaro. En orsak till detta är att timanställda vikarier anställs för att täcka vakanser vid 
bland annat sjukfrånvaro, men också för att täcka vakanser under arbetsåret. Antalet 
timanställda minskar inte förrän i augusti. Skälet till detta är att timanställda även täcker 
vakanser i verksamheterna under semesterperioden. 
 
Antalet timanställda under januari - augusti 2019 visar lägre tal än för motsvarande period år 
2018. Skillnaderna bedöms kunna hänföras till lägre sjuktal mellan åren samt ökad restriktivitet 
vad gäller extern vikarietillsättning. 

1.2 Effektivisering 
Översyn av förvaltningens administration påbörjades 2016 med syftet att nå effektiviserings-
kravet för barn- och utbildningsnämnden 2017-2019 om 5,6 mnkr. 2018 nådde förvaltningen 
målet 4,0 mnkr. Detta har åstadkommits genom minskad personalbemanning (3,0 mnkr) och 
alternativa driftsformer (1,0 mnkr). 
 
Besluten gällande effektiviseringar för år 2019 motsvarar 1,6 mnkr. Innehållet är 0,6 mnkr 
avseende IT-stöd/support, 0,6 mnkr som avser skolledarresurs inom förskolan och grundskolan 
samt 0,4 mnkr - bonusprogram vid rekrytering. 

1.3 Aktuellt / omvärlden 
Förskola 
Barnantalet i åldrarna 1 - 5 år minskar markant enligt den lokala befolkningsprognos som kom 
den 11 mars 2019. Förvaltningen har under våren 2019 anpassat antalet förskolor/lokaler 
genom att återlämna så kallade paviljonger för att på så sätt minska antalet 
avdelningar/platser i förskolan. 
 
Förskolans behov av digitalisering (observera inte datorisering) är stort. Under 2019 har all 
personal fått tillgång till ett personligt digitalt arbetsredskap (Chromebook). Förskolans 
personal har ett utbildningspaket kopplat till satsningen. 
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Förskolan har också utarbetat en framtidsplan 2019 - 2028 för att säkerställa att såväl personal 
som barn rustas för en snabbt föränderlig framtid. 
 
Grundskola 
Från och med höstterminen 2019 har en kommungemensam undervisningsgrupp för elever i 
omfattande behov av stöd etablerats. Utifrån likvärdighetsmålet noteras positiva effekter för 
såväl elever som placeras i gruppen som de elever som finns kvar på skolenheterna, eftersom 
specialpedagogisk kompetens därmed frigörs. 
 
Under året har en utökad timplan i ämnena matematik och idrott och hälsa införts. Det 
sistnämnda ämnet har medfört att en brist på tider i idrottshallar uppstått. 
Med hjälp av statsbidrag har vi kunnat förstärka elevhälsan på samtliga skolenheter. Primärt 
handlar det om kurators- och psykologkompetens. 
 
Centrala barn- och elevhälsan har påbörjat ett arbete för att lyfta fram frågan om elevernas 
mående och stress, det vill säga den psykiska ohälsan. Arbetet går under namnet HOPP - Hälsa, 
Omtanke, Prevention för Psykisk hälsa. 
 
Kost 
Hållbarhet är helt avgörande ur ett framtidsperspektiv - mer grönt, mindre kött, minskning av 
matsvinnet. 
 
Skolmåltiden ska vara en integrerad del av skolans undervisning och andelen elever som äter 
lunch under lektionstid ökar. På så sätt förbättras måltidsmiljön. 
Arbete med kvalitetshöjning och helhetssyn gällande måltider till särskilt boende är påbörjat 
och har fått förbättrade förutsättningar. 
 
Gymnasieskola och vuxenutbildning 
Kostnader för gymnasie- och vuxenutbildning bedöms öka de närmaste åren av följande skäl: 

• Andelen gymnasieungdomar ökar. 
• Fortsatt mottagande av nyanlända enligt Migrationsverkets prognoser medför fortsatt 

höga kostnader för SFI (Svenska för invandrare) jämfört med innan 2014 och på sikt 
även för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå samt på gymnasienivå. 

• Ökning av antalet elever över 19 år som går kvar i gymnasieskolan. Denna ökning 
bedöms även ske bland nyanlända ungdomar. 

• Arbetsförmedlingen kommer att minska volymen för arbetsmarknadsutbildningen och 
kommer att hänvisa de studerande till kommunernas vuxenutbildning. 

1.4 Uppföljningstema: Medarbetarundersöknng 
Medarbetarundersökning har genomförts under våren 2019. Undersökningen visar generellt 
goda resultat avseende högt medarbetarengagemang och motivation. Medarbetarenagemang 
och motivation mäts med variablerna; meningsfullhet, delaktighet och relation till kollegorna. 
Indexvärdet eNPS är ett sätt mäta i vilken grad medarbetare kan rekommendera sin 
arbetsplats till andra. Alla värden över noll visar fler ambassadörer än kritiker. Indexvärdet för 
UKF - förvaltningen är +11. 
 
Variabler som medarbetare i organisationen skattar lägst är arbetsplats och verktyg. 
Frågeställningar inom dessa områden handlar om ergonomi, material och utrustning samt om 
arbetssituationen är fri från störmoment. 
 
Stress och hög arbetsbelastning är också områden som behöver förbättras för att 
medarbetarnas arbetsmiljö ska bli bättre. 
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För att ytterligare skapa förutsättningar för att minska stress och hög arbetsbelastning har 
förvaltningen tillsammans med aktuella personalföreträdare fastställt två konkreta mål som är 
kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA - mål). Målen, som har sin 
utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets föreskrift 2015:4, är formulerade enligt följande: 
 
MÅL: Organisatorisk arbetsmiljö 
- Arbetsuppgifterna ryms inom den egna arbetstiden. 
 
MÅL: Social arbetsmiljö 
- Samtliga medarbetare upplever sig som en del i arbetsplatsens gemenskap. 
 
Varje enhet arbetar med åtgärder och aktiviteter kopplade till OSA-målen. En viktig 
framgångsfaktor i detta arbete är prioriteringssamtalet mellan medarbetare och närmaste 
chef. Dessa samtal har som syfte att underlätta planering och prioritering av arbetsuppgifter 
för medarbetaren. OSA-målen är även en del i nämndens interna kontroll 2019. 
 
Förvaltningen kommer under detta läsår att ha fokus på att vidmakthålla medarbetarnas 
motivation och engagemang. Redskapen för detta är fokus på kärnuppdraget, restriktivitet 
mot projekt och innovationer utifrån (arbetsro) samt fortsatt utveckling av 
tillitsstyrningsmodellen. 
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