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1. Nämndens uppdrag enligt reglemente 

Nämndens uppgifter omfattar förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för 

vuxna, utbildning i svenska för invandrare, samt i tillämpliga delar i kommunen verksamma enskilda 

förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och annan pedagogisk verksamhet. 

Nämnden svarar vidare för den kommunala kulturskolan och uppdragsutbildning inom 
vuxenutbildningen.  

 

1.1 Organisationsbeskrivning 
 

 
1.2 Uppdragets omfattning 
Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde sträcker sig från förskola till vuxenutbildning samt 

kulturskola. Förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt viss 

vuxenutbildning är kommunen skyldig att erbjuda i egen regi, medan de frivilliga skolformerna och 

kulturskolan inte är tvingande verksamheter. Alla verksamheter utom Kulturskolan regleras av 

Skollagen, läroplaner och Skolförordningen. Skolverket är den stödjande myndigheten och 

Skolinspektionen den granskande.  
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De olika verksamhetsformerna inom Barn- och utbildningsförvaltningen är: 

 

Verksamhet Antal enheter 

Förskola 37 (varav 2 

intraprenader) 

Pedagogisk omsorg, barn 1-5 år 0 

Fritidshem 22 

Förskoleklass 14 

Grundskola 19 

Grundsärskola 1 

Gymnasieskola 4 

Gymnasiesärskola 1 

Kommunal vuxenutbildning 1 

Särskild undervisning för vuxna 1 

Utbildning i svenska för invandrare 1  

Kulturskola 1 

Övriga stödfunktioner: 

• Elevhälsa 

• Enheten för flerspråkighet  

• Administration 

 

2. Framtida utveckling och utmaningar 
 

2.1 Måluppfyllelse och resultat för att utveckla undervisningen  
 

Förskola 
Begreppet undervisningen har fått en tydligare roll i förskolans reviderade styrdokument. Detta 

behöver implementeras i verksamheten, där planeringar behöver en tydligare koppling till målen i 

läroplanen då undervisningen blir en central del genom målstyrda processer som leds av förskollärare. 

Ett ökat antal barn i behov av särskilt stöd gör att specialpedagogens kompetens kommer att få en 

större roll för att stödja utbildningen för att vända det åtgärdande arbetet till mer främjande arbete i 

mötet med barnen. Verksamheterna behöver då arbeta ytterligare med bemötandet i samspelet med 

barnen genom att bl.a. utveckla lärmiljön och tydlig grundstruktur kring dagsrutiner för att skapa 

trygghet och lärande i barngrupperna. Lärmiljöer innefattar social, pedagogisk och fysisk lärmiljö. 

Dessa miljöer behöver tydliggöras för att stimulera barnens utveckling. Lärmiljöerna utomhus är idag 

traditionella och behöver utformas på annat sätt för att möta förskolans uppdrag. Arbetet kring mindre 

barngrupper fortsätter och blir en naturlig del i verksamheten, vilket ger organisatoriska utmaningar 

för att även här skapa flexibla och ändamålsenliga lärmiljöer och en hållbar pedagogisk organisation.  

 

För att synliggöra förskolans kvalitéer och utvecklingsområden behöver kvalitetsarbetet systematiseras 

ytterligare så att det blir en tydlig koppling mellan mål, uppföljning, analys och utvecklingsområden. 

Här finns utmaningarna i att hitta kvalitetsmått i förskolan.  
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Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem,  
 

För att säkerställa en likvärdig skola där alla elever får utvecklas utifrån sina förutsättningar behöver 

undervisningen ständigt utvecklas genom större samverkan mellan pedagoger. En utmaning finns i att 

utveckla och organisera framtidens undervisning i en skolmiljö som är traditionell, för att förbereda 

eleverna att möta framtiden. Lärmiljön är en central del i detta arbete. Skolans lärmiljö är en 

kombination av pedagogiska, sociala och fysiska miljöer. De behöver kunna varieras beroende på 

behov på individ-, grupp och organisationsnivå. Den traditionella tanken att undervisning alltid sker i 

helklass behöver utmanas ytterligare och här kommer även staten med nya direktiv om att möta varje 

elevs behov. Lärande sker i mötet mellan pedagog och elev där relationer är en förutsättning, där det 

krävs ett aktivt och medvetet arbete för att möta varje enskild elev och vårdnadshavare. 

 

I Fritidshemmen har begreppet undervisning fått en tydligare roll i det reviderade styrdokument. Detta 

behöver implementeras i verksamheten, där planeringar behöver en tydligare koppling till målen i 

läroplanen då undervisningen blir en central del genom målstyrda processer som leds av 

fritidspedagog. I fritidshemmet har det även blivit behörighet-/legitimationskrav för att få arbeta som 

fritidspedagog vilket ställer krav på rekryteringen.  

 

Elevhälsoarbete är ett arbete som innefattar all personal och börjar i klassrummet. Elevhälsans 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet i vardagen är centralt då huvuduppdraget är att främja hälsa 

och undanröja hinder för lärande och utveckling utifrån en salutogen hållning. En stor utmaning för 

skolorna, och därmed också den samlade elevhälsan, är att tillgodose olika elevers behov angående 

inkluderande lärmiljöer, extra anpassningar, särskilt stöd, ökad psykisk ohälsa och lösningar för elever 

med långvarig skolfrånvaro. Andelen skolbarn som uppger att de har symptom på psykisk ohälsa har 

ökat sedan 80-talet. Huvuddelen av den långvariga psykiska ohälsan debuterar under barn- och 

ungdomsåren. Det är framför allt depressions- och ångestsjukdomar som ökar. Skolrelaterade faktorer 

har då stor betydelse för barns och ungas psykiska hälsa. En fungerande skolgång är en betydelsefull 

friskfaktor i barn och ungas liv. Utifrån detta finns ett fortsatt ökat behov av kunskap att möta elever 

med olika funktionsvariationer t.ex. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt kring 

psykisk ohälsa. Resurser behövs i form av lokaler, personal med rätt vidareutbildningar som regleras i 

skollagen och allmänkompetens till all personal såväl som spetskompetens utifrån ett likvärdighets 

perspektiv. 

För att kvalitetssäkra verksamheten behöver det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas ytterligare för 

att synliggöra verksamheternas styrkor och utvecklingsområden, för att skapa en likvärdig skola. 

 

Gymnasieskola, Gymnasiesärskola 
 

Gymnasiet behöver fortsätta utveckla det förändringsarbete som påbörjats via satsningen Samverkan 

för bästa skolan. Arbetet ska nu fortlöpa och implementeras i verksamheten för att höja elevernas 

måluppfyllelse. Tre övergripande områden behöver fortsätta belysas - Undervisning och lärande, 

genom att utveckla undervisningen på bästa sätt för att gynna elevernas lärande och motivera eleverna 

till sina studier. Det förebyggande elevhälsoarbetet och arbetet kring extra anpassningar i 

undervisningen. Samt att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet utifrån undervisningen och 

måluppfyllelsen för att ligga till grund för skolans framtida utvecklingsarbete. 

Gymnasiet har också utmaningen att se över lokalisering av yrkesprogram och utbudet av programval 

för framtidens elever. En utmaning som gymnasiet står inför är att leverera moderna yrkesutbildningar 

utifrån näringslivets framtida behov.  
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Vuxenutbildning, lärvux  

En av de största utmaningarna för vuxenutbildningen är att ge nyanlända med mycket kort, eller ingen, 

utbildning tillräckliga kunskaper i svenska språket för att bli anställningsbara. Det förväntas att det ska 

gå fortare och fortare för den här gruppen att komma ut i arbete och bli självförsörjande. Här krävs 

individuella lösningar, utökat modersmålsstöd, begränsad storlek på undervisningsgrupper samt mer 

svenskundervisning på schemat och därmed behöver vuxenutbildningen ha en flexibel organisation 

med strategisk resursfördelning. SFI på distans med handledning på kvällstid är en verksamhet som 

efterfrågas allt mer. Det är en utmaning att leverera kvalitativ SFI-undervisning på obekväm arbetstid 

för studerande som behöver kombinera sina studier med heltidsarbete och dessutom har olika behov.  

 

Vuxenutbildningen ska ha ett validerande förhållningssätt och kunna erbjuda validering på samtliga 

yrkesutbildningar. Utökad samverkan med Finnvedens gymnasium och andra utbildningsanordnare 

kring gymnasial yrkesutbildning är en väg att möjliggöra för fler olika efterfrågade yrkesutbildningar 

inom de branscher där det råder stor kompetensbrist. 

Värnamo Vägledningscentrum är under uppbyggnad och kan bli en arena för ett naturligt och utökat 

samarbete med Arbetsförmedlingen, Campus Värnamo och andra aktörer inom arbetsmarknad- och 

utbildningsområdet.  

 

Kulturskola 

Kulturskolans främsta utmaningar är att nå fler barn och unga. Framförallt de barn och ungdomar som 

idag inte hittat till Kulturskolan. Kulturskolan ska också vara en attraktionskraft för Värnamo kommun 

genom att tydliggöra att de estetiska arbetssätten är en självklar väg till kunskap samt samverka med 

andra verksamheter såsom skola, kulturförvaltning och civilsamhället. Verksamheteten behöver arbeta 

vidare med det sociala och relationella förhållningssättet. 

 

2.2 Digitalisering 

Digitaliseringen är en stor utmaning i alla Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. 

Verksamheten behöver utveckla det digitala arbetet snabbare för att gå i takt med 

samhällsutvecklingen och ökade krav från statliga myndigheter. Snabba beslut och oförutsägbara 

förutsättningar försvårar arbetet.  

I undervisningen finns inom digitaliseringen stora möjligheter kring det kompensatoriskt uppdraget, 

att stötta, förstärka, motivera, effektivisera och även möjliggöra elevernas inlärning på nya sätt som 

inte är tillgängliga utan digitala verktyg.  

Då verksamheten växer, ökar även behovet av utrustning. Förvaltningen behöver utveckla både 

kompetens och utrustning för detta arbete. En genomförd kartläggning visar stora förbättringsbehov 

inom ramen för IT-infrastrukturen. 

 
2.3 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön är viktigt inom hela organisationen. Kollektivavtal, HÖK 18 kommer att ligga som 

grund för arbetsmiljöarbetet kommande 3 åren. Arbetet fokuserar då på arbetsmiljö, arbetstid, 

arbetsorganisation och lönebildning.  

Det pågår samtidigt ett arbete kring arbetsbelastning kring skolledare och administration för att skapa 

ändamålsenliga funktioner. 
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2.4 Kompetensförsörjning 

I arbetet ”Värnamo 2035: Effekter inom skola och förskola” beskrivs att fram till år 2028 beräknas 

Barn- och utbildningsförvaltningen behöva anställa 897 pedagoger och 145 medarbetare inom 

ledning– och stödfunktioner med anledning av beräknad befolkningsökning, pensionsavgångar och 

personalomsättning. Detta är en stor utmaning då många av yrkesgrupperna är bristyrken tillsammans 

med ökade behörighetskrav.  

 

2.5 Verksamhetslokaler  

Nybyggnation 
Verksamheten är idag i stort behov av fler lokaler utifrån den tillväxt som sker i kommunen samt ett 

omfattande renoveringsbehov på flertalet skolor. I arbetet ”Värnamo 2035: Effekter inom skola och 

förskola” framgår det att idag finns det 36 klassrum i paviljonger och tillfälliga lokaler. Det beräknas 

idag finns mellan 700–800 elever i dessa tillfälliga lokaler i Värnamo stad. I samband med planerade 

framtida nybyggnationer av Trälleborgsskolan och Exposkolan, förväntas nuvarande paviljonger tas ur 

bruk på Gröndalsskolan, Trälleborgsskolan, Mossleskolan, Enehagens skola och Rörstorpsskolan.  

De tillfälliga lokalerna på Apladalsskolan, ”gamla Fälths” behöver dock permanentas som skollokaler 

för grundskolans elever.  

Fram till 2028 prognostiseras en ökning med 470 grundskolelever, vilket innebär att behovet av 

skollokaler, i detta tidsperspektiv, kan tillgodoses om den planerade skolan ”Ny skola Väster” för 525 

elever, är klar. En utmaning finns även kring idrottshallarna utifrån lagkrav att idrottsundervisningen 

ökar i antalet undervisningstimmar, vilket innebär att undervisningen inte ryms inom befintliga 

lokaler.  

 

Inom förskolan finns det i dagsläget 243 barn i tillfälliga lokaler och i lägenhetsförskolor. Beslutade 

byggnationer som är inplanerade täcker dessa tillfälliga lokalerna. Dock kommer den förväntade 

tillväxten av 170 barn i förskolan inte rymmas inom dessa beslutade byggnationer, ytterligare utökning 

av platser behövs. 

 

Renoveringsbehov 
Renoveringen av Trälleborgs skolan har under flera års tid flyttats fram, det medför stora belastningar 

både på befintliga lokaler och verksamhetens arbetsmiljö. För att kunna fortsätta bedriva 

grundskoleverksamheten inom Trälleborgsområdet är det av störst vikt att denna renovering sker 

enligt investeringsplan och att tillkommande skolor byggs enligt plan. Finnvedens gymnasium 

kommer att genomföra en större renovering under 2021 - 2022. Genomgripande renovering av 

Forsheda och Rydaholm skola är inplanerade med start 2024. Av Värnamo kommuns 19 grundskolor 

så kommer 17 av dessa att behöva genomföra större genomgripande renoveringar innan år 2035. 

Flertalet förskolorna är också i behov av genomgripande renoveringar, det är 11 av 37 som har detta 

behov. Det är en stor utmaning att bedriva verksamhet i lokalerna under renoveringstiden och ett stort 

behov av evakueringslokaler finns. 

 

2.6 Ekonomi  

En stor utmaning i ekonomin är att hitta en hållbar finansieringsmodell, en modell som håller för både 

ökat och minskat barn- och elevantal. I den modell som Värnamo kommun använder sig av i nuläget 

så finns det vid fortsatt tillväxt inte utrymme för att bibehålla samma skol- och förskoleorganisationen 

som idag. Även icke lagstadgad verksamhet behöver förändras då finansiering inte finns för att 

fortsätta bedriva verksamhet inom befintliga budgetramar. Inför 2020 - 2022 så har nämnden ålagts 

effektiviseringar vilket för barn- och utbildningsnämnden innebär ytterligare 16,7 mkr i 
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effektiviseringar. Detta är en stor utmaning som kommer kräva ett stort engagemang och beslutsamhet 

för att hålla en budget i balans. Konkret kan det innebära nedläggning av icke lagstadgade 

verksamheter och förändringar i befintliga verksamheter. Effektiviseringarna riskerar att leda till 

sämre kvalité och försämrade måluppfyllelse för våra elever då elevgrupperna blir större och fler 

elever på mindre yta. Genomförandet av heltidsresan har och kommer troligtvis fortsätta öka 

kostnaderna inom förvaltningen om den fortgår utan verksamhetens behov i beaktande. 

3. Strategier och metoder 
 

3.1Måluppfyllelse och resultat för att utveckla undervisningen  
 

Förskola 

• Kompetensutveckling till personalen kring begreppet undervisning i förskolan. 

• Samverkan med Specialpedagogiska myndigheten för att öka kunskapen kring tillgängliga 

lärmiljöer. 

• Arbeta med tecken som stöd i barngruppen. 

• Söka statsbidrag för arbete kring mindre barngrupper. 

• Utveckla grundstrukturen, hur personalen förhåller sig i rutinsituationer. 

• Att genom projektet HUV- Hälsosam uppväxt Värnamo öka barnens rörelse. 

• Förstärka observatörernas roll i värdegrundsarbete, kompetensutveckling och verksamhetens 

koppling till forskning. 

• Genom det systematiska kvalitetsarbetet ta fram kvalitetsmått för förskolan, sätta mål, följa 

upp och analysera resultaten för att kunna ta fram prioriterade mål och riktade satsningar.  

 

Grundskola, Fritidshem, Grundsärskola 

• Aktiv satsning kring pedagogiskt, social och fysiska lärmiljöer genom bl.a statsbidraget 

likvärdig skola.  

• Att följa upp hur varje skola har utvecklat sin undervisning för ökad måluppfyllelse och 

effektivitet.  

• Öka det kollegiala lärande mellan yrkeskategorier, pedagognätverk 

• Kompetensutveckling för ökad medvetenhet och kunskaper kring funktionsvariationer. 

• På mindre skolorna behöver lokaler ses över utifrån elevhälsans funktionalitet bl.a. i 

sekretesshänseende, där behöver viss ombyggnation genomföras.   

• Riktade insatser kring förhållningssätt, bemötande och relationens betydelse för elevens 

lärande.  

• Kompetensutveckling till personalen kring begreppet undervisning i fritidshemmen. 

• Genom det systematiska kvalitetsarbetet ta fram kvalitetsmått för skola och fritidshem, 

vidareutveckla arbetet med att sätta mål, följa upp och analysera resultaten för att kunna 

genomföra riktade satsningar.  

 

Gymnasieskola, Gymnasiesärskola 

• Utveckla undervisningen vidare genom kollegialt lärande kring framgångsfaktorer i 

undervisningen.  

• Handledande insatser från Skolverket och Linnéuniversitetet kring arbetet med extra 

anpassningar och särskilt stöd. 
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• Kvalitetssäkra verksamheten genom att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Lyfta fram 

de resultat som synliggör verksamhetens styrkor och utmaningar med hjälp av betyg, 

kursutvärderingar och elevenkäten analysera måluppfyllelsen.  

• Öka kunskapen kring digitalisering genom ex programmering och Artificiell intelligens (AI) – 

för att möta framtidens behov. 

• Samverka med näringslivet och andra offentliga aktörer för att erbjuda modern utbildning.  

 

 

Vuxenutbildning, lärvux 

• Använda olika kompetenser för att möta enskilda elevers utifrån deras behov och 

förutsättningar. 

• Att utveckla den digitala kompetensen hos de studerande och använda digitala verktyg i 

undervisningen är ett sätt att möta behovet. 

• utarbetas valideringsinstrument och valideringshandledare 

• Samverkan med gymnasieskolan och näringslivet.  

 

Kulturskola 

• Genom att utveckla nya arbetssätt för gruppverksamheter finns möjlighet att nå fler elever.  

• Arbeta för att kulturskolan är en naturlig mötesplats där varje enskild elev som går på 

Kulturskolan ska känna en tillhörighet. 

 

3.2  Digitalisering 

• Fortsatta satsningar på kompensatoriska hjälpmedel till elever genom anpassade program och 

hjälpmedel för ökad tillgänglighet och tillgång till undervisningsmaterial.  

• Genom att använda de digitala verktygen i än större utsträckning kan samverkan inom och 

mellan verksamheter öka genom ex distansundervisning, digitala mötesplatser. 

• I förskolan och fritidshem planeras implementering av ”Hämta/lämna” ett system för att kunna 

planera verksamheten utifrån barnens faktiska närvarotid vilket get ett bättre underlag för att 

organisera verksamheten med hög kvalité.  

• Skapa digitala lärmiljöer i förskolan för att fånga barns intresse och ge barnen förutsättningar 

för att utveckla lärandet i förstärkta miljöer. 

• Upphandling av verksamhetssystem för elevregistrering kommer att ske under 2020 och 

implementeras under 2021.  

• Fortsatt satsning för att vårdnadshavare ska få större tillgång till information om elevens 

skolgång och kunskapsutveckling.  

 

3.3 Arbetsmiljö 

• Arbetet kring rektorernas arbetsbelastning kommer att fortsätta under 2020 utifrån översikten 

av ändamålsenliga funktioner som skett under 2019. 

• Kollektivavtalet, HÖK 18 är ett arbete som påbörjats och fortlöper under 2020–2022. Arbetet 

fokuserar då på arbetsmiljö, arbetstid, arbetsorganisation, lönebildning  

 

3.4 Kompetensförsörjning 

• Prioriterade utbildningsinsatser pågår kontinuerligt inom utvalda bristområden. 
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• Barn- och utbildningsförvaltningen behöver ta fram en plan för hur kompetensen som finns 

idag kan användas på rätt sätt och samtidigt arbeta för att andra yrkesgrupper kan komplettera 

bristyrken. Det innebär också en utmaning att förbereda organisationen för en framtid där 

behöriga pedagoger och elevhälsopersonal inte finns att tillgå på arbetsmarknaden.  

• Arbeta fram mentorsstöd till nyanställda förskollärare/lärare samt stöd till obehörig personal. 

 

 

3.5 Verksamhetslokaler  

• Kontinuerlig dialog kring lokalfrågor behöver ske med tekniska förvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen samt deras presidier.  

• Vid om- och nybyggnationer ta hänsyn till nya krav i läroplan och lagstiftning kring 

lärmiljöer.  

• Planering av evakueringslokaler inför kommande renoveringar. 

 

3.6 Ekonomi 

• Söka de statsbidrag som finns tillgängliga och som går hand i hand med de mål och 

kvalitetsuppdrag som finns inom verksamheterna.  

• Effektiviseringar inom respektive verksamhet, genom kartläggning av kostnader samt 

avvägningar mellan kostnad och nytta.  

• Strategi för att hålla en budget i balans är att granska icke lagstadgad verksamhet och dess 

kostnader, för att kunna fatta beslut om vilken kvalité som kan tillhandhållas medborgaren 

utifrån de ekonomiska ramar som förvaltningen har. 

 

4. Nämndens mål, ekonomi, HR och 
övriga nyckeltal  

4.1 Nämndens mål –  

Under våren 2019 har Barn- och utbildningsnämnden arbetat fram nedan mål utifrån kommunens 

övergripande mål och med koppling till skolans statliga styrdokument.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nämndsmål: Alla barn och elever ska nå utbildningens mål, utmanas och känna lust att lära mer. 
 

 Nuläge: Målnivåer: Målnivån för verksamheten är att alla barn och 
elever ska ha full måluppfyllelse. För vår verksamhet blir en 
positiv trendpil målnivån mellan åren. 

Indikatorer Förskola 2019 2020 2021 2022 2023 

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för de vi är till för 

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer 
och säkrar verksamhetens kvalitet. 
Det ger goda underlag till ledning och nämnd för beslut om resurser och insatser. 
Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags grunduppdrag i förhållande till medborgarna. 
   
Nämndernas och bolagens kvalitetsmål, för sitt grunduppdrag, ska visa god måluppfyllelse inom 
ekonomiskt given budgetram. 
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Tillgänglig utbildning 1:3:8 (BRUK) 
Vi planerar och genomför 
verksamheten så att alla barn, 
utifrån sina behov, får möjlighet att 
göra framsteg, övervinna 
svårigheter och uppleva att de är en 
tillgång i gruppen. 

Nytt mättal 
som 

skattas 
under ht 

2019 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

Modersmål och övriga språk 3:6:8 
(BRUK) 
Vi har material som böcker, ljudfiler 
och musik på olika språk och en 
miljö som synliggör och uppmuntrar 
barns alla språk. 

Nytt mättal 
som 

skattas 
under ht 

2019 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

Trygghet 3.7.10 (BRUK) 
Vi är uppmärksamma på hur många 
barn och vuxna varje barn möter 
och samspelar med under en dag, 
och hur det påverkar barnens 
trygghet, trivsel och lärande.  

Nytt mättal 
som 

skattas 
under ht 

2019 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

Barnenkät: Jag tycker om att vara på 

min förskola 

80%     

Indikatorer 

Grundskola/fritidshem/särskola 
     

Elever i åk 1 som klarat 
läsutvecklingen utifrån skolverkets 
bedömningsunderlag.  

Nytt 
nyckeltal 

    

Elever i åk 3 som uppnått alla 
kunskapskrav. 

85%     

Elever i åk 6 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen (som 
eleven läser), kommunala skolor, 
andel (%)(N15540) 

78%  
 

   

Elever i år 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala skolor, 
andel (%) (N15436) 

80,73%     

Antal elever med högre än 10% 

ogiltig frånvaro per termin. 

78     

Elevenkät: 
Jag känner mig trygg i skolan 
Jag upplever att jag har studiero på 
lektionerna 

 
88,6% 
69,9% 

    

Fritidshem:  

Jag känner mig trygg i fritidshemmet  

Det finns möjlighet till lugn och ro 

på fritids 

 

 
93,1% 
78,5% 

    

Indikatorer 
Gymnasiet/gymnasiesärskola 

     

Gymnasieelever med examen inom 
3 år, yrkesprogram kommunala 
skolor, andel (%) (N17453) 
Gymnasieelever med examen inom 
3 år, högskoleförberedande 
program kommunala skolor, andel 
(%) (N17452) 

 
84,4% 

 
 

56,8% 

    

Gymnasieelever med examen inom 
4 år, yrkesprogram kommunala 
skolor, andel (%) (N17469) 

 
82,1% 
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Gymnasieelever med examen inom 
4 år, högskoleförberedande 
program kommunala skolor, andel 
(%) (N17468) 

 
 

69,1% 

Antal elever med högre än 10% 

ogiltig frånvaro per termin. 

184     

Elevenkät: 
Jag känner mig trygg i skolan 
Jag upplever att jag har studiero på 
lektionerna 

 
90% 

69,4% 

    

Indikatorer Vuxenutbildningen      

Samverkan sker kring 
yrkesgymnasialutbildningar  

Nytt mättal 50% 60% 70% 80% 

Indikatorer Kulturskolan      

Varje barn/elev i förskola eller 
grundskola har under året tagit del 
av kulturskolans utbud. 

Nytt mättal  
80% 

 
90% 

 
100% 

 
100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndsmål: Alla barn och elever ska utvecklas till ansvarstagande demokratiska individer. 

 

 Nuläge: Målnivåer: Målnivån för verksamheten är att alla barn och 
elever ska ha full måluppfyllelse. För vår verksamhet blir en 
positiv trendindikatorn 

Indikatorer förskola: 2019 2020 2021 2022 2023 

Delaktighet 2:5:10 (BRUK) 
Vi diskuterar hur vi kan utforma 
verksamheten så att barnen 
utvecklar förmågan och viljan att ta 
ansvar. 

Nytt mättal   
2 

 
3 

 
3 

 
3 

Barnenkät: 

Jag får vara med och välja vad vi ska 

göra på min förskola? 

 
66,7% 

    

Indikatorer 
grundskola/fritidshem/särskola 

     

Elevenkät: 

På lektionerna få vi elever vara med 

och bestämma. 

Fritidshem: 

 
62,4% 

 
 
 

    

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling 

Vi vill kommunicera och ge återkoppling avseende mål, resultat och kvalitet.   Vi vill att medborgare och 
medarbetare ska ha möjlighet att påverka kommunens utveckling. 

Externt mål: Värnamo kommun kommunicerar och för dialog om mål och resultat med sina medborgare. 

- Medborgare får svar på sina frågor 
- Medborgarna har möjlighet att påverka kommunens utvecklingsarbete 

  
Internt mål: Verksamhetsuppföljning av mål, resultat, kvalitet, personal och ekonomi rapporteras 
sammanhållet.  

- Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning 
- Medarbetarna är delaktiga i arbetet 
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Jag får vara med och planera vad vi 

ska göra på fritidshemmet 

72,2% 

Indikatorer 
Gymnasiet/gymnasiesärskola 

     

Elevenkät: 
På lektionerna få vi elever vara med 
och bestämma. 

 
62,8% 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nämndsmål: 
Vara en attraktiv arbetsgivare med tydligt ledarskap och stolta medarbetare.  
 

 Nuläge: Målnivåer: 

Indikatorer 2019 2020 2021 2022 2023 

Medarbetarundersökning:  

HME, Ledarskap - index 0-100 

74 76 Mäts 
vartannat 

år 

78 Mäts 
vartannat 

år 

Medarbetarundersökning:  

HME, Motivation  - index 0-100 

79 80  81  

Nätverksträffar för kollegialt lärande 

genomförs (i alla ämnen) 

Nytt 
nyckeltal 

50% 60% 70% 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nämndsmål: 
Vi väljer klimatsmart i alla delar. 

 Nuläge: Målnivåer: 

Indikatorer 2019 2020 2021 2022 2023 

Skolskjutsar drivs med miljövänligt 

bränsle i så stor utsträckning som 

möjligt.  

Nytt avtal Följer 
upphandlin

gsavtalet 

Följer 
upphandlin

gsavtalet 

Följer 
upphandlin

gsavtalet 

Följer 
upphandlin

gsavtalet 

Enheter med erhållen utmärkelse - 

Skola för hållbar utveckling 

3 4 4 4 4 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver 

Genom samverkan kan Värnamo kommun och andra arbetsgivare rekrytera och behålla medarbetare. 

Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas till vara och utvecklas, trivs och stannar. 

Externt: Värnamo kommun samverkar aktivt med externa aktörer för att främja och underlätta rekrytering 
för alla arbetsgivare i kommunen. 
Människors erfarenheter och kompetens tas tillvara. 
 
Internt: Som en attraktiv arbetsgivare utvecklar och behåller vi våra medarbetare. Värnamo kommun 
upplevs som en attraktiv arbetsplats.  

 

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas 

 

Klimatet är vår viktigaste framtidsfråga, där allas insats behövs och är viktig.  Vi ska skapa goda 

förutsättningar att göra val som minskar vår klimatpåverkan. 

Externt: Kommunens medborgare, företag, föreningar och besökare har stora möjligheter att leva och 

bedriva verksamhet klimatsmart. 

  
Internt: Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning. 
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4.1.1 Uppföljningsområden 
Utöver de indikatorer som är framtagna finns även uppföljningsområden som nämnden vill följa upp 

för att säkerställa att arbetet löper på.  

Plan mot diskriminering och kränkande behandling finns upprättad på varje enhet. 

Antal aktuella åtgärdsprogram på skolan.  

Antal anmälningar om kränkande behandling 

 

4.2 Ekonomi  
 

4.2.1 Driftbudget 2020 samt –plan 2021 - 2022  

DRIFTVERKSAMHET Bokslut Bokslut Budget 

Nettobelopp i tkr utan decimal 2017 2018

2019

Kf 181129

Budget

2020

Budget

2021

Budget

2022

Barn- och utbildningsnämnd 1 100 1 000 1 802
Gemensamt barn- och 

utbildningsförvaltningen 22 600 23 570 40 508

Förskola 208 200 206 740 207 953

Grundskola 413 300 424 740 409 601

Grundsärskola 14 900 15 110 14 811

Gymansieskola 124 900 125 250 123 139

Gymnasiesärskola 6 400 6 760 6 983

Vuxenutbildning 18 000 17 620 20 154

Kulturskolan 9 900 7 960 9 564

NETTOKOSTNAD 819 300 828 750 834 515 852 783 851 620 851 429
 

 

 

4.2.2.Investeringsbudget 2020 samt –plan 2021 - 2024 

Projektnamn/Projektgruppering Budget Plan Plan Plan Plan

Belopp i tkr utan decimal Projektblad nr 2020 2021 2022 2023 2024

Årliga inventarier verksamheten 3 220 3 775 3 298 5 125 5 650

Arbetsmiljöåtgärder 718 900 591 900 900

Lastbil FIGY 0 0 0 0 0

IT-satsning 9 120 9 120 9 120 9 120 9 120

Nybyggnation förskolor 900 2 300 1 200 100 2 105

Ombyggnation trälleborgsskolan, 

idrottshall och särskolan 0 5 300 500 0 0

Ny grundskola Väster 0 0 0 4 000 500

Renovering Finnvedens gymnasium 

och Åkanten 0 3 356 3 500 0 0

Renoveringar grundskolor 150 0 0 0 2 000

Ny grundskola 

befolkningstillväxt/ersättningslokaler 0 0 0 0 5 000

SUMMA INVESTERINGAR 14 108 24 751 18 209 19 245 25 275  
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4.3 Nämndens HR (Human Resources) 
 

Förutsättningar: I tabellen nedan framgår antalet årsarbetare har ökat med totalt 42 heltidstjänster 

varav 40 består av tidsbegränsade tjänster. Det beror till största delen på att behovet av resurstjänster 

inom grundskolan har blivit fler. Samtidigt har övertiden ökat vilket beror på svårigheten att hitta 

timvikarier vid medarbetares frånvaro, vilket leder till att ordinarie personal måste jobba extra. Trots 

detta ökar även timlönerna. Det hänger ihop med att sjukfrånvaron och övrig frånvaro ökar vilket 

betyder att behovet av ersättare, många gånger i form av timvikarier, ökar. Den långvariga 

sjukfrånvaron minskar däremot något. Det pågår ett arbete med att analysera olika yrkeskategoriers 

arbetsbelastning och arbetsmiljö för att få större förståelse för uppdragen och kunna effektivisera i 

organisationen. Heltidsresan har troligtvis varit en faktor som ökat sysselsättningsgraden inom 

förvaltningen mellan åren 2017 och 2018, +0,5 procentenheter. 

Utmaningar: Sjukfrånvaron inom Barn- och utbildningsförvaltningen ökar precis som i riket. 

Personalomsättningen är inom en rimlig nivå om man frånser pensionsavgångarna, utmaningen 

framöver ligger i kommande pensionsavgångar och brist på behörig personal. 

Kompetensutvecklingsinsatser pågår inom följande utbildningar: Organisatorisk och social 

arbetsmiljö-utbildning, Kollektivavtalet HÖK18, Lärarnas arbetstidsavtal Bilaga M, 

specialpedagogik., förskolelärare utbildning, speciallärare utb. Rektorsutbildningen och 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)-handledarutbildning. 

 2017-12-31 2018-12-31 Förändring 

Tillsvidareanställda, antal 1073 1066 -7 

Tillsvidareanställda, årsarbetare 1028 1027 -1 

Tidsbegränsat månadsanställda, antal 224 275 +51 

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 198 240 +42 

Andel kvinnor, % 81,8 81,8  Oförändrat 

Sysselsättningsgrad, % 95,8 96,3 +0,5 
procentenheter 

 

 2017-12-31 2018-12-31 Förändring 

Övertid, tkr 889 1156 +267 

Övertid, timmar 2254 2 662 +408 

Mertid, tkr 1595 1 437 -158 

Mertid, timmar 8305 7 086 -1219 

Timlön, tkr 12941 13 309 +368 

Timlön, timmar 88467 96 661 +2194 

 

 2017-12-31 2018-12-31 Förändring 

Sjukfrånvaro, % 4,64 5,42 +0,78 
procentenheter 

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 53,20 52,89 -0,31 
procentenheter 

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), kr 5498 6309 +811 

 

 2017-12-31 2018-12-31 Förändring 

Personalomsättning, %  7,4 9,6 +2,2 
procentenheter 

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 5,8 6,7 +0,9 
procentenheter 

Pensionsavgångar, antal faktiska 15 31 +16 

 

Pensionsavgångar prognos 
(beräknat vid 65 års ålder) 

Prognos 
2019 

Prognos 
2020 

Prognos 
2021 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Antal 14 23 34 34 33 
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4.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal 
 

 Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal folkbokförda barn i ålder 1-5 år 
per 31/12 respektive år. 

1936 
 

1 942 1926 1978 2014 2062 

Antal barn per personal i kommunal 
förskola 
(rikssnitt, N11010) 

5,9 
(5,1) 

5,3 
(5,1) 

* * * * 

Andel behöriga pedagoger i förskolan 
(rikssnitt, N11023) 

48,3  
(42,4) 

45 
(41,8) 

* * * * 

Kostnad per barn i förskolan (riket, 
N11008) 

147 948 
(148 
474) 

148 449 
(*) 

* * * * 

Antal barn i barnomsorg på obekväm 
arbetstid 

50 50 55 60 60 62 

Antal barn i pedagogisk omsorg 12 10 5 0 0 0 

Antal barn i fritidshem 
(prognos VP19-20) 

1596 1662 1680 1700 1725 1745 

Elev per anställd, (heltidstjänst) 
kommunalt fritidshem 
(riket, N13805) 

18,5 
(20,6) 

20,7 
(20,3) 

* * * * 

Andel årsarbetare i fritidshem med 
ped. Högskoleexamen (N13015) 

58,1 
(39,1) 

58,4 
(37,1) 

* * * * 

Kostnad per barn i fritidshem (riket, 
N13008) 

41 589 
(33 375) 

39 388 
(34 326) 

* * * * 

Antal folkbokförda barn förskoleklass 
per 31/12 respektive år. 

395 427 425 
 

435 430 430 

Antal elever per lärare i f-9 
(rikssnitt, kommunbladet skolverket) 
(KOLADA N15100 ändrad 2019) 

12,4 
(12,2) 

12,0 
(12,2) 

* * * * 

Kostnad per elev i förskoleklass (riket, 
N15053) 

70 118 
(57 323) 

39 143 
(*) 

* * * * 

Antal folkbokförda elever i 
grundskolan exkl. förskoleklass och 
särskola per 31/12 respektive år. 

3703 3 695 3793 3800 3877 3922 

Antal elever per lärare i grundskolan 
(rikssnitt, N15034) 

12,0 
(11,9) 

11,7 
(11,9) 

* * * * 

Andel behöriga pedagoger i 
grundskolan (rikssnitt, N15031) 

82,8 
(83,5) 

81,3 
(83,2) 

* * * * 

Kostnad per elev i grundskolan (riket, 
N15008) 

102 375 
(109462) 

108 725 
(*) 

* * * * 

Antal elever i grundsärskolan 36 33 33 38 38 40 

Lärare/ped. Personal men 
specialpedagogisk högskoleexamen i 
grundsärskola (N18019) 

* 
(28,6) 

* 
(27,3) 

* * * * 

Antal folkbokförda elever i åldern 16-
18 år exkl. gysär per 31/12 respektive 
år. 

1 119 1 231 1 237 1 317 1 290 1 307 

Antal elever per lärare i 
gymnasieskolan (rikssnitt, N17817) 

11,9 
(11,1) 

11,3 
(11,3) 

* * * * 

Kostnad per elev i gymnasieskolan, 
folkbokförda i Värnamo (riket, 
N17007) 

124 456 
(113478) 

115 094 
(*) 

* * * * 
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Andel behöriga pedagoger i 
gymnasieskolan (rikssnitt, N17814) 

79,8 
(81,3) 

78,0 
(81,9) 

* * * * 

Antal elever i gymnasiesärskolan 19 19 23 24 27 29 

Antal elever kommunal vuxenutb.  
(ej distanselever) 

526 636 636 646 650 650 

Kostnad per heltidsstuderande i 
kommunal vuxenutbildning (riket, 
N18001) 

80 321 
(51 051) 

95 247 
(51 770) 

* * * * 

Antal elever i svenska för invandrare 549 447 560 571 575 580 

Kostnad per heltidsstuderande i 
svenska för invandrare 
(kommunbladet) 

* * * * * * 

Antal inskrivna elever i Kulturskolan 1300 1268 1330 1350 1360 1375 

Antal årsarbetare i Kulturskolan  15,2 15,2 * * * * 

Källa: Kolada, egna inrapporterade siffror till SCB, prognos för elevtal baseras på utvecklingsavdelningens 

siffror. *Uppgiften är inte publicerad, uppgifterna publiceras i regel ca ett halvår efter årsbokslut 

5. Sammanfattning  
  

De utvecklingsområden som finns inom ramen för Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet 

utgörs av två olika kategorier, yttre och inre. Den yttre kategorin är förutsättningar för verksamheten, 

det innebär framförallt lokaler och kompetensförsörjning. Trångboddheten och renoveringsbehoven är 

områden som måste arbetas intensivt med. I ett första steg har dessa grundförutsättningar identifierats i 

rapporten: ”Värnamo 2035: Effekter inom skola och förskola”. Detta arbete öppnar nu upp möjligheter 

till ett mera strategiskt planeringsarbete tillsammans med övriga berörda förvaltningar.  

 

Kompetensförsörjningen är som tidigare nämnts också ett viktigt utvecklingsområde. Här står många 

av Sveriges kommuner inför samma utmaning. I Barn- och utbildningsförvaltningen behöver arbetet 

kring strukturer och organisation prioriteras för att säkerställa att rätt kompetens finns i verksamheten 

då majoriteten av förvaltningens yrkesgrupper är bristyrken. Ett arbete för att se över 

arbetsorganisationen i relation till arbetsbelastning för skolledare och administratörer pågår.  

 

Ytterligare ett utvecklingsområde för Barn- och utbildningsförvaltningen är digitaliseringsfrågan. 

Staten har skärpt upp kraven på skolans digitalisering både innehållsligt och infrastrukturellt. Detta 

ställer höga krav på nätverkens stabilitet och omfattning. Dessa krav uppfylls inte i dagsläget, men ett 

arbete pågår tillsammans med IT-avdelningen för att försöka att komma till rätta med de bekymmer 

som har identifierats. Risken är annars att verksamhetens inte kan fullgöra sitt statliga uppdrag.  

 

Den andra kategorin av utvecklingsområden är de inre, där Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar 

med inre processer för att utveckla och stärka måluppfyllelsen och resultaten. Att utveckla det 

systematiska kvalitetsarbetet är viktigt inom alla verksamheter. Det systematiska kvalitetsarbetet 

måste ha relevans för arbetet med barnet/eleven men även fungera som en röd tråd i hela styrkedjan så 

att det på förvaltningsnivå blir tydligt vilka områden som ska prioriteras och utvecklas för att skapa en 

likvärdig utbildning.   

 

En stor del av det inre arbetet innebär att utveckla barns och elevers lärmiljöer. En god lärmiljö 

omfattar såväl pedagogiska, sociala som fysiska förutsättningar. 

 

Förvaltningens uppgift är att genomföra hela uppdraget inom befintlig ram, det betyder att 

kärnverksamheten måste få komma i första rummet. Om detta inte görs finns risk för att de 

nedåtgående resultaten fortsätter. Arbetet med ekonomisk analys för att identifiera möjliga 

effektiviseringar är initierat.  


