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1 Utmaningar, risker och möjligheter
Nämndens grunduppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och
ungdom. I grunduppdraget ingår också ansvaret för Kulturskolan i kommunen. Att nämndens verksamheter
lyckas med sina grunduppdrag är avgörande för att kommunens barn och unga ska kunna möta framtiden
med tillförsikt, men också för att det i framtiden ska vara attraktivt att bo, leva och investera i Sundsvall. Att
nämnden lyckas med sitt grunduppdrag är avgörande för att kommunen ska ha möjlighet att nå målen för
kommunfullmäktiges huvudprioriteringar:
- De sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan sundsvallsborna, såväl kvinnor som män, ska utjämnas.
- 5000 nya jobb i Sundsvall 2030
För att kunna utjämna skillnaderna i levnadsvillkor mellan sundsvallsbor är det av största vikt att alla har
möjlighet att arbeta och försörja sig själva. Den stora skillnaden i levnadsvillkor är mellan de som är
etablerade på arbetsmarknaden och de som står utanför. En slutförd gymnasieutbildning är av mycket stor
betydelse för individernas möjligheter att varaktigt etablera sig på arbetsmarknaden.
För att det ska skapas nya jobb i Sundsvall är kompetensförsörjningen central. En viktig del i
kompetensförsörjningen är ett utbildningssystem av hög kvalitet där eleverna klarar sin utbildning. Ett
utbildningssystem av hög kvalitet är också viktigt för att kvalificerade personer utifrån ska kunna tänka sig
att flytta till kommunen.
Framtidens utmaningar för kommunen kräver alltså en bra skola för alla. En framgångsrik skolgång
grundläggs i förskolan. Detta gäller särskilt barn med socioekonomiskt svagare förutsättningar. Att
åstadkomma en bra skola för alla är en mycket stor utmaning som blir än större utifrån de effektiviseringar
som måste till för åstadkomma en ekonomi i balans.
För att möta utmaningarna har nämnd och förvaltning sett behov av att fokusera på tre områden:
lärandeuppdraget, en resurseffektiv verksamhet och en strategisk kompetensförsörjning. Dessa tre områden
är därför prioriterade i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022.

Lärandeuppdraget
När eleverna lämnar skolan ska de ha sådana kunskaper och färdigheter att de kan välja sin egen framtid.
Kommunens skolor har över tid haft låg måluppfyllelse när det gäller kunskapsresultaten. I syfte att förbättra
kunskapsresultaten sätter barn- och utbildningsnämnden därför ett tydligt fokus på lärande och undervisning.
Grunden för såväl nämndens som skolornas arbete kommer även fortsättningsvis att vara att utveckla och
upprätthålla en hög undervisningskvalitet. Höga förväntningar, tydliga mål, god återkoppling och ett
välutvecklat systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete är några av de framgångsfaktorer som ska vägleda
utvecklingen av nämndens verksamheter. En förutsättning för att lyckas med lärandeuppdraget är trygga
skolor där eleverna har studiero.
Nämnden vill att elevernas kunskapsresultat i grundskola och gymnasium ska synliggöras och analyseras.
Insatser och anpassningar utifrån resultaten ska utvärderas utifrån vilka effekter de har på elevernas lärande
och måluppfyllelse.

Resurseffektiv verksamhet
Resurseffektivitet handlar om att använda tilldelade resurser på bästa sätt. I Mål och resursplan 2021-2022
med plan för 2023-2024 beskrivs det som att se över serviceutbudet, forma effektiva arbetsprocesser och
förbättra resursutnyttjandet, pröva ny teknik och använda kommunens ramavtal. Den kommunala
skolverksamheten dimensioneras och får resurser efter hur många elever som väljer kommunala skolor och
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förskolor. Om anpassningar av t.ex. organisation, lokaler och medarbetare till barn- eller elevantalet inte sker
skyndsamt medför det ökade kostnader per elev och sannolikt ett underskott för verksamheten. Under ett
antal år detta inte skett i tillräcklig omfattning. Målet är att organisationen så snabbt som möjligt ska klara av
att genomföra de anpassningar som behövs för att möta utmaningarna i en föränderlig verklighet.

Strategisk kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är en av skolans stora utmaningar. Trygga, kunniga och engagerade chefer och
medarbetare utgör de viktigaste resurserna i alla barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Ambitionen
är en hög andel behöriga lärare och förskollärare samt utbildade barnskötare. Därför behövs en genomtänkt
strategi för att säkerställa en god försörjning av kompetensbehovet omfattande alla delar i Aruba-modellen
(attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla). Några viktiga delar i detta arbete är ett välfungerande
systematiskt arbetsmiljöarbete samt en konkurrenskraftig lönebildning.

Kvalitetsarbete
Det är viktigt att arbeta systematiskt i enlighet med kommunens styr- och ledningsmodell. Både nationella
och kommunala styrdokument är styrande för verksamheten. En central del i detta är ett systematiskt
kvalitetsarbete, som enligt Skollagen ska bedrivas både på enhets- och huvudmannanivå (kapitel 4, 2-8 §§).
Ett sådant arbete innebär en systematisk planering, uppföljning och analys av verksamheten. Genom
kvalitetsarbetet kan man identifiera utvecklingsområden och förbättra verksamheterna på ett metodiskt sätt.
Skollagen anger också att kvalitetsarbetet ska dokumenteras.
Rektor ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Arbetet ska ske i samverkan med lärare,
förskollärare och övrig personal. Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ha möjlighet att delta.
Enheternas dokumentation av kvalitetsarbetet ska, tillsammans med övrig information, ligga till grund för
huvudmannens kvalitetsarbete. Verksamhetscheferna ansvarar för sammanställningen av kvalitetsarbetet på
huvudmannanivå, inom sina respektive verksamhetsområden.
Barn- och utbildningsnämnden vill att kommunens invånare ska vara välinformerade om och ha en
uppdaterad bild av de kommunala skolornas arbete, såväl framgångsfaktorer som utmaningar.
Nämnd och förvaltning ser att det finns behov av en utvecklad uppföljning där analysen är central. Utifrån
uppföljning och analys ska insatser och aktiviteter planeras för att förbättra måluppfyllelsen. En
övergripande uppföljning och analys ska göras regelbundet och presenteras på verksamhetsområdesnivå för
nämnden i samband med delårsrapporter och årsrapport. Däremellan ska fördjupad uppföljning och analys
inom olika områden presenteras enligt det antagna årshjulet.
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2 Grunduppdrag
Nämndens grunduppdrag är det ansvar som kommunfullmäktige delegerat till nämnden i reglementet eller i
särskilda beslut. Nämndens grunduppdrag gäller de kommunala verksamheterna inom skola och förskola.
Enligt skollagen syftar utbildningen inom skolväsendet till att barn och elever ska inhämta och utveckla
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att
lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans
så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd
skyndsamt utreds. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant
stöd.
Grunduppdragen ska följas upp och analyseras utifrån de mål och regelverk som gäller både för skolväsendet
i sin helhet och för respektive verksamhet. Fokus ska främst riktas mot positiva och negativa avvikelser. I
redogörelsen och analysen ska en övergripande redogörelse över genomförda insatser för att möta aktuella
utmaningar, t.ex. kunskapsresultat, elevhälsa, trygghet och studiero med mera, finnas med. Hur väl
verksamheten lyckas med uppdraget ska analyseras utifrån flera perspektiv, såsom ekonomi, HR och andra
bakgrundsfaktorer. Vid analysen används tillgängliga uppföljningar såsom betygsresultat, resultat på
nationella prov, skolinspektionens skolenkät etcetera.

2.1 Förskolan
Beskrivning
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg,
utveckling och lärande bildar en helhet.
Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.
Indikatorer
Stimulerande miljö i förskolan - andel
vårdnadshavare som svarar "stämmer mycket
bra"
M itt barn trivs i förskolan - andel
vårdnadshavare som svarar "stämmer mycket
bra"
Flickor och pojkar ges samma förutsättningar
på förskolan - andel vårdnadshavare som svarar
"stämmer mycket bra"

Utfall 2020

M ål 2021

M ål 2022

M ål 2023

M ål 2024

6

2.1.1 Nämndsmål: Likvärdighet mellan Sundsvalls kommunala förskoleenheter
ökar.
Beskrivning
Likvärdigheten avser andel förskollärare, antal barn/förskollärare, antal barn/personal m.m. Analyseras
utifrån enhetsnyckeltal.

2.2 Grundskolan, inklusive förskoleklassen
Beskrivning
Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.
Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa.
Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva
livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning.
Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt
deltagande i samhällslivet.

2.2.1 Nämndsmål: En positiv utveckling av kunskapsresultaten för flickor och
pojkar i låg- och mellanstadiet.
Beskrivning
Grunden för elevernas lärande läggs i låg- och mellanstadiet. Hur eleverna lyckas med studierna i låg- och
mellanstadiet har stor betydelse för hur de kommer lyckas i högstadiet. Därför behövs ett ökat fokus på
uppföljningen av de tidiga åren i skolan. I årskurs 6 är det första tillfället eleverna får betyg.
Indikatorer

Utfall 2020

Andelen elever i åk 6 som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen

71,2 %

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska.

91,1 %

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik.

85,5 %

Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska.

90,3 %

Resultat på nationella prov i åk 3

M ål 2021

M ål 2022

M ål 2023

M ål 2024
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2.2.2 Nämndsmål: En positiv utveckling av flickors och pojkars
kunskapsresultat i årskurs 9
Beskrivning
Elevernas kunskapsresultat i årskurs 9 visar hur väl grundskolan lyckats med lärandeuppdraget. För att nå
målet behövs en positiv utveckling av både meritvärde och andelen som når målen i alla ämnen.
Indikatorer

Utfall 2020

M ål 2021

M ål 2022

M ål 2023

M ål 2024

Skolverkets SALSA-värden per årskurs 9-enhet
Andelen elever i åk 9 som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen
Genomsnittligt meritvärde, elever i åk 9
Andel elever (flickor, pojkar samt totalt) som är
behöriga till något nationellt program på
gymnasiet när de slutar grundskolan, kommunal
skola

70,2 %
213,8

79,5 %

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i
alla ämnen, åk 9, avvikelse från modellberäknat
värde

-5,1

Genomsnittligt meritvärde åk 9, avvikelse från
modellberäknat värde

-15,2

2.2.3 Nämndsmål: Den garanterade undervisningstiden genomförs.
Beskrivning
Målet innebär uppföljning av i hur hög grad den undervisningstid som ska garanteras enligt skollag och
timplan också rapporterats som genomförd.
Indikatorer

Utfall 2020

M ål 2021

M ål 2022

M ål 2023

M ål 2024

Andel rapporterat genomförda lektioner
jämfört med den garanterade
undervisningstiden. (Totalt M a, Sv, En) Åk 7-9

2.2.4 Nämndsmål: Sundsvalls skolor har en organisation för samverkan mellan
skolor för att främja en rättvis och likvärdig bedömning.
Beskrivning
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utforma en organisation för samverkan mellan skolor i fråga
om bedömning samt att till denna bjuda in friskolor att ingå. (BUN-2021-00657)
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2.3 Gymnasieskolan
Beskrivning
Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling
och ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att
självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.
Inom gymnasieskolan bedrivs undervisning inom högskoleförberedande program samt yrkesförberedande
program. Utöver detta bedrivs också undervisning inom fyra introduktionsprogram för elever som inte är
behöriga till nationella program.

2.3.1 Nämndsmål: En positiv utveckling av andelen elever på Sundsvalls
gymnasium som tar examen
Beskrivning
Målet gäller både yrkesprogram och teoretiska program. En sammanvägd bedömning görs.
Indikatorer

Utfall 2020

Andelen gymnasieelever med examen från ett
högskoleförberedande program inom tre år

76,8

Andelen gymnasieelever med examen från ett
yrkesprogram inom tre år

71

Andelen elever i avgångsklasserna som tar
examen från ett högskoleförberedande program.

85 %

Andelen elever i avgångsklasserna som tar
examen från ett yrkesprogram.

73 %

Andel gymnasieelever med examen inom 4 år,
inklusive I ntroduktionsprogrammet (IM ).
Gymnasieelever med examen inom fyra år,
avvikelse från modellberäknat värde.
Gymnasieelever med examen inom tre år,
avvikelse från modellberäknat värde.

M ål 2021

M ål 2022

M ål 2023

M ål 2024

60,3 %
-7 %
-5,3 %

2.4 Grundsärskolan
Beskrivning
Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper
och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa.
Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval
och ligger till grund för fortsatt utbildning.
Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt
deltagande i samhällslivet.
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2.5 Gymnasiesärskolan
Beskrivning
Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge en
god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i
samhällslivet.
Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att
självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.

2.6 Fritidshemmet
Beskrivning
Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan.
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och
rekreation.
Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga
kontakter och social gemenskap.

2.7 Kulturskolan
Beskrivning
Sundsvalls Kulturskola är en avgiftsfri skola för elever i åldrarna 4-19 år i hela Sundsvalls kommun.
Sundsvalls Kulturskola har två uppdrag: den frivilliga valbara verksamheten och den uppdragsbaserade
verksamheten.
Kulturskolan ska erbjuda undervisning inom flera olika kulturella och konstnärliga områden, såväl
individuellt som i grupp, där både bredd och spetskompetens är nödvändigt för ett livslångt lärande.
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet till eget skapande och utvecklande av sina egna estetiska
färdigheter.
Kulturskolan ska särskilt prioritera verksamhet i socioekonomiskt svagare områden.
Kulturskolan ska i samverkan med skolan erbjuda undervisning inom konst och kultur samt genom Skapande
skola uppdraget, Scenkonstuppdraget samt andra delar inom Kulturskolans verksamheter bidra till elevernas
ökade måluppfyllelse.

2.8 Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Beskrivning
Hemkommunen ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som tillhör målgruppen
för aktivitetsansvaret är sysselsatta.
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Kommunen ska erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder. I första hand ska åtgärderna syfta till att
ungdomarna börjar på eller återupptar en utbildning, i andra hand att de får en annan sysselsättning som
exempelvis arbete.
Aktivitetsansvaret gäller året runt och får inte begränsas till skolterminerna eller liknande.
Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas och insatserna måste dokumenteras på ett
lämpligt sätt.
Aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som:
- inte har fyllt 20 år
- har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet efter skolpliktig ålder
- inte går i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning
- inte har en gymnasieexamen, ett gymnasiesärskolebevis eller fullföljd motsvarande utbildning med godkänt
resultat.
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3 Kommunfullmäktiges mål
3.1 Huvudprioritering: De sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan
sundsvallsborna, såväl kvinnor som män, ska utjämnas
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
Vårt mål är att alla Sundsvallsbor ska ha likvärdiga förutsättningar att leva ett bra liv. Vi vet att skillnader i
levnadsvillkor förekommer idag beroende bland annat på om du är man eller kvinna, vilket bostadsområde
eller del av kommunen du bor i eller vilken skola du går på. Det kan vi inte acceptera. Därför vill vi att hela
kommunorganisationen bidrar aktivt för att utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor mellan
sundsvallsborna. Fastställda områdesplaner ska verkställas enligt plan. Detta kräver att nämnder och helägda
bolag samverkar inom ramen för samtliga planer samt avsätter resurser för genomförandet.
Önskat resultat 2022: de sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan bostadsområden i Sundsvall ska ha
minskat.
Önskat resultat 2024: En tydlig nedåtgående trend vad det gäller de sociala skillnaderna i levnadsvillkor
mellan olika bostadsområden i Sundsvall ska kunna uppvisas.
Basår: Socioekonomiskt studie av Sundsvalls bostadsområden 2018.

3.1.1 Nämndsmål: Skolan och förskolan samarbetar aktiv med andra
förvaltningar och aktörer i de av kommunens prioriterade
socioekonomiskt svagare områdena.
Beskrivning
Skolans grunduppdrag är centralt för den sociala hållbarheten och en lyckad skolgång är viktigt för att
utjämna de sociala skillnaderna i levnadsvillkor. Det är också viktigt att skolorna och förskolorna i de
prioriterade områdena samverkar med andra aktörer för att nå målsättningen.

3.2 Huvudprioritering: 5000 nya jobb i Sundsvall 2030
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
För den som har ett jobb och en inkomst ökar förutsättningarna för att leva ett bra liv, att kunna påverka sin
egen vardag och att vara en aktiv del av samhället. För att utjämna skillnaderna i levnadsvillkor behöver
därför Sundsvall fler jobb. När många arbetar och betalar skatt har vi dessutom råd med en bättre välfärd. (se
vidare Reviderad Mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024, dnr KS-2020-01179)

Önskat resultat 2022: 1000 nya jobb i Sundsvall
Önskat resultat 2024: 2000 nya jobb i Sundsvall
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3.2.1 Nämndsmål: Samarbetet mellan Sundsvalls gymnasium och
Vuxenutbildningen ska utvecklas
Beskrivning
Kommunfullmäktige önskar en samverkan mellan Sundsvalls gymnasium och Vuxenutbildningen. En
nämndberedning med tillhörande arbetsgrupper är tillsatt och förhoppningen är att det ska leda till ett
närmare samarbete.

3.2.2 Nämndsmål: Sundsvalls gymnasium anpassar utbildningsutbudet utifrån
arbetsmarknadens behov
Beskrivning
För att Sundsvall och regionen ska vara attraktiv för etableringar av nya företag och utveckling av befintliga
är det viktigt att utbildningssystemet är anpassat utifrån de behov som finns på arbetsmarknaden. Arbetet ska
ske i nära samverkan med olika branscher.

3.3 En likvärdig skola: Alla flickor och pojkar i Sundsvall ska vara
behöriga till något nationellt program på gymnasiet när de slutar
grundskolan.
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
(se även Mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024, dnr KS-2020-00278)

Önskat resultat 2022: minst 90 procent av flickor respektive pojkar ska ha uppnått gymnasiebehörighet året
de slutar grundskolan.
Önskat resultat 2024: En positiv trend kan fortsatt utläsas vad gäller andelen flickor och pojkar i Sundsvall
som har uppnått gymnasiebehörighet året de slutar skolan.

3.3.1 Nämndsmål: Se grunduppdraget och nämndsmålet: En positiv utveckling
av flickors och pojkars kunskapsresultat i årskurs 9
Beskrivning
Kommunfullmäktiges mål och prioriteringar som ligger inom nämndens grunduppdrag, planeras och följs
upp under kapitlet Grunduppdrag.

3.4 En likvärdig skola: Alla flickor och pojkar som studerar på gymnasium
i Sundsvall ska inom fyra år fullfölja sin utbildning med
gymnasieexamen eller yrkesexamen
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
Avser alla flickor och pojkar som studerar i Sundsvall, oavsett huvudman för deras gymnasieskola. (I kolada
innebär det "lägeskommun".)
(se vidare Mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024, dnr KS-2020-00278)
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Önskat resultat 2022: Andel flickor respektive pojkar med gymnasieexamen eller yrkesexamen inom fyra år
ska vara över riksgenomsnittet.
Önskat resultat 2024: Andelen flickor och pojkar med gymnasieexamen eller yrkesexamen inom fyra år ska
vara lika med eller högre än genomsnittet i jämförbara kommuner. (Med jämförbara kommuner avses i
kolada likhetsutsökta kommuner med liknande gymnasiestruktur).

3.4.1 Nämndsmål: Se grunduppdraget och nämndsmålet: En positiv utveckling
av andelen elever på Sundsvalls gymnasium som tar examen.
Beskrivning
Kommunfullmäktiges mål och prioriteringar som ligger inom nämndens grunduppdrag, planeras och följs
upp under kapitlet Grunduppdrag.

3.5 En likvärdig skola: Flickor och pojkar ska i större utsträckning ta del
av förskolans pedagogiska verksamhet.
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
(se även Mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024, dnr KS-2020-00278)
Önskat resultat 2022: Andelen flickor och pojkar som deltar i förskoleverksamhet har ökat. Basår 2018.
Önskat resultat 2024: den genomsnittliga tiden för deltagande i förskola för barn till arbetssökande och
föräldralediga, såväl flickor som pojkar, har ökat.

3.5.1 Nämndsmål: Verksamheten arbetar aktivt för att utöka närvarotiden för
barn till arbetssökande och föräldralediga
Beskrivning
Forskning visar att förskolor med hög kvalitet har störst betydelse för barn från ekonomiskt och socialt
utsatta förhållanden och minoritetsgrupper. Den gynnsamma utvecklingen syns dels på förskolan, dels längre
fram i livet. En viktig faktor för exempelvis språkutveckling är att barnet vistas regelbundet, helst dagligen, i
verksamheten.
Indikatorer

Utfall 2020

Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola och
pedagogisk omsorg

88 %

Andel barn 1-5 år inskrivna på förskola

87 %

Andel barn 3-5 år inskrivna i förskola

M ål 2021

M ål 2022

M ål 2023

M ål 2024

97

3.6 Ett Sundsvall som växer: Sysselsättningen ska öka bland kvinnor och
män i Sundsvall
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
(se även Mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024, dnr KS-2020-00278)
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Önskat resultat 2022: Sysselsättningen hos kvinnor och män i Sundsvall är lika med eller högre än
riksgenomsnittet i landet. Skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män ska ha minskat. Basår:
2020. Skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan olika bostadsområden i Sundsvall ska ha minskat. Basår
2018.
Önskat resultat 2024: Sysselsättningen hos kvinnor och män i Sundsvall är lika med eller högre än
genomsnittet i jämförbara kommuner. Skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män ska ha
utjämnats.

3.6.1 Nämndsmål: Alla yrkesprogram ska leda till grundläggande behörighet
till högskolan som norm

3.7 En kommunorganisation i framkant: Sundsvalls kommun har god
förmåga att tillgodose kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
(se även Mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024, dnr KS-2020-00278)
Önskat resultat 2022: Samtliga förvaltningar och helägda kommunala bolag har en upprättad
kompetensförsörjningsplan med inriktning på omställning.
Önskat resultat 2024: Samtliga förvaltningar och helägda kommunala bolag bedöms kunna klara
kompetensförsörjningen inom en överskådlig framtid.

3.7.1 Nämndsmål: Förvaltningen arbetar strategiskt för en god
kompetensförsörjning inom sina verksamhetsområden.
Beskrivning
Se kapitel 5 för beskrivning av arbetet inom kompetensförsörjningsområde.
Indikatorer

Utfall 2020

Personaltäthet, förskola - inskrivna
barn/årsarbetare

5,1

Andel heltidstjänster i förskolan med gymnasial
utbildning för arbete med barn (kommunala)

28

Andel heltidstjänster i förskolan med
förskollärarlegitimation (kommunala)

41

Andel lärare med lärarlegitimation och
behörighet i minst ett ämne, grundskola
(kommunala)

76,8

Andel lärare med lärarlegitimation och
behörighet i minst ett ämne, gymnasieskola
(kommunala)

80,7

M ål 2021

M ål 2022

M ål 2023

M ål 2024
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3.7.2 Nämndsmål: I arbetsgivarfrågor utgår förvaltningen från den
arbetsgivarpolitiska strategin och den tillhörande chefs- och
medarbetarplattformen är implementerad.

3.8 En kommunorganisation i framkant: Sundsvalls kommun bedriver ett
systematiskt arbete inom arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet samt
mångfald som leder till minskad sjukfrånvaro
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
(se även Mål och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024, dnr KS-2020-00278)
Önskat resultat 2022: Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro bland kvinnor och män är som högst lika med
riksgenomsnittet för den kommunala sektorn.
Önskat resultat 2024: Sundsvalls kommuns sjukfrånvaro bland kvinnor och män är som högst lika med
genomsnittet för den kommunala sektorn bland jämförbara kommuner. Sundsvalls kommun erbjuder bra
anställningsvillkor genom att delade turer har avskaffats och heltid är norm.

3.8.1 Nämndsmål: Förvaltningen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete
och arbetar aktivt med åtgärder utifrån den årliga uppföljningen av
arbetsmiljöarbetet.
Beskrivning
Se kapitel 5 för beskrivning av arbetet inom kompetensförsörjningsområde.

3.9 Årets resultat ska vara positivt.
Kommunfullmäktiges beskrivning av målet
För att täcka in viss egenfinansiering av investeringar, värdesäkring av nettotillgångar samt budgetmarginal
ska resultatet uppgå till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatnivån kan variera över tid
och ska inte sättas lägre än att på lång sikt bidra till den ökande soliditeten

3.9.1 Nämndsmål: Se nämndsmål Förvaltningen har en ekonomi i balans

3.10 Budgetföljsamheten inom driftverksamheten ska vara god, högst
en procent avvikelse.
3.10.1 Nämndsmål: Förvaltningen har en ekonomi i balans
Beskrivning
För att budgeten för år 2022 ska bli verklighet krävs ett antal samverkande krafter. Framför allt gäller det att
planerade åtgärder för att effektivisera den egna verksamheten genomförs på ett bra sätt. Men därutöver finns
även ett beroende av yttre faktorer, såsom att minskade kostnader för lokaler och måltider verkligen blir
synliga i förvaltningens ekonomiska resultat.
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Ytterligare förhållanden som påverkar graden av budgetföljsamhet är hur barn och elever fördelar sig mellan
verksamheter i fristående respektive kommunal regi, där förändringar är svåra att både förutse och parera och
på kort sikt kan innebära dubbla kostnader. Därutöver finns en osäkerhetsfaktor i hur stor eventuell
kompensation till fristående förskolor och skolor kan komma att bli.
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4 Ekonomi
4.1 Resultaträkning
Budget 2022

Budget 2021

Prognos
2021

Utfall 2020

Diff Prognos
2021- Budget
2022

306,1

294,9

304,8

330,9

1,3

Personalkostnader

-1 462,2

-1 470,9

-1 560,0

-1 589,8

97,8

Övriga verkamhetskostnader

-1 254,5

-1 253,6

-1 255,5

-1 244,5

1,0

-8,0

-5,6

-8,6

-7,7

0,6

-2 418,5

-2 435,2

-2 519,3

-2 511,2

100,8

2 418,5

2 435,2

2 435,2

2 381,9

-16,7

Finansiella intäkter

0

0

0

0

0

Finansiella kostnader

0

0

0

0

0

Verksamhetens resultat

0

0

-84,1

-129,3

84,1

Belopp i mnkr
Verksamhetens intäkter

Avskrivningar och internränta
Verksamhetens nettokostnad
Skattemedel

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2021-10-25 (KS-2021-00805) så uppgår barn- och utbildningsnämndens
budgetram för år 2022 till 2 418 469 tkr.

4.2 Nettokostnad per verksamhetsområde
Verksamhet
Kulturverksamhet
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Politisk verksamhet
Administration och övrigt
S:a nettokostnad

Budget 2022

Budget 2021

Prognos
2021

Utfall 2020

Diff Prognos
2021- Budget
2022

-27,1

-26,2

-25,8

-27,5

-1,3

-574,0

-590,5

-599,8

-615,8

25,8

-1 290,7

-1 286,6

-1 296,6

-1 311,9

5,9

-441,1

-450,8

-467,4

-465,5

26,3

-2,0

-2,0

-2,0

-1,7

0

-83,6

-79,1

-127,3

-88,6

43,7

-2 418,5

-2 435,2

-2 519,3

-2 511

100,8
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Budget 2022 per verksamhetsområde
Belopp i mnkr

Kulturverksamh

Föräldraavgifter

Förskola

Grundskol
a

Gymnasieskola

Politisk
verksamh

Adm och
övrigt

TOTALT

43,3

21,4

35,9

98,8

8,7

Interkommunal ersättning

2,2

5,9

31,1

39,2

Momsersättning

3,4

21,2

10,4

35,0

Statsbidrag och andra
bidrag

2,0

64,7
0,0

2,9

149,1

Övriga intäkter

0,3

2,5

6,4

7,4

0,0

1,6

18,1

S:a verksamhetens
intäkter

3,1

87,2

153,7

57,7

0,0

4,5

306,1

Personalkostnader

-22,9

-482,6

-724,6

-182,4

-2,0

-47,7

-1 462,2

-2,6

-86,6

-192,8

-46,2

0,0

-7,3

-335,4

-36,5

-13,9

Lokalkostnader - hyra o
städ
Skolskjuts

-50,3

Bidrag till fristående
huvudmän o andra
kommuner

0,0

-61,6

-380,9

-211,8

0,0

0,0

-654,3

Måltider exkl egen
personal

0,0

-14,1

-47,7

-14,8

0,0

-0,2

-76,9

Övriga kostnader

-4,6

-12,7

-56,8

-28,6

0,0

-32,9

-135,6

S:a övriga
verksamhetskostnader

-7,2

-178,7

-719,8

-316,3

0,0

-40,4

-1 271,5

Avskrivningar och
internränta

-0,1

-0,8

-5,6

-1,3

0,0

-0,1

-8,0

-27,1

-574,0

-1 290,7

-441,1

-2,0

-83,6

-2 418,5

27,1

574,0

1 290,7

441,1

2,0

83,6

2 418,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Verksamhetens
nettokostnad
Skattemedel
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Verksamhetens resultat

4.3 Sammanfattande kommentar för ekonomi
Handlingsplan 2021-2023 - ekonomi i balans(BUN-2021-00100)
Bakgrund
Vid en tillbakablick över de senare åren ser man att BoU:s negativa resultatutveckling startade för ca. fem år
sedan och det senast redovisade resultatet landade på -129 mnkr. Beredskapen att hantera de förändringar
som skett har varit för låg.
Tittar vi i backspegeln kan vi se händelser som påverkat situationen. Inför 2014 tillfördes ett engångsbelopp
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på ca 40 mnkr till verksamheten som, av vad man kan förstå, ökade kostnaden då inga åtgärder gjordes för
att minska kostnaden följande år. Utebliven kompensation för hyreshöjningar samt ökade bidrag till
fristående huvudmän har ytterligare medverkat till underskottet.
Våren 2019 togs ett vidare grepp för att sänka förvaltningens kostnader. Det var, tyvärr, för sent och de
insatser som gjordes var ej tillräckligt verkningsfulla. Personalminskningarna som då gjordes upplevdes som
rimliga, men var långt ifrån det krafttag som borde ha tagits. Förvaltningen har inte heller hunnit parera för
att fler elever som övergått till fristående verksamhet. Det rör sig om över 1000 elever de sista fyra åren.
På förekommen anledning skärpes förvaltningens arbete med ekonomistyrning hösten 2019, då även den
interna ekonomistyrmodellen utvärderades och förändrades. Ett årshjul togs fram med återkommande
avstämningar mellan direktör och verksamhetschefer, samt mellan verksamhetschefer och rektorer.
Ekonomichef deltog också till viss del vid rektorernas APT. Med facit i hand kan vi konstatera att även dessa
insatser som gjordes siktade för lågt och att de ökade kostnaderna till fristående huvudmän inte togs på
tillräckligt stort allvar.
Hösten 2020 skärptes förvaltningens ekonomistyrning ytterligare och fr.o.m. våren 2021 togs, på uppdrag av
nämnden, en samlad handlingsplan för en ekonomi i balans fram. Handlingsplanen gäller för perioden 20212023 och omfattar åtgärder om ca 120-130 mnkr och innehåller dels förslag som förvaltningen själva kan
besluta om samt förslag som behöver beredas till barn- och utbildningsnämnden innan beslut.
Handlingsplanen omfattar samtliga skolformer inkl. stödfunktioner och innehåller förslag på åtgärder som
t.ex.
Nedläggning och avveckling av verksamheter
Löpande utvecklingsarbete med skolstrukturer
Översyn av bemanningsmodeller
Anpassning av organisation, antalet medarbetare/skolledare i förhållandet till barn-/elevvolymer
Översyn och fortsatt anpassning av stödfunktioner
Översyn av kursutbud inom gymnasieskolan
Förtätning och samnyttjande av lokaler
Översyn av IT-kostnader och regler/rutiner för inköp
Översyn av transportkostnader
Förvaltningen har numera en systematik i detta arbete och arbetar enligt nedan struktur:
Förvaltningsledning träffas varje vecka där verksamhetsspecifika frågor liksom ekonomiska resultat
och handlingsplan är i fokus.
AU/BUN får uppdaterad information varje månad. På dessa träffar närvarar också
verksamhetschefer och berättar mer i detalj hur respektive skolform jobbar med åtgärderna i
handlingsplanen. Utvalda rektorer närvarar också på AU för berätta hur deras specifika skolenhet
följer planen.
Vi har särskilda ekonomipass på ledningsträffar och APT i alla skolformer (där ekonomichef och
HR-stöd deltar). Utöver ovan har vi månadsvisa avstämningar med rektorerna (där
verksamhetschefer + ekonomichef + HR-stöd deltar). Vi fokuserar särskilt på barn-/elevvolymer,
antalet skolledare och medarbetare, det ekonomiska utfallet samt prognoser framåt och jobbar sedan
fram uppdaterade åtgärdsplaner.
Ekonomi och Stab har genomfört en större organisationsförändring, med personalneddragningar som
följd. Fortsatt översyn pågår och ytterligare åtgärder kommer att ske under 2022-2023.
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Yttre faktorer som påverkar handlingsplanen är:
Antal platser som finns tillgängliga på friskolorna
Antal elever på friskolor
Storleken på kullarna (generellt)
Gränsdragningslistan mellan Drakfastigheter och BoU
Tidplanen för Sundsvalls Mat & Måltiders övertagande av BoUs motsvarande organisation
Förståelsen hos övriga förvaltningar och hur deras verksamheter är med och påverkar det underlag
som ligger som grund för den skolpeng som BoU betalar ut till fristående huvudman.

Resursfördelning
Socioekonomisk bakgrund är något som enligt både forskning och erfarenhet påverkar elevers möjligheter att
nå kunskapsmålen i skolan. Inom Sundsvalls kommun är skillnaderna avseende socioekonomiska
bakgrundsfaktorer stora, såväl mellan fristående och kommunala huvudmän som mellan olika skolor. Skolan
har till uppgift att kompensera för dessa skillnader i elevernas förutsättningar att nå målen, och ett led i detta
är den omfördelning av pengar som görs enligt kommunens övergripande resursfördelningsmodell för
grundskolan.
Baserat på faktorerna föräldrars utbildningsbakgrund och nyanlända omfördelas 15 procent av grundbeloppet
exklusive lokaler i form av ett så kallat strukturtillägg. På skolenhetsnivå är det enbart fristående enheter som
tilldelas skolpeng inklusive strukturtillägg. Men eftersom de fristående skolorna generellt sett har en mera
gynnsam socioekonomisk situation innebär det i praktiken att en omfördelning sker till den kommunala
huvudmannens verksamhet.
Modellen med skolpeng tillämpas inte längre för kommunala enheter, men när kostnadsmålen för
grundskolorna fastställs är de socioekonomiska faktorerna fortsatt en viktig utgångspunkt. Därutöver
används de ekonomiska målen även till balansera skillnader i andra förutsättningar såsom geografi, storlek
samt olika utgångslägen i övrigt, där skillnader mellan enheter i kostnader per elev ska vara motiverade
utifrån detta.
Även inom förskoleverksamheten är likvärdighet en viktig faktor vid resursfördelningen, där skillnader i
ekonomiska mål mellan enheter bland annat ska baseras på enheternas storlek i form av antal avdelningar.
Större enheter kan dra nytta av att samutnyttja resurser.
Inom gymnasieskolan påverkar faktorer såsom söktryck och utvecklingen på arbetsmarknaden, och inom
samtliga verksamheter ligger de förväntade volymerna av barn och elever till grund för den ekonomiska
planeringen.
Vid sidan av strävan mot likvärdighet är målet att resursfördelningen ska ske på lika villkor till de fristående
huvudmännen som till den kommunala huvudmannens verksamheter. I syfte att leva upp till principen om
lika villkor baseras bidragen till fristående enheter på faktiskt, men löneuppräknat, utfall. Vidare sker en
uppföljning i efterhand av beslutade belopp, där fristående enheter kompenseras i de fall den kommunala
huvudmannens kostnad per barn och elev varit högre.

21

4.4 Investeringar
Investering

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Inventarier, utrustning och klassrumsteknik

12 000

12 000

12 000

12 000

Anpassningar och myndighetskrav

14 500

13 500

13 500

12 500
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5 Medarbetare
5.1 Kompetensförsörjningsplanering
Utifrån att den strategiska kompetensförsörjningen har identifierats som en av förvaltningens tre utmaningar
blir detta område ett tydligt fokusområde under 2022 inom arbetsgivarfrågorna.
Utifrån MRP målet kommer förvaltningen att ta fram en kompetensförsörjningsplan med inriktning på
omställning. Därtill kommer även den handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning utifrån HÖK 21
lärarna som ska tas fram och samverkas senast 2022-03-31. Denna handlingsplan ska omfatta områdena
arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning. Förvaltningen kommer arbeta för att dessa två
planer kan samordnas för en ökad tydlighet och effekt.
En annan aktuell del inom området är att se över möjligheter och rutiner avseende finansiering av olika
kompetensutvecklande insatser i syfte att ställa om och/eller bredda kompetens hos befintliga medarbetare,
dels avseende statsbidrag, dels avseende KOM-KR medel.
Arbetet med att överföra bemanning av förvaltningens förskolor till den nya kommungemensamma
bemanningsenheten pågår och delar av implementeringen kommer med stor sannolikhet att fortlöpa även
under 2022.
Enligt implementeringsplanen för riktlinje Hållbar bemanning ska införandet inom Barn- och
utbildningsförvaltningen påbörjas under 2022 med förberedelser och eventuella piloter för att fortsätta med
breddinförande under 2023.

5.2 Plan för en god arbetsmiljö mot diskriminering
Plan för en god arbetsmiljö mot diskriminering har tre målområden: chefer och förvaltningar ska arbeta efter
riktlinjen för SAM, arbeta systematiskt för diskrimineringsfria löner och anställningsvillkor, samt arbeta
systematiskt för att inte diskriminera vid rekrytering och befordran.
Förvaltningen har fastställda årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) inom respektive
skolform. Dessa ger stöd till verksamheternas chefer i deras arbete med SAM och blir ett verktyg för att
uppnå just systematiken i arbetet.
Utifrån den senaste årliga uppföljningen av SAM beslutade förvaltningen om tre förvaltningsspecifika
åtgärder, informationsinsats avseende riktlinje kränkande särbehandling och diskriminering med fokus på
sexuella trakasserier, förtydligande av regelverk avseende riskbedömning och handlingsplan av det löpande
arbetet samt förtydligande av ansvar och upplägg för själva uppföljningen av SAM. Flera av åtgärderna
kommer genomföras under hösten 2021 men delar kommer även genomföras under 2022. Till dessa åtgärder
kommer även vidtas de åtgärder som beslutats på kommunnivå efter den årliga uppföljningen som till stor
del kommer genomföras genom att medarbetare inom HR-teamet följer upp SAM med respektive chef hen
stödjer i arbetsgivarfrågorna.
Under hösten 2021 har den kommungemensamma medarbetarenkäten genomförts och åtgärder utifrån
resultatet av den kommer också vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet under 2022.
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5.3 Minska sjukfrånvaron
Nyckeltal
Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid

För att målet fortsättningsvis ska uppnås krävs ett fortsatt aktivt arbete inom rehabiliteringsprocesserna.
Ambitionen är, när pandemiläget stabiliserats, att arbeta än mer både proaktivt och aktivt med sjukfrånvaron
inom förvaltningen.
För att säkerställa ett långsiktigt och effektivt arbete med både det systematiska arbetsmiljöarbetet och
arbetet med anpassning och rehabilitering behöver nuvarande arbetssätt kompletteras. Ett utvecklingsarbete
gällande ett riskorienterat arbetssätt kommer ske under 2022 inom kommunens HR-funktion. Det är ett
arbetssätt för att tidigt och strukturerat fånga upp och arbeta med medarbetare och arbetsplatser som löper
risk för sjukfrånvaro.
Sjukfrånvaron följs löpande upp på samverkansnivåer som LSG och FSG.

5.4 Öka andelen heltidsarbetande
Barn- och utbildningsförvaltningen har en hög andel heltidsarbetande. Utifrån arbetet med heltid som norm
har förvaltningen tidigare gjort en genomlysning av alla deltidstjänster. Många av dessa är deltid utifrån
medarbetarnas eget val. Det finns dock utmaningar inom förvaltningen inom vissa grupper såsom
exempelvis modersmålslärare och uppehållsanställda inom skolan. Med anledning av förvaltningens
ekonomiska läge riskerar denna utmaning också att bli mer komplex.

Som nämndes ovan kommer även implementeringen av riktlinje för hållbar bemanning påbörjas under 2022
vilket också kommer kräva ett aktivt arbete med åtgärder för att minska deltidsanställningar.

