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§ 1 

Bokslut och nyckeltal Utbildningsförvaltningen 

Charlotte Lindberg går igenom Utbildningsförvaltnings bokslut och nyckeltal. 
Förvaltningen har gjort överskott på grund av stadsbidrag och pandemin. Se 
bilaga.  

 

Beslut  

Lägger informationen till handlingarna,   
§1 är omedelbart justerad 

Beslutet skickas till  
Utbildningsnämnden 



Funktionsrättsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) 
Sammanträdesdatum 
2022-02-16 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§2

Bokslut och nyckeltal Omsorgsförvaltningen 

Christina Christiansson, Ekonomichef Omsorgsförvaltningen går igenom 
Bokslutet se bilaga.  

48 miljoner plus på förvaltningen, störst på äldreomsorgen, beror på 
engångseffekter, stadsbidrag och minskad efterfråga på grund av pandemin. 

Diskussion om att stöd inte får minskar för att det inte efterfrågades under 
pandemin. Gått ut information om att stöd under vissa tider inte kunnat ges 
fullt ut samt ledsagning som nekats. Synskadades förening vill att det ges 
kompensation för stöd som uteblivit under pandemin. Christina Christiansson 
tar med sig frågan. 

Beslut  

Lägger informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden 
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§ 3

Bokslut Nyckeltal Kultur och fritidsförvaltningen 

Birgitta Åkerlund föredrar Verksamhetsredogörelse, bokslut och nyckeltal för 
Kultur och fritidsförvaltningen. Pandemin drabbade verksamheterna hårt, de 
fick bli väldigt flexibla men i stället för att ställa in försökte vi ställa om. 
Driften ligger på plus på grund av inställda eller omstälda verksamheter. Se 
bilaga 

Positiva synpunkter från föreningarna gällande bland annat fritidsbanken och 
förslagen från förra mötet om taktila och QR-kodade skyltar. 

Beslut 

Lägger informationen till handlingarna. 
§3 är omedelbart justerad

Beslutet skickas till  
Kultur och fritidsnämnden 
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§ 4 

Protokollen 2020-12-08 och 2021-12-09 

Inga synpunkter, läggs till handlingarna 

 



 
 Funktionsrättsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) 
Sammanträdesdatum 
2022-02-16 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 
 

§ 5 

Lärvux 

Gunilla Kämpe, Dyslexiförbundet i Fyrstad. Lärvux ska flyttas till Vänersborg, 
ska ha samarbete med daglig verksamhet men ger problem för de som inte 
kan ta sig till Vänersborg. Kan någon ansvarig komma till rådet och informera 
om läget? 

Beslut 
Sekreteraren kontakter ansvariga i denna fråga och ser om detta bör tas upp 
på nästa möte alternativt ordna ett kortmöte i mars. 
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§ 6 

Särskolan 

Rådet önskar en dialog angående särskolan med Utbildningsförvaltningen. 

Beslut 
Sekreteraren kontakter ansvariga i denna fråga och ser om detta kan tas upp 
på nästa möte. 
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§ 7 

Föreningsinformation 

Linda Wright, Synskadades riksförbund Trollhättan-Lilla Edet informerar om 
en aktivitet i mars. Föreningen vill finnas till för barn med synnedsättningar 
och deras föräldrar. Därför hyr föreningen Leklandet i 1,5h för de som vill vara 
med.  
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§ 6 

Nästa möte 

Extramöte den 13 april angående Omsorgsförvaltningens nyckeltal och 
Förstudie projekt Vårvik.  
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Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprätthållit verksamheten genom pandemin, vilket är av stor 
betydelse för barns och elevers mående, lärande och utveckling samt för att skapa 
förutsättningar för vårdnadshavare att arbeta. Förvaltningen har dock behövt arbeta hårt 
med att anpassa verksamheten utifrån rådande restriktioner och hantera bemanning 
utifrån höga sjuktal. 

Utbildningen i Trollhättans skolor och förskolor är fortsatt inte likvärdig för alla barn och 
elever. Att trots socioekonomiska skillnader skapa likvärdiga förutsättningar är därför 
Utbildningsnämndens högst prioriterade arbete. Nämndens beslut hösten 2020 om att 
genomföra åtgärder i syfte att skapa bättre förutsättningar för att långsiktigt öka 
likvärdigheten, ger nya förutsättningar att stärka likvärdigheten, samt skapa ekonomiskt 
och pedagogiskt hållbara enheter. Fler åtgärder kommer dock sannolikt behöva 
genomföras. 

En förändring av reglerna för barnomsorgsplacering gör det möjligt att erbjuda fler barn 
mer tid i förskolan om deras språkliga utveckling kan gynnas av det. I januari 2022 har 80 
barn beviljats utökad tid inom ramen för denna förändring. Stärkta insatser krävs för att 
fler barn ska nås via denna åtgärd. Åtgärden skapar bättre förutsättningar för förskolan 
att stärka barnens språkliga utveckling. 

Skolorganisationen förändrades hösten 2021; Frälsegårdsskolan F-6 och Kronan 7-9 
avvecklades och Kronan F-6 omorganiserades till en F-3-skola. De ca 260 eleverna från 
dessa skolor anvisades till fem andra skolor. Förvaltningens bedömning är att personal 
och skolledning lyckats mycket bra med att genomföra organisationsförändringen. 
Forskning och erfarenhet visar att skolbyten kan innebära att resultaten initialt sjunker 
något och åtgärderna förväntas få effekt först på längre sikt. Förändringarna utgör de 
första stegen i ett långsiktigt arbete mot en minskad skolsegregation och ökad 
måluppfyllelse. Åtgärderna skapar en mer heterogen elevsammansättning på flera av 
stadens skolor och på sikt kan det bidra till att fler elever når målen i skolan. 

Avvikelsen mot periodbudgeten per 31 december 2021 är 31,6 mkr. Resultatförbättringen 
på 12,9 mkr i jämförelse med prognosen i augusti beror till stor del på stora resurstillskott 
som beslutats för höstterminen inom grundskolan. Statsbidrag omfattande 12,9 mkr har 
beviljats några få skolenheter samt att Utbildningsnämnden beslutat att 
målgruppsersättningen inom grundskoleverksamheten omfattande 5,2 mkr skall riktas 
mot de fem mottagande skolorna inom ramen för likvärdig skola. 

Personalkostnaderna inom Utbildningsförvaltningen har minskat med 5,7 mkr mot 
föregående år och motsvarar 0,7 %. Antalet anställda sjönk med 72 personer varav 71 var 
visstidsanställda samtidigt som antalet elever i kommunal grundskola minskade med 163 
elever och inom förskolan med 68 barn. Kostnaden för timanställda har ökat med 1,8 mkr 
och motsvarar en ökning med 11,6 %. 

Sammantaget så avviker barn- och elevantalet med den målgruppsersättning som 
nämnden erhållit. Antalet avviker med 308 färre barn och elever, vilket innebär att 
nämnden har erhållit kompensation för omkring 13,0 mkr för mycket enligt gällande 
resursfördelningsmodell. Under hösten har Kommunfullmäktige fattat beslut om att inte 
återta medel. Av den totala målgruppsersättningen på 13 mkr erhöll kommunen 11,2 mkr 
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resterande har betalats ut till fristående huvudmän. 

Sammanfattad bedömning av målprognos 
Ökad jämlikhet och trygghet med särskilt fokus på barn, unga och äldre 

Förskolan har en positiv trend när det gäller kunskapsuppdrag och likvärdighet med en 
stärkt kvalitet i verksamheterna. Kvalitetsskillnader finns fortsatt inom varje geografiskt 
område och kan även variera mellan avdelningar inom en förskola. Samtliga 
förskoleavdelningar som ingått i Samverkan för bästa skola har 2021 bedömts uppnå 
minst god kvalitet, vilket är en tydlig förbättring sedan utgångsläget 2017 där 40 % av 
dessa förskoleavdelningar bedömdes ha låg kvalitet. 

De senaste åren har resultaten ökat inom grundskolan, men behörigheten till gymnasiet 
2021 minskade med 2,6% för både pojkar och flickor och blev 81,7%. Andelen elever i åk 6 
som fått betyg A-E i alla ämnen var 69,7% (-1,4%). Utmaningar kvarstår när det gäller att 
öka resultaten för elever vars föräldrar saknar eftergymnasial utbildning och elever med 
utländsk bakgrund. 

Utvecklingen kring problematisk frånvaro är försiktigt positiv. I förskolan görs 
framgångsrika insatser för barn med låg närvaro med särskilt fokus på barn med annat 
modersmål. Grundskolans arbete kring utveckling av frånvarorutiner och det 
förebyggande arbetet har gett en viss positiv effekt, men förutsättningarna för att 
genomföra planerade åtgärder har begränsats av pandemin. Sjuktalen bland barn, elever 
och personal ökade i samband med pandemin, vilket påverkat verksamheternas 
möjligheter att bedriva undervisning i hög grad. 

Nationella utredningar pekar på att pandemin utgör en risk för utbildningstapp till följd av 
distansundervisning samt ökad frånvaro hos barn, elever och personal. Även om betygen 
är relativt stabila har det varit svårare för lärare att sätta betyg med anledning av 
distansundervisning vilket kan ha haft en negativ inverkan på verksamhetens förmåga att 
ta hänsyn till barns och elevers olika behov. Pandemin kan därmed ha försämrat 
likvärdigheten. 

Utveckla och stärka den lokala kraften 

Arbetet med att säkerställa en tydlig arbetsorganisation och en fungerande 
utvecklingsorganisation med stöd av ett distribuerat ledarskap fortlöper. Åtgärder så som 
den förändrade skolorganisationen, teamledarskap samt stärkt professionsutveckling har 
stärkt organisationen under året. 

Förvaltningens fokus i kvalitets- och arbetsmiljöarbete överensstämmer väl med de 
områden som prioriteras i nya läraravtalet, HÖK21; arbetsmiljö, arbetstid, 
arbetsorganisation och lönebildning. Arbetet kommer fortlöpa 2022 med stärkta 
kopplingar mellan dessa områden och det kulturarbete som är nödvändigt för att få till 
stånd ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete inom givna ekonomiska ramar. 

Öka hastigheten mot ett klimatsmart Trollhättan 

I arbetet för ett klimatsmart Trollhättan samverkar Utbildnings- och Serviceförvaltningen 
för att ta fram strategier för att minska matsvinnet och matsvinnet har också minskat. 
Under året har förvaltningen i samarbete med fastighetsägarna genomfört ett 
pilotprojekt kring biologisk mångfald vid två förskolor. 
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Viktiga händelser i årets verksamhet 
Strukturella åtgärder för minskad skolsegregationen 

• Utökad vistelsetid på förskola från hösten 2021 erbjuds till de barn som kan gynnas 
av det för sin språkutveckling i svenska. 

• Förändrad skolorganisation, nya riktlinjer för skolplacering av elever samt 
förändrade skolskjutsbestämmelser. Två skolenheter har avvecklats och en 
skolenhet har omorganiserats. Eleverna har placerats på fem andra skolor. 

• Samverkansforskning med Högskolan Väst har inletts i syfte att följa och stödja 
implementeringen av nämndens beslut att organisera om skolor 

• Samverkan för bästa skola (SBS) med Skolverket och stöd av Linné universitet för 
att stödja förvaltningens processer kring likvärdig skola 

• förstärkt arbete för att gynna heterogena elevsammansättningar i södra 
stadsdelarnas segregerade skolor. 

Kvalitetsarbete 

Processtödet till rektorerna kring det systematiska kvalitetsarbetet har i högre grad 
erbjudits riktat och tydligare följts upp under hela året. 

Kompetensförsörjning och arbetsmiljöarbete 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har under läsåret stärkts med stöd av rutiner och 
strukturer för arbetet. 

Ett inledande arbete i samverkan med de fackliga organisationerna har genomförts för att 
utveckla de områden som prioriteras i det nya läraravtalet, HÖK21: arbetsmiljö, arbetstid, 
arbetsorganisation och lönebildning. 

Problematisk frånvaro 

I förskolan har riktade insatser skett med särskilt fokus på barn med annat modersmål 
och låg närvaro. Förstärkta rutiner för att följa upp frånvaro i grundskolan har stärkt och 
systematiserat arbetet och att en samverkan mellan skolledning, mentorer och elevhälsa 
sker i högre grad. 

Kategoriträffar  

Kategoriträffar för professionsutveckling, nätverkande och kollegialt lärande har införts 
för olika professioner så som kuratorer, vaktmästare, specialpedagoger och 
förstelärare/nyckelpersoner. 

Utvecklad ekonomistyrning och stöd 

Ett stärkt arbete kring ekonomifrågor till stöd för rektor har implementerats, med 
analysstöd utifrån ett standardiserat arbetssätt. Stödet individanpassas utifrån 
enheternas olika förutsättningar och ett stort fokus läggs på att koppla ihop ekonomisk 
och pedagogisk hållbarhet med enhetens systematiska kvalitetsarbete. 

Utvecklat centralt stöd 

Stabens stödverksamheter omorganiserades för att i högre grad stödja verksamhetens 
behov med anpassning av personalresurser. Förändringen har stärkt stödet i frågor kring 
t.ex. ekonomi, lokaler, systematiskt arbetsmiljöarbete, skolpliktsbevakning och skolval. 

Organisationen för att ge nyanlända elever studiehandledning har flyttats från rektors 
ansvar till verksamhetsområdet Barn- och elevstöd. 
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En översyn av vaktmästeri, IT-organisation och studie- och yrkesvägledning har skett i 
syfte att anpassa uppdragen utifrån verksamheternas behov. 

Verksamhetsnära och strategiskt ledningsstöd 

En kartläggning av enheternas ledningsorganisation har genomförts och utifrån detta har 
teamledarskap införts inom både förskola och skola i syfte att skapa bättre 
förutsättningarna för ett tydligare pedagogiskt ledarskap. 

Verksamheterna har under året organiserats i så kallade resultatenheter, bestående av 
flera förskole- och skolenheter, för att skapa bättre förutsättningar för ekonomisk och 
pedagogisk hållbarhet. 

Förvaltningsledningen har förstärkts med teamledarskap i syfte att stärka 
förutsättningarna för ett mer utvecklat stöd till verksamheten. 

Distribuerat ledarskap 

Skolforskning visar på vikten av en tydlig och stark organisation för framgångsrik 
skolverksamhet. Utbildningsförvaltningen har under året fortsatt arbetet med att 
utveckla en tydligare arbets- och utvecklingsorganisation, med stöd av ett distribuerat 
ledarskap på alla nivåer. Syftet är att skapa förutsättningar för en väl fungerande vardag i 
förskola och skola, samtidigt som verksamheten kontinuerligt kan förbättras och 
utvecklas. 

Översyn av resurspersonal 

En kvalitativ kartläggning av förvaltningens arbete med barn och elever i behov av särskilt 
stöd har genomförts.  Syfte var att säkerställa en god kvalitet i arbetet för barn och elever 
med behov av extra stöd, stödja behovet av en flexibel organisation för att hålla budget i 
balans, samt efterleva stadens politiska riktlinje om rätten till heltid och på så vis bedriva 
en god personalpolitik och vara en attraktiv arbetsgivare för sin personal. 

Utifrån kartläggningen har förvaltningen justerat organisationen för att säkerställa att 
rätt kompetens finns för att fullgöra verksamheternas uppdrag i enlighet med 
läroplanerna. Arbetet fortlöper under 2022 genom kollegialt lärande i rektorsgrupperna 
kring schema, budget och tjänsteplanering, stärkt fokus på barn- och elevhälsoarbete 
som en naturlig del av undervisningen samt arbete med att förtydliga uppdrag och 
titulaturer. 

Förtydligade roller, funktioner, uppdrag med mera 

Roller, funktioner, uppdrag, kommunikationsvägar och ledningsgruppers roller i relation 
till rektors uppdrag och till förvaltningen som helhet har förtydligats och dokumenterats 
på intranätet för att finnas allmänt tillgängliga. 

Statsbidrag 

Förvaltningen fick under 2021 cirka 107 miljoner kronor i olika statsbidrag. Statsbidragen 
har ökat det senaste året men minskade året innan. Tillgång till statsbidragen framöver är 
osäker och leder ofta till att stora omställningar i verksamheten behöver göras. 

Lokalförändringar 

Under 2021 har förvaltningen utifrån nulägesbedömning och definierade behov i 
Lokalförsörjningsplanen arbetat vidare för mer ändamålsenliga förskolor och skolor. 
Under året har planering och arbete för nybyggnation respektive ombyggnation av fyra 
förskolor (Toppluvan, Citronfjärilen, Myggan och Förskola i Frälsegårdsskolans lokaler) 



Nämndrapport 

   

Verksamhetsredogörelse December 2021 Trollhättans Stad 
  8(32) 

samt en ny grundskola (F-5 i Upphärad) genomförts. 

Nämndsanslag 
Nämndsanslag, Tk
r 

Utfall föreg. år 01-
12 

Budget Utfall 01-12 Avvikelse 

Utbildningsnämnd
en 

1 092 277 1 158 956 1 127 373 31 583 

Total 1 092 277 1 158 956 1 127 373 31 583 

Ekonomisk kommentar och analys 

Avvikelsen mot periodbudgeten per 31 december 2021 är 31,6 mkr och fördelar sig på 
förskoleverksamheten 14,1 mkr, grundskoleverksamheten 17,1 mkr och 
skolformsövergripande 0,4 mkr. Resultatförbättringen på 12,9 mkr i jämförelse med 
prognosen i augusti beror till stor del på stora resurstillskott som beslutats för 
höstterminen inom grundskolan. Statsbidrag omfattande 12,9 mkr för bättre arbetsmiljö 
och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden har beviljats några få 
skolenheter samt att Utbildningsnämnden beslutat att målgruppsersättningen inom 
grundskoleverksamheten omfattande 5,2 mkr skall riktas mot de fem mottagande 
skolorna inom ramen för likvärdig skola. 

Avvikelsen mot budget är betydligt högre än föregående år, då resultatet var 14 mkr. 
Anledningen till ökningen beror bland annat på att enheterna inom förskolan och 
grundskolan har arbetat med organisatoriska anpassningar utifrån tilldelad barn- och 
elevpeng men också på extra resurstillskott under höstterminen som påverkat 
prognosen. Personalkostnaderna inom Utbildningsförvaltningen har minskat med 5,7 mkr 
mot föregående år och motsvarar 0,7 %. Antalet anställda sjönk med 72 personer varav 71 
var visstidsanställda samtidigt som antalet elever i kommunal grundskola minskade med 
163 elever och inom förskolan med 68 barn. Kostnaden för timanställda har ökat med 
1,8 mkr och motsvarar en ökning med 11,6 %. 

Utbildningsnämndens resultat på 31,6 mkr påverkas av: 

• Avsättningen för utökad tid + 3,8 mkr 
• Förskoleverksamhetens enheter + 9,5 mkr 
• Färre individintegrerade inom grundskoleverksamheten +2 mkr 
• Överskott på interkommunala ersättningar +2,1 mkr 
• Grundskoleverksamhetens enheter +14,2 mkr 

Sammantaget så avviker barn- och elevantalet med den målgruppsersättning som 
nämnden erhållit. Antalet avviker med 308 färre barn och elever, vilket innebär att 
nämnden har erhållit kompensation för omkring 13,0 mkr för mycket enligt gällande 
resursfördelningsmodell. Under hösten har Kommunfullmäktige fattat beslut om att inte 
återta medel. Utbildningsnämnden har därefter fattat beslut om att 
Förskoleverksamhetens målgruppsersättning skall tillfalla förskolans enheter. Av den 
totala målgruppsersättningen på 6,7 mkr erhöll kommunens förskolor 6 mkr och 
resterande har betalats ut till fristående huvudmän. Utbildningsnämnden fattade också 
beslut om att Grundskoleverksamhetens målgruppsersättning skulle riktas till de fem 
mottagande grundskoleenheterna inom ramen för likvärdig skola. Av den totala 
målgruppsersättningen på 6,3 mkr erhöll de mottagande skolenheterna totalt 5,2 mkr och 
resterande har betalats ut till fristående huvudmän. 
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Volymförändringar 
Sammanställning volymförändringar 

Målgrupp 2021 
MRP 

ersättning 
(kr) 

Budget 
(antal) 

Prognos 
(antal) 

Avvikelse 
(antal) 

Målgrupps-
justering 

(tkr) 

barn 1-5 år 90 441 3 070 2 996 -74 -6 692 634 

barn 6-9 år 28 231 2 277 2 136 -141 -3 980 571 

barn 10-12 år 14 259 547 494 -53 -755 727 

förskoleklass 28 252 723 702 -21 -593 292 

grundskola/sär 51 282 6 588 6 569 -19 -974 358 

Prognossammanställning  13 205 12 897 -308 -12 996 582 

Sammanställning områden/enheter 

Resultatenhet/Område 
Brutto 

omslutn 
Bokslut 

Resultat % 
av budg 

Ing fond Utg fond 
Utg.fond % 

av budg 

Tkr budg 2021 2021 omslutn 20210101 20211231 omslutn 

Förskoleverksamhet 313 943 9 463 3,01 % -2 587 6 876 2,19 % 

Grundskoleverksamhet 614 954 14 227 2,31 % 7 546 21 773 3,54 % 

Utbildningsnämnden 185 616 7 537 4,06 % 9 226 16 763 9,03 % 

Ledning och Stab 31 768 -291 -0,92 % 844 553 1,74 % 

Skolformsövergripande 12 675 647 5,10 % 0 647 5,10 % 

Totalt 1 158 956 31 583 2,73 % 15 029 46 612 4,02 % 

Investeringsredovisning 

Projekt, Tkr Budget Utfall 01-12 Avvikelse 
Ombudgeter

as 
Slutredovisa

s 

Centralt ansl 
oförutsett 

500 0 500 0 500 

Div invent, ej IT, gem 
verks 

200 87 113 0 113 

IT administrationen 500 72 428 0 428 

Nya avd förskolan 517 663 -146 0 -146 

Div invent, ej IT, 
grundskola 

1 700 1 033 667 0 667 

Nya skollokaler 7 847 2 346 5 501 0 5 501 

Div invent, ej IT, 
förskolan 

500 156 344 0 344 

IT utrustning 900 111 789 0 789 

Totalt 12 664 4 468 8 196 0 8 196 

Kommentar/Analys 

Av budgeterade investeringsmedel för 2021 på 12 664 tkr har 4 468 tkr förbrukats. 
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Oförbrukade investerings- medel på 8 196 tkr slutredovisas. 

Investeringsmedel kopplade till nya Sylteskolan under 2020 blev inte förbrukade i sin 
helhet, varför 7 347 tkr ombudgeterades till 2021. Därutöver fanns 500 tkr öronmärkta för 
nya Sylteskolans administration 2021. Av dessa investeringsmedel på 7 847 tkr har 
2 346 tkr förbrukats. Resterande belopp på 5 501 tkr slutredovisas. 

Utrustningen av den nya förskolan Loket och den utökade förskolan Äventyret var inte 
helt genomförd under 2020, varför 517 tkr flyttades över till 2021. Här har 663 tkr 
förbrukats och ett underskott på 146 tkr slutredovisas. 

Utnyttjandet av resultatfonder 
Utbildningsnämnden och verksamheterna har under flera år byggt upp resultatfonder, 
som enligt regelverket kan nyttjas vid icke ramhöjande insatser. Eventuella underskott 
finansieras i förekommande fall av de befintliga resultatfonderna, eller om medel saknas i 
fonden, som ett underskott i respektive fond till kommande år. De sammanlagda fonderna 
uppgick vid årets ingång till 15 029 tkr och vid årets slut till 46 612 tkr. 

Då resultatfonden har en takkonstruktion, kommer det som överstiger 3 procent av 
Utbildningsnämndens budgetomslutning, att eventuellt överföras till Kommunstyrelsen. 

Behandling av över-/underskott 
Drift 

Ingående fond 15 029 tkr 

Budgetavvikelse 31 583 tkr 

Utgående fond 46 612 tkr 

Utgående fond % av omslutning 4,02 % 

Investering 

Budget (inkl ombudgeteringar från föregående år) 12 664 tkr 

Bokfört 4 468 tkr 

Budgetutfall 8 196 tkr 

Ombudgeteringar till 2022 (eller senare) 0 

Slutredovisas 8 196 tkr 

Personalredovisning 
Period 2020 2021 

 01-12 01-12 

Sjukstatistik   

Frisknärvaro % (Max 5 sjukdagar det senaste året) 32 % 35 % 

-kvinnor 30 % 33 % 

-män 40 % 44 % 

Personalomsättning (senaste 12 månaderna) 12 % 10 % 

 

År 2020 2021 
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Period 01-12 01-12 

Personalstatistik   

Antal anställda totalt 1 752 1 680 

-kvinnor 1 428 1 360 

- män 324 320 

Varav visstidsanställda 283 212 

-kvinnor 200 144 

-män 83 68 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad % 97 % 97 % 

   

Övertidstimmar 4 900 4 208 

Mer-och fyllnadstids timmar 8 942 9 122 

Övertid, mer- och fyllnadstimmar andel av ordinariearbetstid % 0,4 % 0,4 % 

Antal timmar av timanställda 118 712 128 598 

   

Sjukfrånvaro, andel (%) av ordinarie arbetstid total 9,9 % 9,6 % 

-dag 1-14 5,7 % 4,7 % 

-från dag 15 4,2 % 4,8 % 

   

Andel chefer med fler än 35 medarbetare % 26 % 24 % 

Kommentar/Analys 

Förvaltningens arbete med att få en budget i balans och en anpassning till sjunkande 
barn- och elevtal har fortlöpt under 2021. Antalet anställda vid förvaltningen har minskat 
med 72 personer, varav 71 personer var visstidsanställda. Inom både förskola och skola är 
man fortsatt restriktiv med att anställa då prognoser visar på fortsatt vikande barn-
/elevantal de kommande åren och fortsatt osäkra statsbidrag. 

Antalet timmar som arbetats av timanställda har ökat med nästan 10 000 timmar, vilket 
bedöms bero dels på pandemin, dels på kravet om budget i balans. Att anställa personal 
på timmar skapar en hög flexibilitet, men innebär samtidigt en lägre kvalitet i 
verksamheten och högre belastning på övrig personal. 

Antal övertidstimmar har fortsatt minskat med ca 700 timmar jämfört med 2020. Mer- och 
fyllnadstimmar har ökat marginellt. 

Korttidsfrånvaron har minskat något jämfört med 2020, men är fortsatt högre än 2019 
(innan pandemin). Långtidsfrånvaron ökat något. De höga sjuktalen under 2020 och 2021 
(pandemin) har påverkat både behovet av och möjligheten att få vikarier till 
verksamheterna. Flera rektorer lyfter detta som en bidragande faktor till stress, hög 
arbetsbelastning och höga sjuktal. 

Personalomsättningen har minskat och låg under 2021 på 10%. Förvaltningen har ett 
medvetet arbete för att minska andelen chefer med fler än 35 medarbetare. Andelen har 
under 2021 minskat med 2%. 

Förvaltningen har under 2021 implementerat nya rutiner för systematiskt 
arbetsmiljöarbete som tagits fram i samverkan med huvudskyddsombud i syfte att skapa 
motsvarande systematik som tillämpas för det systematiska kvalitetsarbetet. Effekten av 
den nya strukturen är att förvaltningen får en alltmer fördjupad analys av medarbetarnas 
arbetsmiljö och det pågående arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen. 
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Implementeringsarbetet behöver fortlöpa under kommande åren för att bli en naturlig del 
av kvalitetsarbetet på varje enhet. 

Förvaltningens analys utifrån 2021 års arbetsmiljöarbete är att medarbetarna generellt 
upplever att de har en bra arbetsmiljö inom flera områden som är viktiga för ett hållbart 
medarbetarengagemang (HME). Motivation, Styrning och Ledarskap har generellt goda 
resultat i medarbetarenkät 2020 och 2021. Verksamhetsområdet förskola har generellt 
något högre resultat än grundskolan. Ett väl fungerande kvalitetsarbete inom 
förvaltningen bidrar till tydlighet i organisationen och bedöms ha bidragit till resultatet. 

De utvecklingsområden som identifierats gäller framför allt att en allt för hög andel 
medarbetare upplever att arbetet inte är fritt från långvarig negativ stress och att man 
önskar mer stöd vid hög arbetsbelastning. Flera av förvaltningens pågående åtgärder 
bedöms i detta fall kunna bidra i positiv riktning för både chefer och medarbetare, så som 
arbetet för pedagogisk likvärdighet, ökat stöd till chefer och teamledarskap, arbetet med 
att tydliggöra roller/ansvar i hela organisationen m.m. 

Framtiden 
Lagstadgat systematiskt kvalitetsarbete 

Skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 
förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och 
elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Inriktningen på det 
systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i Skollagen 
och andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet ska 
dokumenteras. (Skollagen 2010:800, 4 kap §3-6) 

Utbildningsförvaltningen har ett systematiskt kvalitetsarbete som innebär en systematisk 
uppföljning och analys av resultat löpande under året. I kvalitetsarbetet läggs stor vikt vid 
forskning och beprövad erfarenhet. Processen sammanfattas och dokumenteras årligen 
på varje enhet och inom varje verksamhetsområde i ett så kallat Pedagogiskt bokslut, med 
tillhörande utvecklingsplan. I boksluten dokumenteras en samlad bild av utvecklingen 
sedan förra bokslutet samt de strategier för utveckling som planeras för kommande år. 
Förvaltnings- och verksamhetschefernas pedagogiska bokslut redovisas årligen till 
Utbildningsnämnden. 

Utbildningsförvaltningen har under de senaste åren med stöd av Skolverket och aktuell 
skolforskning utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete med fokus på att stärka 
undervisningens kvalitet och öka likvärdigheten. Detta arbete fortlöper med stöd av 
Skolverket, Linnéuniversitetet samt Högskolan Väst. 

Likvärdig skola 

Utbildningsnämndens beslut om strukturella förändringar 

Trollhättan är en mycket segregerad stad, vilket skapat mycket olika förutsättningar för 
olika förskolor och skolor. Utmaningarna är fortsatt stora när det gäller att, trots 
socioekonomiska skillnader, skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever. De 
kompensatoriska åtgärder som pågår kring systematiskt kvalitetsarbete och stärkt 
ledningsstruktur har gett försiktigt positivt resultat, men behöver fortsatt stärkas och 
utvecklas för att ge effekt i hela organisationen. 

En stor utmaning för skolor i Trollhättan precis som i övriga Sverige är att 
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skolsegregationen ökar och att det finns ett tydligt samband med elevers skolresultat. 
Utbildningsnämndens beslut i oktober 2020, att förändra skolorganisationen ger nya 
förutsättningar att stärka likvärdigheten och skapa ekonomiskt och pedagogiskt hållbara 
enheter. Av de tio förslag Utbildningsförvaltningen presenterade antogs sju av 
Utbildningsnämnden. Sex av dessa beslut har genomförts under 2021. 
Utbildningsförvaltningen ska under 2022 genomföra det sjunde beslutet; att utreda 
förslag som gör det möjligt för vissa elever att få mer tid på fritidshem, om det skulle 
kunna gynna elevens sociala och språkliga utveckling. 

Besluten innebär inte en slutgiltig lösning på problematiken med skolsegregation och 
likvärdighet i Trollhättans skolor. Fler och kraftiga åtgärder behöver sannolikt vidtas i 
framtiden. 

Likvärdiga lärmiljöer och stärkt undervisningskvalitet 

Det finns fortsatt brister i likvärdighet inom och mellan förskolor och skolor, både vad 
gäller undervisningskvalitet och lärmiljöer. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver 
fortsatt ta sikte på ökad likvärdighet och en generellt stärkt undervisningskvalitet, bl.a. 
med stöd av ett mer likvärdigt främjande och förebyggande barn- och elevhälsoarbete 
samt ett tydligt arbete för att minska den problematiska frånvaron i förskola och skola. 
Arbetet med att utveckla undervisningen med stöd av digitala verktyg behöver fortlöpa. 
Inköp av digitala verktyg för att upprätthålla en likvärdighet mellan skolenheter sker 
fortsatt inom ramen för statsbidrag 2022. 

Socioekonomisk fördelning 

Inom Utbildningsnämndens resursfördelningssystem fördelas, förutom barn- och 
elevpeng, även resurser utifrån följande socioekonomiska faktorer; utländsk bakgrund, 
nyanländ 4 år, försörjningsstöd och föräldrars utbildningsnivå. Antalet elever som viktas 
utifrån dessa socioekonomiska faktorer har minskat under de senaste åren och minskar 
även inför budget 2022 med 390,8. Ersättningen per viktad elev låses fast på 2021 års 
nivå, vilket möjliggör att 3,6 mkr kan riktas mot Grundsärskolans underskott i budget. 
Ersättningen per viktad elev inom ramen för modellen kommer sedan att förstärkas inför 
budget 2022 med 9 mkr som riktas mot grundskoleverksamhetens ram. Satsningen 
innebär att ersättningen per viktad elev ökar med 20 % gentemot föregående år. 

Samma socioekonomiska resursfördelningsmodell gäller för förskolan. Även inom 
förskolan låses ersättningen per viktat barn fast på 2021 års nivå som möjliggör att en 
förstärkning på 1,3 mkr tillförs satsningen på 8 mkr för minskade barngrupper, totalt 
9,3 mkr. Satsningen kommer att höja barnpengen för barn med längre vistelsetider än 15 
h, vilket ger förskolor som idag har barn med långa vistelsetider ökade möjligheter att 
minska barngruppernas storlek. 

Även för fritidshem låses ersättningen per viktat barn till 2021 års nivå för att få en budget 
i balans. 

Stödresurser Grundskola 

Av tillskottet på 6,0 mkr för Stödresurser Grundskola avsätts 1,0 mkr för att täcka del av 
underskottet på avsättningen för fristående verksamhet inom grundskolan. På 
motsvarande sätt behöver 2,5 mkr riktas mot individintegrerade elever inom 
grundskolans verksamhet för att täcka den volymökning som skett mellan åren inom 
denna elevgrupp. Resterande medel på 2,5 mkr kommer att riktas mot elevpengen för 
elever inom åk 4-9 för att stärka stödresurserna inom grundskolan. 

Kompetensförstärkning Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 
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Kompetensförstärkning NPF säkrad undervisning på 2,0 mkr tillförs 
Grundskoleverksamhetens ram. 

Stärkt skolorganisation 

Arbetet med att stärka skolorganisationen behöver fortlöpa för att öka likvärdigheten 
inom och mellan förskolor och skolor. Skolforskning visar på vikten av en tydlig och stark 
organisation för framgångsrik skolverksamhet. Känslan av sammanhang i hela 
organisationen behöver stärkas genom arbete i processer, en utvecklad infrastruktur för 
dialog, stärkt pedagogiskt ledarskap och en tillitsbaserad styrning och ledning. 

Rekrytering, löner och övrig personalpolitik 

Löneläget för lärare/förskollärare/fritidspedagoger har ökat de senaste åren i både 
Sverige och Trollhättan. Det innebär att barn- och elevpeng räcker till färre behöriga 
lärare vilket får konsekvenser för personaltätheten. Skolforskning visar entydigt att 
undervisningens resultat i hög grad påverkas av rektorer och de lärare som bedriver 
undervisning i förskola, skola, grundsärskola och fritidshem. Endast legitimerade lärare 
får ansvara för undervisningen i förskola, skola och fritidshem. I skolan måste därtill lärare 
vara legitimerade för att kunna erbjudas en tillsvidareanställning och få fatta beslut om 
betyg. Det är därför av högsta prioritet att säkerställa en så hög behörighetsgrad som 
möjligt inom verksamheterna. 

I Trollhättan, precis som i övriga Sverige, har vi stora utmaningar när det gäller att 
rekrytera och behålla behörig och legitimerad personal. Pensionsavgångar, färre 
examinerade lärare, strikta behörighetsregler och krav på legitimation för förskollärare, 
lärare och fritidspedagoger innebär en mycket stor efterfrågan på behörig personal. Det 
är därför angeläget att Utbildningsförvaltningen är konkurrenskraftig gentemot andra 
arbetsgivare. 

Inför 2022 tillförs 0,5 mkr för arbetsskor till personal inom barnomsorg/fritidshem. En 
central budgetpost kommer att avsättas till arbetskläder på verksamhetsnivå. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetet för att implementera den nya strukturen för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
på alla nivåer pågår och kommer fortsatt behöva prioriteras för att ge full effekt. Utifrån 
årets systematiska arbetsmiljöarbete framkommer behov av att inrikta arbetet på 
åtgärder för att minska och förebygga medarbetares upplevelser av stress och 
arbetsbelastning samt att stärka det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet kring 
barn/elever med särskilda behov i syfte att förebygga tillbud och arbetsskador. 

Ändamålsenliga lokaler 

De senaste åren har förvaltningen byggt nya och renoverat gamla förskolor och skolor, 
vilket ger allt bättre lokalmässiga förutsättningar för verksamheten. Lokaler har blivit mer 
ändamålsenliga och uppfyller nutida arbetsmiljökrav samt skapar bättre förutsättningar 
för samverkan mellan personal. Större enheter skapar bättre förutsättningar för 
ekonomisk och pedagogisk hållbarhet. 

Under 2022 fortsätter arbetet med att tillsammans med fastighetsägarna göra en 
gemensam teknisk statusinventering av de fastigheter förvaltningen hyr för att 
långsiktigt planera för kommande lokalförsörjningsarbete. Under 2022 kommer det även 
planeras och arbetas för ytterligare fem nya förskolor: Götalunden, Vårvik, Lärketorpet, 
Velanda och Förskola i Sylteskolans lokaler samt en grundskola F-6 i Velanda. Utmaningen 
med lokalförsörjningsarbetet är att byggnationer blir dyrare utifrån hög efterfrågan på 
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entreprenörer och högre råvarupriser vilket innebär högre hyreskostnader vid 
färdigställandet än tidigare. Det innebär också utökade medel till friskolorna utifrån 
bidrag på lika villkor vilket i förlängningen urholkar barn- och elevpengen. 

Förändringar i barn-/elevantal 

Befolkningsprognosen för Utbildningsförvaltningens målgrupp sjunker. Trollhättan har 
också fler fristående aktörer som kan ta emot en högre andel av Trollhättans barn och 
elever. Detta påverkar Utbildningsnämndens ekonomiska ramar. 

Antalet elever inom de kommunala skolorna har under det senaste året minskat medan de 
ökat inom fristående verksamhet. Minskningen av antal elever inom de kommunala 
skolorna påverkar ersättningen till de fristående enheterna eftersom kommunens fasta 
kostnader såsom hyreskostnader, måltidskostnader och lokalvård slås ut på ett färre 
antal elever. Med kommunens nuvarande resursfördelningsmodell urholkas successivt 
den kommunala elevpengen när lokalkostnaderna ökar. Enligt kommunens 
resursfördelningsmodell kompenseras Utbildningsnämnden för nya ökade 
hyreskostnader, men inte för de ökade kostnader för friskolebidraget som förvaltningens 
ökade hyreskostnader resulterar i. De senaste årens strömningar av elever till fristående 
verksamheter gör att kostnaden för Utbildningsnämnden ökar. En kostnadsökning som 
nämnden behöver genomföra omdisponeringar för och som ej kompenseras av 
kommunstyrelsen. För att säkerställa att kommunala och fristående skolor och förskolor 
har likvärdiga ekonomiska förutsättningar kommer kommunens resursfördelningssystem 
ses över inför budgetåret 2023. Inför budgetåret 2022 ökar antalet elever inom fristående 
verksamhet med 50 elever samtidigt som antalet elever inom kommunen minskar med 
128. Detta innebär en kostnadsökning motsvarande 7,3 mkr inom 
grundskoleverksamheten. En del av detta belopp kommer att finansieras av en minskning 
av förra årets avsättning till kapitaltjänstkostnader samt lokalhyror. För att inte behöva 
sänka elevpengen behövs 1,0 mkr tas i anspråk från satsningen stödresurser Grundskola. 

Antalet elever inskrivna i grundsärskolan och individintegrerade elever i grundskolan som 
läser och bedöms efter grundsärskolans läroplan har ökat de senaste åren. Då 
kommunens resursfördelningssystem inte gör skillnad på elever i grundskolan och elever i 
grundsärskolan, där elevpengen är väsentligt högre, innebär detta att 
Utbildningsnämnden behövt finansiera merparten av volymökningarna inom ram. Inför 
budget 2022 ökar Grundsärskolans elever och de individintegrerade med cirka 7 elever. 
Detta genererar en kostnadsökning på 7,7 mkr enligt ett nytt resursfördelningssystem där 
även avsättning för Tilläggsbelopp nu finns budgeterat. Genom att antalet viktade elever 
med socioekonomiska faktorer sjunker möjliggörs att 3,6 mkr kan riktas mot 
Grundsärskolans underskott. Resterande obalans på 2,5 mkr för individintegrerade elever 
inom Grundskolan kommer att finansieras genom satsningen Stödresurser Grundskola. 

Covid-19 

Den pågående pandemin innebär mycket stora påfrestningar för personal, rektorer och 
förvaltningen som helhet. Att hålla verksamheten i gång är av stor betydelse, både för 
barn, elever och de vuxna som arbetar inom samhällskritiska verksamheter. Anpassningar 
sker löpande utifrån rådande restriktioner. 

Statsbidrag 

Skolverket ger besked under hösten 2021 vilka statsbidrag som är aktuella 2022 och 
villkoren för dem. Detta innebär en stor osäkerhet kring hur stora statliga medel 
Utbildningsförvaltningen kan förvänta sig under 2022. Statsbidragen ska generellt inte 
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användas till den grundläggande driften av verksamheten, utan regeringens avsikt med 
statsbidrag är att styra, utveckla och stimulera viss verksamhet inom skolsektorn. Om ett 
statsbidrag upphör eller om storleken på bidraget förändras innebär detta ofta att den 
verksamhet Utbildningsförvaltningen finansierade med statsbidrag upphör eller 
förändras i omfattning. 

Statsbidraget för likvärdigskola omfattar 37,8 mkr för 2022 har minskat med 1,4 mkr 
jämfört med föregående år. Statsbidraget för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för 
lärare i socioekonomiskt utsatta områden väntas fortfarande besked om. 

När det gäller förskoleverksamheten, som generellt får mycket mindre i statsbidrag än 
grundskoleverksamheten, har Skolverket beslutat ramen för statsbidraget 
Kvalitetshöjande åtgärder på 10,8 mkr. 

Statsbidragen varierar över åren. Under 2019 erhöll Trollhättan ca 104 mkr och under 2020 
ca 96 mkr. Statsbidraget för 2021 var ca 107 mkr. Variationerna leder ofta till att 
omställningar behöver göras i verksamheten för att ha en budget i balans. 

Ramöverföring till Kontaktcenter. 

Ramöverföring till Kontaktcenter på 0,7 mkr kommer att rymmas inom tidigare 
organisationsöversyn och neddragningar som skett inom IT-organisationen. 

Inkomna synpunkter 
Antalet klagomål har minskat. Under 2021 inkom 29 klagomål jämfört med 84 föregående 
år, vilket är mer i linje med hur det brukar vara. Ökningen 2020 berodde på att det kom 
många klagomål på ett förslag om stängning av en skola och sammanslagning av 
sommaröppen förskola. 

När det gäller 2021 års klagomål rörde de flesta (20), precis som tidigare år, klagomål på 
utbildningen och enskilda elevers skolsituation. I övrig rörde sex klagomål förvaltningens 
handläggning och rutiner och två klagomål gällde personalfrågor. 

Utöver klagomålen har nio synpunkter/förslag lämnats in; fem gällande utbildningsfrågor, 
tre organisatoriska frågor och en personalfråga. 

Klagomålen som tas emot av förvaltningen lämnas till ansvarig chef som ansvarar för att 
utreda och vid behov åtgärda eventuella brister i enlighet med förvaltningens 
klagomålsrutin. 

Driftsammandrag 
Driftsammandrag 
Tkr 

Föreg. år 01-12 Budget Utfall 01-12 Avvikelse 

Förskola 333 056 355 934 341 792 14 142 

Grundskola/Fritids
hem/Grundsärskol
a 

719 183 757 412 740 355 17 057 

Skolformsövergrip
ande 

40 038 45 610 45 226 384 

Summa 1 092 277 1 158 956 1 127 373 31 583 
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Kommentar/Analys 

Avvikelsen mot periodbudgeten per 31 december 2021 är 31,6 mkr och fördelar sig på 
förskoleverksamheten 14,1 mkr, grundskoleverksamheten 17,1 mkr och 
skolformsövergripande 0,4 mkr. Resultatförbättringen på 12,9 mkr i jämförelse med 
prognosen i augusti beror till stor del på stora resurstillskott som beslutats för 
höstterminen inom grundskolan. Statsbidrag omfattande 12,9 mkr för bättre arbetsmiljö 
och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden har beviljats några få 
skolenheter samt att Utbildningsnämnden beslutat att målgruppsersättningen inom 
grundskoleverksamheten omfattande 5,2 mkr skall riktas mot de fem mottagande 
skolorna inom ramen för likvärdig skola. 

Avvikelsen mot budget är betydligt högre än föregående år, då resultatet var 14 mkr. 
Anledningen till ökningen beror bland annat på att enheterna inom förskolan och 
grundskolan har arbetat med organisatoriska anpassningar utifrån tilldelad barn- och 
elevpeng men också på extra resurstillskott under höstterminen som påverkat 
prognosen. Personalkostnaderna inom Utbildningsförvaltningen har minskat med 5,7 mkr 
mot föregående år och motsvarar 0,7 %. Antalet anställda sjönk med 72 personer varav 71 
var visstidsanställda samtidigt som antalet elever i kommunal grundskola minskade med 
163 elever och inom förskolan med 68 barn. Kostnaden för timanställda har ökat med 
1,8 mkr och motsvarar en ökning med 11,6 %. Verksamheterna lyfter svårigheter med att få 
tag på timvikarier. 

Den totala nettokostnadsutvecklingen för Utbildningsförvaltningen ligger strax över 3 %, 
där ökade hyreskostnader samt köp av huvudverksamhet har ökat mellan åren på grund 
av helårseffekt på Sylteskolan samt att fler barn och elever återfinns inom fristående 
verksamheter. 

Förskoleverksamheten redovisar ett sammantaget resultat på 14,1 mkr. Antalet barn 1-5 
år är 74 färre än budget. Den stora minskningen gentemot budget har skett inom 
kommunens förskolor, där barnantalet är 34 barn färre i snitt på helåret. Efter beslut av 
Utbildningsnämnden har överskottet på målgruppsersättningen omfördelats till 
förskolans enheter. Av den totala målgruppsersättningen på 6,7 mkr erhöll kommunens 
förskolor 6 mkr och resterande har betalats ut till fristående huvudmän. 
Utbildningsnämndens resultat redovisas till 4,7 mkr. Överskottet påverkas av att 
avsättningen på 4,5 mkr för utökad tid inte förbrukats fullt ut, färre barn inom fristående 
verksamhet än budgeterat samt överskott på avgifter. 

Förskolans enheter har ett resultat på 9,5 mkr. Det är en förbättring gentemot föregående 
år då resultatet landade på 2,4 mkr. Anledningen till resultatförbättringen från 
delårsbokslutet i augusti på 9 mkr beror dels på prognosförsiktighet när förskolorna skall 
fylla på med barn efter att sexåringarna lämnar verksamheten, dels på omfördelningen av 
målgruppsersättningen från Utbildningsnämnden. Förskolans enheter har vid ingången av 
2021 haft en negativ fond. Arbete med att återställa fonden har präglat 
ekonomistyrningen under året. 

Grundskoleverksamheten redovisar ett sammantaget positivt resultat på 17,1 mkr. Antalet 
barn och elever inom grundskoleverksamheten är 234 färre än budget. Den stora 
minskningen har skett inom kommunens fritidshem som avviker med 194 barn färre i snitt 
på helåret, dock har inskrivningsgraden ökat under senare delen av höstterminen. Efter 
beslut av Utbildningsnämnden har överskottet på målgruppsersättningen omfördelats till 
de fem mottagande grundskoleenheterna inom ramen för likvärdig skola. Av den totala 
målgruppsersättningen på 6,3 mkr erhöll de mottagande skolenheterna totalt 5,2 mkr och 
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resterande har betalats ut till fristående huvudmän. Utbildningsnämndens resultat 
redovisas till 2,8 mkr där resultatet kan hänföras till färre antal individintegrerade än 
budgeterat samtidigt som en ökning återfinns inom grundsärskolan, högre intäkter och 
lägre kostnader för interkommunal ersättningen än budgeterat. 

Grundskoleverksamhetens enheter har ett sammantaget resultat på 14,2 mkr. Det är en 
klar resultatförbättring på 20,7 mkr gentemot föregående år. Anledningen till 
resultatförbättringen från delårsbokslutet i augusti på 13,1 mkr kan hänföras till att många 
resultatenheter har gått mot en bättre budgetföljsamhet under hösten. Det är framförallt 
de grundskoleenheter som erhållit stora tillskott under höstterminen som påverkar 
resultaten, tillsammans med centrala budgetmedel som inte tagits i anspråk. 
Grundskolornas resultat stannade på 5,8 mkr, Fritidshem 2,8 mkr och Grundsärskolan 3,2 
och Elevhälsan 2,3 mkr. 

Skolformsövergripande verksamhet redovisar ett resultat på 0,4 mkr vid året slut. 
Ledning och Stab genererar ett underskott på 0,3 mkr på grund av högre 
personalkostnader för centralt fackliga än budgeterat medan skolformsövergripande 
redovisar ett överskott på grund av lägre års- och licenskostnader samt att 
kompetensutvecklingsmedel inte tagits i anspråk på grund av pandemin. 

  

  

Nämndens mål med indikatorer och nyckeltal 

Likvärdigheten avseende barns och elevers kunskapsutveckling ska 
öka 

Kommentar/Analys 

Resultat 
Förskolan har en positiv trend när det gäller kunskapsuppdrag och likvärdighet, med en 
stärkt kvalitet i verksamheterna. De senaste åren har resultaten ökat inom grundskolan, 
men behörigheten till gymnasiet minskade 2021 för både pojkar och flickor. Det finns 
fortsatt brister i likvärdighet inom och mellan förskolor och skolor, både vad gäller 
undervisningskvalitet och lärandemiljöer. Utmaningar kvarstår när det gäller att öka 
resultaten för elever vars föräldrar saknar eftergymnasial utbildning och elever med 
utländsk bakgrund. 
Analys 
Kvalitetsarbetet behöver inriktas mot att stärka förutsättningarna för att undervisning 
ska ske varierat utifrån barns och elevers olika förmågor och förutsättningar. Det 
vardagsnära kvalitetsarbetet behöver stärkas, och ledas av rektor och medarbetare i ett 
distribuerat ledarskap. Det kräver ett nära pedagogiskt ledarskap och en tydlig arbets- 
och utvecklingsorganisation på varje enhet. Förvaltningsledning och rektorer behöver i än 
högre grad undersöka behov och rikta stöd. 
Åtgärder     

• Utveckla undervisningens kvalitet inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet. Processtödet till rektorerna kring det systematiska 
kvalitetsarbetet ska tydligare följas upp under hela året och i högre grad erbjudas 
riktat. Ledningen inom Utbildningsförvaltningen ska strategiskt utmana och 
stödja verksamheten för att utveckla det pedagogiska ledarskapet. 
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Målprognos 

 
 

Indikatorer 
Utfall 
2020 

Utfall 
Dec 2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Andelen behöriga till gymnasiet bland elever 
vars vårdnadshavare saknar eftergymnasial 
utbildning ska öka 

76,6 74,7 76,7   

Andel förskoleavdelningar med god eller hög 
kvalité ska öka 

96 96 97   

Andel fritidshem som har hög kvalitet vad 
gäller undervisningsuppdraget ska öka 

29 6 30   

 

Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 
Utfall Dec 
2021 

Meritvärde i årskurs 9 220,3 218,9 221,6 220,8 

Andel behöriga till gymnasieskola 
(kommunal huvudman) 

79,1 81,8 84,3 81,9 

Likvärdigheten avseende barns och elevers lärandemiljö ska öka 

Kommentar/Analys 

Resultat 
Resultaten varierar i hög grad med barns och elevers socioekonomiska bakgrund och 
verksamheterna kan inte fullt ut kompensera för barns och elevers olika förutsättningar. 
Utifrån analyser i förvaltningens systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbete 
framkommer ett behov av att stärka verksamhetens förebyggande och främjande barn- 
och elevhälsoarbete. I synnerhet behöver arbetet med extra anpassningar och särskilt 
stöd för barn och elever stärkas. 
Det finns fortsatt stora utmaningar vad gäller barns och elevers problematiska frånvaro. 
Närvaron i skolor och förskolor påverkades i hög grad av pandemin under året. Barn- och 
elevfrånvaron ökade mest i de socioekonomiskt utsatta områdena. 
Analys 
Bedömningen är att barn- och elevhälsoarbetet inte i tillräcklig grad är förebyggande och 
främjande. Förvaltningsledningen behöver säkerställa att barn- och elevhälsan är en 
naturlig del av undervisningen på alla enheter. Förvaltningens arbete med rutiner och 
uppföljning kring problematisk frånvaro har gett effekt, men den problematiska frånvaron 
i både förskola och grundskola kvarstår. 
Åtgärder    

• Utveckla arbetet kring ledning av barn- och elevhälsoarbetet i rektorsgrupperna. 
Utveckla arbetet kring den samordnade barn- och elevhälsan inom ramen för de 
kategoriträffar som organiseras för elevhälsans professioner. Stödja rektorernas 
arbete med att organisera sin verksamhet med rätt kompetens utifrån barns och 
elevers behov. 

• Minska den problematiska frånvaron. 



Nämndrapport 

   

Verksamhetsredogörelse December 2021 Trollhättans Stad 
  20(32) 

Målprognos 

 
 

Indikatorer 
Utfall 
2020 

Utfall 
Dec 2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Andel närvarande elever ska öka 89,6  89,7   

Närvaro redovisas per läsår. Utfall 2020 avser läsåret 2020/21. Utfall Dec 2021 avser läsåret 2021/22 och redovisas i augustirapport 2022. 

Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 
Utfall Dec 
2021 

Andel lärare med behörighet i minst ett 
undervisande ämne i grundskola 

72,3 69,3 66,9 67,1 

Antal barn per årsarbetare i förskola 5,5 5,7 5,9  

Andel personal med förskollärarexamen i 
förskola 

51 51 52  

Antal elever per årsarbetare i fritidshem 19,1 20,1 19,3  

Andel lärare i fritidshem med behörighet 
för undervisning i fritidshem 

 40,4 52,8 51,6 

Antal elever per lärare i grundskola  11,7 11,4 11,5 

Nyckeltal där Utfall Dec 2021 saknas redovisas i aprilrapport 2022. 

Stärka och utveckla skolorganisationen 

Kommentar/Analys 

Resultat 
De senaste årens arbete för att utveckla en tydlig arbets- och utvecklingsorganisation, 
med stöd av ett distribuerat ledarskap på alla nivåer har lett till att det idag finns en större 
medvetenhet kring infrastrukturens roll för ledning av kvalitetsarbete. Genom att införa 
teamledarskap har förvaltningen fått bättre förutsättningar att utveckla och stärka 
ledarskapet till stöd för medarbetarna. Verksamheterna inom förskola och skola har 
organiserats i resultatenheter. 
Arbetsmiljöarbetet har stärkts med strukturer för uppföljning av resultat. Resultaten visar 
bland annat att förvaltningens kvalitetsarbete stödjer arbetet för en god arbetsmiljö, men 
att förbättringsområden finns kring hög arbetsbelastning och stress. 
 
Analys 
Förvaltningen ska präglas av tillit och känsla av sammanhang inom och mellan olika delar 
av organisationen. Utbildningsförvaltningen är en stor organisation vilket kräver en tydlig 
infrastruktur för att alla ska uppleva känsla av sammanhang och delaktighet i processer. 
Ett utökat verksamhetsnära och strategiskt ledningsstöd ger bättre förutsättningar, men 
för att alla medarbetare i en stor organisation ska bli delaktiga krävs en utvecklad 
infrastruktur för dialog och samverkan på alla nivåer. Bedömningen är att det krävs ett 
ökat fokus på frågor som rör arbetsorganisationen, till exempel schema, arbetstider och 
tydligare prioriteringar vid arbetsanhopning. 
 
Åtgärder      

• Vidareutveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket även inkluderar de 
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områden som prioriteras i det nya läraravtalet, HÖK21: arbetsmiljö, arbetstid, 
arbetsorganisation och lönebildning. 

• Vidareutveckla känslan av sammanhang i hela organisationen genom arbete i 
processer, en utvecklad infrastruktur för dialog, ett stärkt pedagogiskt ledarskap 
och en tillitsbaserad styrning och ledning. 

Målprognos 

 
 

Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 
Utfall Dec 
2021 

Andel personal med 0-5 sjukdagar i 
fritidshem 

39,6 42,8 24,5 27 

Andel personal med 0-5 sjukdagar i 
förskola 

39,8 37,3 23,3 22,7 

Andel personal med 0-5 sjukdagar i 
grundskola 

59,9 56 39,3 44,7 

Förskoleverksamhet 

Inledning 
I förskolan bedrivs verksamhet för barn 1-5 år och i pedagogisk omsorg för barn 1-12 år. 
Inom Utbildningsnämndens ansvarsområde finns 44 förskolor och kommunal pedagogisk 
omsorg. Dessutom tillkommer fristående huvudmän inom förskola och pedagogisk 
omsorg i enskild regi. 

Viktiga händelser i årets verksamhet 
Systematiskt kvalitetsarbete 

Strukturella åtgärder har genomförts så som att inrätta resultatenheter och 
teamledarskap. Detta i syfte att stärka rektors nära pedagogiska ledarskap i en stärkt 
förskolorganisation. Verksamhetscheferna och rektorerna har ett ökat fokus på det 
distribuerade ledarskapet kopplat till kärnverksamheten. 

I syfte att stärka det pedagogiska ledarskapet har de olika rektorsforumen haft fokus på 
att leda det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamhetscheferna har skapat 
förutsättningar för kollegialt lärande i de forum som finns för rektorerna. Innehållet har 
bestått av att leda samt utveckla undervisningens kvalitet genom digitalisering, 
dokumentation, kunskap, normer och värden, språkutveckling samt pedagogiskt 
ledarskap. 

Ett tvärprofessionellt kollegialt lärande kring kunskap, normer och värden har 
genomförts. Förskollärare och barnskötare har arbetat medvetet med exempelvis 
barnkonventionen, stopp min kropp och/eller diskrimineringsgrunderna inom ramen för 
det systematiska kvalitetsarbetet. 

Verksamhetscheferna har organiserat forum för tvärprofessionellt, kollegialt lärande för 
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rektor, specialpedagog samt barn - och elevhälspersonal i att leda det kompensatoriska 
arbetet. 

Cirka 200 av förskolans medarbetare deltar i kompetensutvecklingsinsatsen 
Specialpedagogik för lärande i syfte att stärka arbetet med förskolans kompensatoriska 
uppdrag och öka likvärdigheten. Samtliga medarbetare kommer ha deltagit i 
kompetensutvecklingsinsatsen efter 3 år. 

15 av 18 rektorer deltar, under ledning av Karlstad Universitet, i aktionsforskning kring att 
leda digitalisering. 

Likvärdig skola 

Utbildningsnämndens högst prioriterade arbete är att skapa likvärdiga förutsättningar för 
barn och elever, oavsett socioekonomiska förutsättningar. Nämnden har antagit sju 
förslag för att skapa bättre förutsättningar för hållbara skolenheter, ökad likvärdighet, 
minskad skolsegregation och göra det möjligt för fler barn och elever i Trollhättan att nå 
målen. En beslutspunkt handlade om att erbjuda fler barn mer tid i förskolan om deras 
språkliga utveckling kan gynnas av det. Verksamhet förskola har tagit fram rutiner, 
stöddokument och kartläggningsmaterial för ändamålet. Samverkansprocesser med 
andra förvaltningar samt externa aktörer har initierats. Former för att kartlägga ett nuläge 
och följa ett resultat av åtgärden är planerade. Samtal pågår med högskolan Väst i syfte 
att koppla forskning till insatsen. Erbjudande till vårdnadshavare startades i augusti 2021. 
I januari 2022 hade 80 ansökningar utifrån språkligt behov inkommit. 

Finskt förvaltningsområde 

Barn vars vårdnadshavare begär det, erbjuds plats i förskoleverksamhet med finskspråkig 
personal vid förskolan Vällingklockan. Genom denna verksamhet uppfyller 
Utbildningsförvaltningen sina skyldigheter enligt Lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. För barn med finska som modersmål och som inte är placerade på 
Vällingklockan erbjuds en språklig resurs i form av en ambulerande finsk pedagog som 
besöker förskolorna, för att stärka barnens kulturella identitet samt finska språk. Det 
finns även ett fungerande system med boklådor till övriga förskolor som har finsktalande 
barn i sin verksamhet. 

Covid-19 

Utbildningsförvaltningen har haft en mycket ansträngd arbetssituation och många 
arbetsmiljöärenden har anmälts med koppling till covid-19. Anpassningar har genomförts 
utifrån rådande restriktioner. Frånvaron har varit högre bland såväl barn som personal. 
Barn i resursstarka områden har oftare en högre vistelsetid och närvaro än barn i mer 
resurssvaga områden och under pandemin har dessa skillnader blivit ännu tydligare. 
Verksamhetschefernas analys är att förskolornas personal har lyckats bibehålla kvalitén 
trots pandemin. Avsaknaden av barn under perioden kommer dock kunna påverka 
barnens lärande på sikt. 

Lokalförändringar 

Under 2021 har förvaltningen utifrån nulägesbedömning och definierade behov i 
Lokalförsörjningsplanen arbetat vidare mot mer ändamålsenliga förskolor. Under året har 
planering och arbete för nybyggnation respektive ombyggnation av fyra förskolor, 
Toppluvan, Citronfjärilen, Myggan och Förskola i Frälsegårdsskolan lokaler genomförts. 
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Ekonomiska resurser 
Ekonomiska 
resurser, Tkr 

Föreg. år 01-12 Budget Utfall 01-12 Avvikelse 

Nämnd Förskola -6 458 5 024 2 326 2 698 

Tilläggsbelopp 
förskola 

6 122 4 586 5 613 -1 027 

Enskilda alternativ 63 171 68 258 66 645 1 613 

IKE -2 274 -1 906 -1 796 -110 

Avgifter -24 174 -23 900 -25 281 1 381 

Statsbidrag -11 072 -10 071 -10 195 124 

Förskola, enheter 303 973 310 777 301 377 9 400 

Ped omsorg, 
enheter 

3 768 3 166 3 103 63 

SUMMA 333 056 355 934 341 792 14 142 

Kommentar/Analys 

Förskoleverksamheten redovisar ett resultat på 14 100 tkr. Resultatet är något högre än 
vad som prognostiserades i oktober. Då redovisades ett förväntat överskott på 11 500 tkr. 
Med tilldelning av målgruppsersättningen i bokslutet blev resultatet något bättre. Färre 
barn på de enskilda förskolorna under sista månaderna än prognostiserat har gett en 
lägre nettokostnad för verksamheten förskola. 

Förskola nämnd redovisar ett resultat på 4 679 tkr. Överskottet beror på att anslaget för 
utökad tid i förskolan inte tagits i anspråk fullt ut. Cirka 40 barn har beviljats utökad tid 
under höstterminen. Under 2020 var det i genomsnitt 73 % heltidsbarn. Trots en markant 
skillnad under våren med fler 15 timmars barn, så blev genomsnittet för 2021 74% 
heltidsbarn. I slutet av året omfördelades 6 700 tkr i målgruppsersättningen från nämnden 
till förskoleverksamheten. De kommunala enheterna erhöll 5 950 tkr och de fristående 
750 tkr. Enskilda alternativ genererar ett överskott främst beroende på att enskild 
pedagogisk omsorg redovisar 12 barn färre än de budgeterat. Avgifterna inklusive 
inkomstjämförelsen redovisar ett överskott på 1 400 tkr. Vidare balanseras ovan 
beskrivna överskott något av att kostnaderna för tilläggsbelopp var högre än budget för 
2021. 

Förskoleverksamhetens enheter redovisar ett överskott på 9 463 tkr. Verksamhetschefer 
har planerat för att återställa förskolans negativa fond vilket gör att de gör ett överskott 
vid årets slut samt att merparten av målgruppsersättningen bokförts här. 
Hyreskostnaderna totalt redovisade ett underskott på 700 tkr och det beroende på en 
felkonterad kostnad från föregående år, som periodiserades till 2021. 

Förskolenheterna och enheten pedagogisk omsorg redovisar ett överskott på 300 tkr. Det 
var betydligt bättre än sista prognosen för oktober och fler enheter vände till överskott. 

Uppföljning 

Antal barn 

Verksamhet Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 

 Kommunala fsk 1-5 år  2 555 2 521 2 487 -34 
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Verksamhet Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 

 Fristående fsk 1-5 år  319 342 329 -13 

 Kommunal ped oms 1-5 år  25 27 22 -5 

 Enskild ped oms 1-5 år  201 200 188 -12 

 Fsk 1-5 år IKE från Thn  19 15 20 5 

 Fsk 1-5 år IKE till Thn o Asyl (avgår)  -45 -35 -31 4 

 Fsk 1-5 år parallell plac (avgår)  -18 0 -19 -19 

 Summa fsk 1-5 år  3 062 3 070 2 996 -74 

Kommunal ped oms 6-9 år 8 10 3 -7 

Enskild ped oms 6-9 år 53 54 67 13 

Ped oms 6-9 år IKE från Thn 0 0 0 0 

Ped oms 6-9 år IKE till Thn o Asyl 0 0 0 0 

Summa ped oms 6-9 år 61 64 70 6 

Kommunal ped oms 10-12 år 1 1 0 -1 

Enskild ped oms 10-12 år 29 29 28 -1 

Ped oms 10-12 år IKE från Thn 0 0 0 0 

Ped oms 10-12 år IKE till Thn o Asyl 
(avgår) 

0 0 0 0 

Summa ped oms 10-12 år 30 30 28 -2 

 Summa ped oms 6-12 år  91 94 98 4 

Antalet barn var stabilt under hösten, men en viss glidning av barn från enskild förskola till kommunal förskola 

Interkommunala barn och elever 

Antalet barn låg i nivå med den budgeterade volymen 2022 . Fem barn fler i annan 
kommun och fyra barn färre från annan kommun. Detta gav ett underskott på 100 tkr. 

Enskilda alternativ 

Enskilda alternativ redovisar ett överskott på 1 600 tkr.  Antalet barn var under året i 
genomsnitt 517 och jämfört med 542 budgeterade barn. Huvudförklaringen härrör från att 
antalet barn i enskild pedagogisk omsorg var lägre och då 188 barn jämfört med 
budgeterade 200 barn. Fristående förskolebarn uppgick i genomsnitt till 329 barn mot 
budgeterade 342 barn för året. Noterbart är att vi hade 3 % färre barn i fristående 
förskolor, dock var kostnader cirka 1 % lägre. Detta har sin förklaring i att vi budgeterade 
med  21 % 15 timmars barn och i verkligheten var de under 20% , vilket ger en högre 
kostnad/barn för 2021. 

Avgifter för vårdnadshavare 

Totalt redovisade avgifterna ett överskott på 1 400 tkr och det är mycket beroende på en 
lite för försiktig budget samt förändringar i föreskrifter för taxa, vilket har gett en högre 
total avgift. Färre barn, men högre avgift/barn sammanfattar överskottet. 

Enheter 

Förskoleverksamhetens enheter redovisar ett överskott på 9 463 tkr. Verksamhetschefer 
har planerat för att återställa förskolans negativa fond vilket gör att de gör ett överskott 
vid årets slut samt att merparten av målgruppsersättningen bokförts här. 
Hyreskostnaderna totalt redovisade ett underskott på 700 tkr och det beroende på en 
felkonterad kostnad från föregående år, som periodiserades till 2021. 
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Förskolenheterna och enheten pedagogisk omsorg redovisar ett överskott på 300 tkr. Det 
var betydligt bättre än sista prognosen för oktober och fler enheter vände till överskott.  
Totalt erhöll enheterna nära 2 000 tkr lägre uppdragsersättning än vad som var 
budgeterat. Statsbidraget för minskade barngrupper blev 2 500 tkr lägre än förväntat. 
Intäktsbortfallet har hämtats hem under året och anpassats i verksamheten via lägre 
personalkostnader. Trots att flera enheter hade en budget i balans finns det fortfarande 
enheter som behöver fortsatt stöd inför kommande år. Både kostnader för timvikarier och 
sjuklön avsevärt högre än 2020. Skillnaden är en ökning med 25 % respektive 15 % för 
sjuklön jämfört med 2020. 

Övergripande förskoleverksamhet: redovisar också ett mindre överskott på 200 tkr, vilket 
härrör från lägre personalkostnader än budgeterat avseende handläggare förskola. 

Övriga Nyckeltal 
Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall Dec 2021 

Antal årsarbetare med 
högskoleutbildning, förskolan 

305 287 285 260 

Lokalkostnad/barn, förskolan 12 855 13 746 17 188 18 347 

Nettokostnad/barn, förskolan 117 658 114 733 118 972 121 180 

 

Grundskoleverksamhet  

Inledning 
I grundskolan/grundsärskolan går elever från förskoleklass till årskurs 9 och 
fritidshemmens verksamhet bedrivs för elever 6-12 år. Inom Utbildningsnämndens 
ansvarsområde finns 27 grundskoleenheter varav 20 har tillhörande fritidshem samt 
särskola med tillhörande fritidsverksamhet (korttidstillsyn). Dessutom tillkommer 5 
friskolor varav 4 har tillhörande fritidshem. 

Viktiga händelser i årets verksamhet 
Systematiskt kvalitetsarbete  

Det systematiska kvalitetsarbetet har varit i fokus under verksamhetschefernas möten 
med rektorerna, i syfte att kartlägga hur det fungerar och vilket stöd rektorerna är i behov 
av. 

För att ge ett utökat och stärkt stöd till rektorernas planering av sina organisationer för 
ekonomisk och pedagogisk hållbarhet, har funktioner från HR-avdelningen, 
Utbildningsförvaltningens ekonomiavdelning, verksamhetschefer och rektor samlats för 
att ta ett helhetsgrepp i planering av åtgärder för att få budget i balans utan minskad 
kvalitet. 

Resultatenheter och ledarteam har bildats under läsåret 2020/2021. Funktionen 
biträdande rektor har tagits bort och ersatts med fler personer med befattningen rektor, i 
syfte att stärka ledarteamen och kraften i rektors ledarskap. Verksamhetscheferna har 
dessutom kartlagt hur rektorerna i sin tur skapar förutsättningar för drift och utveckling 
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på sina skolor och enheter - det vill säga hur man använder sig av och organiserar för ett 
distribuerat ledarskap för att kunna bedriva ett systematiskt kvalitets- och 
utvecklingsarbete. 

Utredning Likvärdig skola 

Utbildningsnämndens högst prioriterade arbete är att skapa likvärdiga förutsättningar för 
barn och elever, oavsett socioekonomiska förutsättningar. Nämnden har antagit sju 
förslag för att skapa bättre förutsättningar för hållbara skolenheter, ökad likvärdighet, 
minskad skolsegregation och göra det möjligt för fler elever i Trollhättan att nå målen i 
skolan. 

Från och med höstterminen 2021 har två skolenheter, Frälsegårdsskolan F-6 och Kronan 
7-9, avvecklats och en skolenhet, Kronan F-6, omorganiseras till en F-3-skola. Eleverna 
har placerats på Stavreskolan, Lyrfågelskolan, Strömslundsskolan, Paradisskolan och 
Skogshöjdens skola. Skolskjutsbestämmelserna har reviderats för elever i årskurs 7-9, så 
att skolskjuts erhålls om avståndet till skolan är minst 3 km gångbar väg. Ett omfattande 
arbete genomfördes i samband med elevplaceringarna för att skapa trygghet och för att 
förbereda eleverna på att åka skolskjuts till skolan. I november 2021 fanns 82 % av 
eleverna kvar på sin anvisade skola. Vid skolstart rapporterades en del logistikproblem i 
samband med skolskjutsen och justeringar har fått göras. Vid terminsstart fanns 
bussvärdar med på bussarna och sedan oktober är personalen som åker med på bussarna 
anställda på de olika skolorna som skolvärdar. 

Samverkan med Högskolan Väst har inletts i syfte att följa implementeringen av 
omorganisationen. En tredje period av samarbete med Skolverket inom ramen för 
Samverkan för bästa skola (SBS) har inletts i syfte att stödja förvaltningens processer 
kring likvärdig skola. 

För att gynna heterogena elevsammansättningar i södra stadsdelarnas segregerade 
skolor har samverkan förstärkts mellan Sylteskolan, Skoftebyskolan och Velanda skola i 
syfte att fler elever ska välja Sylteskolan inför årskurs 7. 

Utredningen har på grund av arbetsanhopning i samband med pandemin inte kunnat 
genomföras. 

Digitalisering 

Kraven på skolorna att utbilda för ökad digital kompetens har ökat, både utifrån 
samhällets allt snabbare digitaliseringstakt och kraven i våra styrdokument. Ett arbete för 
att öka likvärdigheten vad gäller tillgången till digitala verktyg i undervisningen pågår. 

Statsbidrag 

Förvaltningen fick under 2021 cirka 107 miljoner kronor i olika statsbidrag, varav allra 
största delen går till grundskolans verksamhetsområde. Tillgången till statsbidrag 
framöver är osäker. En omställning behöver göras för att möta minskade eller ökade 
resurser. En översyn av de större statsbidragens fördelning mellan verksamheter görs 
inför varje nytt budgetår. 

Rekrytering 

I princip alla verksamheter utmanas av personalbrist. Främst saknas legitimerad 
personal, såsom lärare och specialpedagoger, men det finns även brist på övrig personal 
och t.o.m. vikarier. Personalpolitiska insatser har skett utifrån fastställd 
kompetensförsörjningsplan, i syfte att bli en mer attraktiv arbetsgivare som kan behålla 
och rekrytera kompetent personal. Särskilda insatser har gjorts i de områden där 
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personalomsättningen är högre och andelen behöriga är lägre, t.ex. genom ökad 
personaltäthet och fler förstelärartjänster som riktats till dessa enheter. 

Covid-19 

Den pågående pandemin har inneburit stora påfrestningar på många funktioner i 
samhället. Det har varit en utmaning, inte minst för alla som arbetar inom skolan. För 
många elever är skolan den trygga punkten i tillvaron. Frånvaron bland elever har ökat 
dramatiskt, i de socioekonomiskt utsatta områdena var frånvaron högre än i övriga 
områden. Sjukfrånvaron bland personal är hög precis som föregående år. Att hålla 
verksamheten igång så långt det bara är möjligt är av stor betydelse. All verksamhet inom 
Utbildningsförvaltningen har anpassats efter rådande restriktioner. Under 16 veckor på 
vårterminen 2021 bedrevs undervisningen för årskurs 7–9 helt eller delvis genom fjärr- och 
distansundervisning. 

Lokalförändringar 

Under 2021 har förvaltningen utifrån nulägesbedömning och definierade behov i 
Lokalförsörjningsplanen arbetat vidare mot mer ändamålsenliga skolor. Under året har 
planering och arbete för nybyggnation av en ny grundskola F-5 i Upphärad genomförts. 

  

Ekonomiska resurser 
Ekonomiska 
resurser, Tkr 

Föreg. år 01-12 Budget Utfall 01-12 Avvikelse 

Grundskola nämnd 8 056 18 657 12 254 6 403 

Fristående 
alternativ 

102 919 121 573 121 128 445 

Elevhälsa 27 549 47 707 45 362 2 345 

Grundskola 
enheter 

470 143 453 073 447 245 5 828 

Fritidshem nämnd -12 148 -191 194 -385 

Fristående 
alternativ 

12 996 15 721 14 670 1 051 

Avgifter -17 138 -17 040 -15 983 -1 057 

Fritidshem 
enheter 

97 005 86 366 83 556 2 810 

Grundsärskola 
nämnd 

5 151 3 739 7 103 -3 364 

Fristående 
alternativ 

0 0 262 -262 

Grundsärskola 
enheter 

24 650 27 808 24 564 3 244 

Summa 719 183 757 413 740 355 17 058 

Kommentar/Analys 

Grundskola/Förskoleklass 

Elevtalen för den kommunala förskoleklassen och grundskolan ligger under budget, vilket 
betyder att nämnden har justerat för det lägre elevantalet. Fristående verksamhet har 
under året fortsatt sin utökning, vilket medför att elever gått från kommunal till fristående 
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verksamhet. Dock inte riktigt i den utsträckning som prognostiserades vid budgetering. 
Antalet elever som är inskrivna i särskolan men är individintegrerade i 
grundskoleverksamhet har ökat något under höstterminen, men inte heller här i den 
utsträckning som budgeterades. Detta innebär ett överskott på 1 700 tkr vid årets slut. 

Skolskjutsverksamheten stannade på ett negativt resultat för 2021. De kostnadsdrivande 
faktorerna var ökning av antalet skolskjutsberättigade elever inom grundsärskolan samt 
ett ökat antal berättigade elever utifrån såväl särskilda skäl, växelvist boende och skolval. 

Både interkommunala kostnader och intäkter gör överskott mot budget. Detta beror till 
största del på att fler elever från andra kommuner har fått sin undervisning i Trollhättan 
än budgeterat. 

På nämnd redovisas bidrag för asylsökande och statsbidrag för papperslösa. Här görs ett 
mindre underskott mot budget. Det beror på lägre bidrag för asylsökande samt mindre 
etableringsstöd än budgeterat. De stora statsbidragen som bidrag för likvärdig skola, 
karriärtjänster mfl går direkt till enheterna. 

Enheterna gör ett överskott på 5 800 tkr för grundskolan. Av detta hör 5 100 tkr till 
grundskolorna medan stödverksamheterna gör ett överskott på 700 tkr. 

Grundsärskola 

Antal elever i grundsärskolan är fler än budgeterat. Ersättningen till särskolans enheter 
per elev är hög vilket gör att även få elever kan göra stora utslag ekonomiskt. 

Enheten på grundsärskolan gör ett överskott på 3 200 tkr. 

Fritidshem 

Fritidsverksamheten (ej ped. oms) har under 2021 haft i snitt 198 färre barn inskrivna än 
budgeterat. Inskrivningsgraden har varit låg i början av året men ökat kraftigt under 
hösten. Trots stor avvikelse mot budget är det nu fler inskrivna i fritidsverksamheten än 
vad det var hösten 2020. Detta är första gången sedan 2018 som Fritidsverksamheten har 
ett högre barnantal inskrivet vid årets slut än vid årets början. 

Den fristående fritidsverksamheten genererar ett överskott för helåret 2021. Det beror på 
färre antal barn samt en annan sammansättning per ålderskategori än vad som 
budgeterats. 

Avgiftsintäkterna för 2021 genererar ett underskott på grund av färre barn i 
verksamheten. 

Fritidshemmets kommunala enheter har under våren arbetat med att anpassa sina 
organisationer till antalet inskrivna barn. Minskade personalkostnader i kombination med 
ökningen av antalet barn under hösten har bidragit till ett positivt resultat vid årets slut. 

Uppföljning 

Fritidshem 

Antal barn 

Verksamhet Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 

Kommunala fritidshem 6-9 år 1 839 1 845 1 703 -142 

Särfritids 6-9 år 17 22 19 -3 
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Verksamhet Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 

Fristående fritidshem 6-9 år 328 364 370 6 

6-9 år IKE från Thn 9 10 13 3 

6-9 år IKE till Thn o Asyl (avgår) -44 -36 -39 -3 

6-9 år parallell plac (avgår) 0 0 0 0 

Fritidshem 6-9 år 2 149 2 205 2 066 -139 

Kommunala fritidshem 10-12 år 419 448 386 -62 

Särfritids 10-12 år 11 10 18 8 

Fristående fritidshem 10-12 år 68 88 75 -13 

10-12 år IKE från Thn 3 3 3 0 

10-12 år IKE till Thn o Asyl (avgår) -20 -24 -16 8 

10-12 år parallell plac (avgår) -1 0 0 0 

Fritidshem 10-12 år 480 525 466 -59 

Totalt antal barn Fritidshem 2 629 2 730 2 532 -198 

Grundskola/Grundsärskola 

Antal elever 

Antal grundskoleelever 

Verksamhet Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 

Förskoleklass 629 615 592 -23 

Från andra kommuner -12 -10 -9 1 

Till andra kommuner 2 3 4 1 

År 1-9 5 549 5 431 5 423 -8 

Från andra kommuner -166 -148 -161 -13 

Till andra kommuner 44 44 46 2 

Grundsärskola 66 63 71 8 

Från andra kommuner 0 0 0 0 

Till andra kommuner 0 0 0 0 

Friskolor 1 069 1 208 1 199 -9 

Friskolor förskoleklass 107 116 115 -1 

TF-pnr -17 -11 -9 2 

Summa 7 271 7 311 7 271 -40 

Fördjupad analys 

Friskolor 

Grundskola/Förskoleklass/Grundsärskola 

Bidraget till friskolor slutar på ett mindre överskott. Elevtalen i fristående verksamhet har 
ökat, dock inte i den omfattning som budgeterats. Överskottet dras ned på grund av högre 
utbetalningar av tilläggsbelopp än budgeterat. 

Antalet elever som får sin undervisning i friskola har ökat med 2% 2021. Detta beror på att 
flera av aktörerna utökat sina verksamheter under året. 
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Fritidshem 

Fristående fritidshem har under hösten ökat både i yngre och äldre åldrarna men inte med 
så många som budgeterats, vilket genererar ett överskott på nämnden. 

Elevhälsa 

Elevhälsan har under 2021 fortsatt haft svårt att rekrytera de vakanser man har inom 
skolhälsovården och PPR. Långtidssjukskrivningar och partiella föräldraledigheter har 
också bidragit till överskottet. För att tillfälligt lösa personalbristen på vissa skolor har 
verksamheten använt sig av extern bemanning under året. 

Enheter 

Grundskola/Förskoleklass/Grundsärskola 

Enheterna för grundskola och förskoleklass gör ett överskott på 5 800 tkr. 
Stödverksamheterna gör ett överskott på 700 tkr. Överskottet går till viss del att hänföra 
till tilläggsanslag för hyror vilka redan hade budgeterats för samt vakanser inom 
rektorsgruppen. Inför höstterminen har också statsbidrag och tillskott påverkat året 
resultat. 

Ett antal enheter som föregående hade underskott har fortfarande svårt att få budget i 
balans. Detta trots stora personalomställningar inom grundskolans verksamhet i sin 
helhet. Extra tilldelning av medel i form av statsbidrag till vissa enheter gör att dessa har 
bättre utrymme ekonomiskt och har därmed lyckats få sina verksamheter i balans eller 
lämna ett överskott. 

Det tillskott som de mottagande skolorna inom Likvärdig skola erhållit i bokslutet har 
använts till insatser för ökad kunskapsutveckling, intensifierat arbete kring sociala och 
organisatoriska processer samt ökad trygghet och studiero. Det innebär framförallt att 
stärka upp med personal, men även inköp av verksamhetsmaterial för att möta de nya 
elevernas behov. Så långt som det varit möjligt har rektorerna strävat efter att använda 
medel så att det skapar långsiktiga effekter. Det har även gjorts insatser kring elever med 
problematisk frånvaro samt elever som riskerat att inte nå målen. 

Covid-19 pandemin fortsätter att generera höga sjuktal med höga kostnader för 
timanställda som följd. 

Ett fortsatt utökat mottagande av elever i friskolor gör att intäkterna minskar för de 
kommunala skolorna. 

De enheter som inte har en budget i balans har fått ett ökat och fördjupat stöd i analys av 
enheternas ekonomiska utfall. Ett nära samarbete mellan rektor, verksamhetschef, 
ekonom samt personalavdelningen har under året pågått på de enheter som 
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prognostiserat stora underskott. 

Fritidshem 

De kommunala fritidshemmen har under hösten vänt ett negativt resultat till ett positivt. 
De åtgärder som gjorts för att minska personalkostnaderna har slagit igenom samtidigt 
som inskrivningsgranden av barn ökat under hösten. Efter översyn och åtgärder har 
personalkostnaderna minskat med ca 7 500 tkr från föregående år. Personalkostnaderna 
var under 2020 fortfarande i nivå med 2018 års kostnader. Detta trots att antalet barn som 
går i kommunal fritidsverksamhet minskat med över 400 barn. 

Övriga Nyckeltal 
Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall Dec 2021 

Andel elever i år 6 som kan simma 
200 m, grundskolan % 

92 89 87 85 

Kostnad per förskoleklasselev, 
grundskolan 

24 227 28 507 30 808 29 444 

Lokalkostnad/barn, 
fritidshemmen 

4 188 4 274 4 812 5 190 

Lokalkostnad/elev, grundskolan 9 062 8 992 12 087 18 879 

Läromedelskostnad/elev, 
grundskolan 

3 109 1 775 1 423 2 000 

Nettokostnad/barn, 
fritidshemmen 

34 481 37 303 42 490 39 302 

Nettokostnad/elev (kr), inkl 
friskolan 

78 149 76 419 77 708 78 159 

Nettokostnad/elev, grundskolan 77 605 76 665 74 557 74 355 

Simkunnigheten under 2021 har gått ner jämfört med tidigare år. Lokalkostnad per elev 
har ökat avsevärt vilket beror på att helårseffekt av den nya Sylteskolan ger högre 
lokalkostnader Detta ökar även på bidraget till friskolorna. Även läromedelskostnaden per 
elev har ökat. 2020 var ett mycket restriktivt år när det kommer till inköp. Under 2021 har 
tillskott bestående av framförallt stora statsbidrag gjort att mer inköp har kunnat 
genomföras. Nettokostnad per elev, inklusive friskolor har även 2021 ökat och detta beror 
på att fler elever har valt att få sin undervisning i enskilda alternativ, vilket driver upp 
kostnaden. 

 

 

Skolformsövergripande  

Inledning 
Med skolformsövergripande verksamhet avses bland annat nämnd (politiken), staben, 
facklig central verksamhet, IT-pedagogiska insatser, bevakningstjänster, förvaltnings 
strategisk kompetensutveckling och elevförsäkringar. 
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Ekonomiska resurser 
Ekonomiska 
resurser, Tkr 

Föreg. år 01-12 Budget Utfall 01-12 Avvikelse 

Nämnd 1 140 1 167 1 139 28 

Ledning och stab 26 863 31 768 32 059 -291 

Skolformsövergrip
ande 

12 035 12 675 12 028 647 

Summa 40 038 45 610 45 226 384 

Kommentar/Analys 

Nämnd 

Nämnden ligger i linje med vad som har budgeterats. 

Ledning och stab 

Underskottet på Ledning och Stab är på grund av lågt budgeterade personalkostnader för 
de centralt fackliga ombuden. 

Skolformsövergripande 

Överskottet för Skolformsövergripande genereras från bland annat års- och 
licensavgifter som varit något billigare än budgeterat. Samt outnyttjade medel för tex 
kompetensutveckling som inte gått att genomföra på grund av pandemin. 



Verksamhets-
redogörelse, 
bokslut
2021
Omsorgsnämnden



Bokslut 2021

Bokslut Bokslut Bokslut Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Bokslut
2018 2019 2020 rapport rapport rapport rapport Rapport Rapport Rapport 2021

Vård o omsorgsboende 6 738 7 500 2 500 3 600 4 500 13 650 16 850 18 700 19 679
Hemtjänst -11 632 -4 000 -5 400 -1 300 -1 600 -2 650 -2 400 -2 150 -1 929
Hälso- och sjukvård 797 -200 -1 100 -100 100 400 200 850 3 141
Specialiserat omr 10 523 5 300 6 300 6 500 6 500 6 550 4 600 4 550 5 683
Pers förs o bemanning 432 400 550 800 800 800 1 450 1 900 1 874
Summa ga VO -11 726 -10 905 6 858 9 000 2 850 9 500 10 300 18 750 20 700 23 850 28 448
Omsorg för funktionsn-13 305 -24 500 -9 178 4 850 7 300 9 650 9 650 7 300 7 300 7 500 9 444
Socialpsykiatri 4 119 3 615 3 687 3 650 4 150 3 950 3 950 4 950 5 300 5 700 6 799
Förv.ledning -117 -2 800 -2 500 4 700 5 700 4 500 2 100 3 200 3 050 3 550 3 113
Nämnd -91 -117 -81 0 0 -100 -100 -150 -150 -150 -124

Summa -21 120 -34 707 -1 214 22 200 20 000 27 500 25 900 34 050 36 200 40 450 47 680



Överskott av engångskaraktär Mkr
Utbetalning av statsbidrag Covid för december 20 3,0
Minskad efterfrågan på färdtjänst pga pandemin 3,4
Minskad efterfrågan på omsorgsresor pga pandemin 1,5
Minskade kostnader, daglig verksamhet enl LSS pga pandemin 2,5
Minskad efterfrågan på ledsagning o avlösning pga Covid 1,0
Överskott dagverksamhet och Träffpunkter för äldre pga Covid 2,8
Minskad efterfrågan på korttid LSS pga Covid 0,2
Minskad efterfrågan på boendestöd pga Covid 0,3
Tilläggsanslag för att Landbogården inte stängdes 7,0
En avdelning på Hagtornsstigen har inte öppnas 4,7
Vaktmästeri o städ, överenskommelse med Serviceförvaltningen inte klar 1,7
Statsbidrag, God och nära vård 2,0
Statsbidrag återhämtningsbonus 1,7
Totalt 31,8



OFF Budget Enheter Nämnd Totalt %
LSS gemensamt 23 888 -589 0 -589 -2%
Boende enl LSS 126 119 534 16 550 0%
Köpta platser 29 786 564 564 2%
Personlig assistans 84 302 -838 5 919 5 081 6%
Daglig verksamhet 36 571 728 325 1 053 3%
Kontaktperson LSS 3 884 449 449 12%
Korttid 18 491 1 138 -832 306 2%
Ledsagning, avlösning 6 741 382 1 723 2 105 31%
Träningslägenheter 55 82 82 149%
Kontaktperson SoL 4 287 514 514 12%
Omsorgsresor 6 052 -674 -674 -11%

340 176 2 964 6 477 9 441 2,8%













Socialpsykiatri Budget Enheter Nämnd Totalt %
Gemensamt SP 3 013 535 535 18%
Boendestöd 17 561 2 395 520 2 915 17%
Korttid funktionsnedsatta 341 341 341 100%
Psykiatriboende 33 243 -585 211 -374 -1%
Köpta platser 5 022 3 217 3 217 64%
Träffpunkter/dagverks 1 540 58 58 4%
Övriga insatser funktionsned 582 107 107 18%

61 302 5 727 1 072 6 799 11,1%

Förvaltningsledning 54 660 3 113 0 3 113 5,7%
Omsorgsnämnden 1 213 -150 0 -123 -10%

Totalt 1 156 023 23 394 24 257 47 680 4,1%







Ökad jämlikhet och 
trygghet med 
särskilt fokus på 
barn, unga och 
äldre

Egenmakten ska öka för 
personer i behov av 
Omsorgsnämndens stöd
Tryggheten ska öka för 
personer i behov av 
Omsorgsnämndens stöd

3 1



Ökad hastighet 
mot ett 
klimatsmart 
Trollhättan

Ökad klimatsmarthet i 
fordonsflottan
Bidra till minskat 
matsvinn
Bidra till minskat 
läkemedelsutsläpp

5 1



Utveckla och 
stärka den lokala 
kraften

Stärka lokala 
samarbeten och 
utveckla 
samverkansformer med 
frivilligorganisationer

2





Verksamhetsredogörelse/ 
bokslut 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Funktionsrättsrådet 2022-02-17



Driftsredovisning

Förvaltningsledning 0,4

Idrott- och friluftsliv -2,7

Kulturavdelningen 0,6

Föreningsstöd 0,8

Biblioteket 0,2

N3 0,4

Administrativ avdelning 0,3

Fritidsgårdar 0,4

Kronan 0,5

Nämndens verksamhet 0,4

+1,4 mkr



Investeringar
• Slättbergshallen 17,5 mkr
• Edsborg 1,5 mkr
• Sjölanda bad 5,2 mkr
• Sylte 1,5 mkr
• Folkets Park 1,7 mkr

30,7 mkr



Personalredovisning • Frisknärvaro 58 % 

• Könsfördelning 57%/43% 

• Övertid, mer- fyllnadstid -31%

• Arbetade timmar 2 228 timmar -
11 %

• Andel chefer > 35  0 %

• Sjukfrånvaro 3,9 % 



Ökad jämlikhet och trygghet med 
särskilt fokus på barn, unga och 
äldre

• Begränsade mötesplatser

• Läsfrämjandeplan 2021

• Kronan café

• ”Nygamla” mötesplatser -
fritidsgårdarna Älvan och 
Lexington, bibliotek Sylte, 
Folkets park, Sjölandabadet

• HBTQ-certifiering

• Avgiftsfri lovverksamhet

• Badvärdar

• Målet avgörs av pandemins 
utveckling



Öka hastigheten mot ett 
klimatsmart Trollhättan

• Konstnärsataljéer Vårvik
• Konstprogram Stridsbergs 

torg
• Pilgrimleden Göta Älv
• Friluftslivets år
• Minskad energiförbrukning
• Utbildningar och åtgärder 

inom miljöområdet

Målet avgörs av pandemins 
utveckling



Utveckla och stärka den lokala 
kraften

• Osäker prognos kring 
minskade restriktioner

• SSO-Swedish Symphony 
Orchestra

• Ökade samarbeten mellan 
föreningslivet

• Trollhättan Action Week

• Målet avgörs av pandemins 
utveckling



Inom Funktionsrättsområdet 2021
• Friskis och Svettis motionspass på Edsborg för 

personer med funktionsnedsättning– 8 tillfällen

• Hiss installerad på Edsborgs läktare – klar februari

• Biblioteket har haft drop-in för 
Legimusregistreringar

• Biblioteket haft IT-handledning

• Biblioteket har inlett samarbete med Särvux

• MR-dagen på N3 22/10 digital och teckentolkat

• Biblioteket samarbete med HRF – hörselveckan 
med info o föreläsning

• Kontakter tagna gällande taktila infoskyltar och 
QR-info vid konstverk och utegym

• Parakraft – parasportförbundet – OF – KFF

• Bekymrade över föreningar för personer med 
funktionsnedsättning
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