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Sammanfattande analys
Utbildningsförvaltningen bedömer att nämnden kommer att uppnå angivna mål och i hög grad
bidra till att kommunfullmäktiges mål för stadens verksamheter uppnås. Så här långt kan inga
större verksamhetsmässiga avvikelser konstateras. De i verksamhetsplanen angivna uppdragen och aktiviteterna genomförs som planerat och en mängd insatser pågår, som anknyter
till nämndens prioriterade områden.
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för
alla
Utbildningsnämnden bedöms sammantaget uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål.
Många indikatorer under detta mål avser resultat som gäller elevernas kunskaper och betyg.
Ännu finns inte utfall på dessa indikatorer, men förvaltningens prognoser är att årsmålen
uppfylls helt. En samlad uppföljning och analys av resultat redovisas i tertialrapport 2. Den
analysen kompletteras sedan i verksamhetsberättelsen.
Förskola
Förskolerapporten ger en övergripande bild av förskoleverksamheten i staden. Utvecklingsområden som identifierats är kompetensförsörjning, kompetensutveckling och att utveckla
underlagen för att kunna bedöma utbildningens måluppfyllelse i förhållande till läroplanens
mål. För att ge stöd i implementering av reviderad läroplan för förskolan har kompetensutvecklingsinsatser i form av föreläsningar och forskningscirklar riktade till chefer i stadens
förskolor genomförts tillsammans med stadsdelsförvaltningarna.
Grundskola och gymnasieskola
Kompetensutvecklingsinsatser genomförs kring bedömningsstödet Hitta matematiken och
Hitta svenskan som höstterminen 2019 blir obligatoriskt för förskoleklassen. Stöden syftar till
att tidigt upptäcka och kunna sätta in stöd utifrån elevers behov.
Projektet med centrala fritidshemssamordnare har förlängts året ut. Ett eget nätverk för
fritidsklubbar har startats och ett nätverk för rastverksamhet har startat i söderort i samverkan
med ”Spring i benen”. ”Spring i benen” har under våren genomfört 168 handledningsbesök
vid grund- och grundsärskolor. Förvaltningen samarbetar med idrottsförvaltningen i syfte att
öka den fysiska aktiviteten för elever mottagna i grundsärskolan.
Arbetet med att utreda möjligheten till central rättning av nationella prov i stadens skolor i
kommunal regi har påbörjats. Utgångspunkten är att öka likvärdigheten i bedömningen.
Resultatet av en utredning om ny naturskola planeras att överlämnas till utbildningsnämnden i
samband med tertialrapport 2 2019.
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En ny CSI-grupp (centrala grupper med särskild inriktning) på Järvafältet ska vara igång i
början av höstterminen. En CSI-grupp ska även byggas upp i Skärholmen för start under
hösten. I ett antal stadsdelsnämndsområden har särskilda undervisningsgrupper för grundskoleelever startat, bland annat i samverkan med socialtjänsten, och detta arbete kommer att
utvecklas under året. Arbetet med att starta kompetensnav inom hörselnedsättning, rörelsehinder, språkstörning och grundsärskola har påbörjats, för start under höstterminen.
Förvaltningen stärker verksamheten för nyanlända elever i syfte att utveckla undervisningens
kvalitet. Elevrepresentanter från språkintroduktionsenheter som har deltagit i ett samtal om
språkintroduktion betonar vikten av integration med svenska elever och behovet av
information på sitt modersmål om regler, skyldigheter och rättigheter i svenska skolan.
Brukarundersökningar, trygghet och studiero
Skillnaderna i utfallet av brukarundersökningarna i grundskolan jämfört med föregående år är
för årskurs 2 och 5 totalt sett små. För årskurs 8 minskar dock andelen positiva svar.
Andelen elever i grundskolans årskurs 2 och 5 - liksom i gymnasieskolans årskurs 2 - som
känner sig trygga i skolan är oförändrade jämfört med 2018 och uppgår till 84 procent,
78 procent respektive 86 procent. I årskurs 8 har utfallet däremot försämrats till 75 procent
jämfört med 78 procent. Upplevelsen av arbetsro på lektionerna har, jämfört med förgående
år, förbättrats något i årskurs 2 och 5 men försämrats något för årskurs 8. För gymnasieskolan
är utfallet oförändrat. Upplevelsen av att veta vad man behöver kunna för att nå kunskapsmålen och av inflytande har genomgående försämrats jämfört med föregående år.
I grundskolans årskurs 2 är flickorna i snitt är något nöjdare med sakernas tillstånd än
pojkarna, oavsett frågor. I årskurs 5 och 8 är skillnaderna mellan könen mycket små överlag
men flickorna upplever i något lägre grad än pojkarna att de känner sig trygga i skolan
(75 procent jämfört med 81 procent bland pojkar). Generellt gäller för gymnasieskolan att
flickorna är mindre nöjda än pojkarna.
Ett förslag till riktlinjer kring trygghet och studiero har tagits fram för utbildningsnämnden att
besluta om i juni 2019. Förvaltningen har även påbörjat arbetet med ett förväntansdokument
för grund- och gymnasieskolan som ska innehålla punkter som dels handlar om vad vårdnadshavarna kan förvänta sig av skolan, dels vad skolan kan förvänta sig av dem. Dokumentet ska
fungera som en bas för lokalt formulerade förväntningar på de enskilda skolenheterna.
Arbetet har påbörjats med att fram en handlingsplan mot hedersförtryck som ska vara ett stöd
för skolorna och den personal som möter eleverna. Förvaltningen har fortsatt att utveckla
systematiken i arbetet mot kränkande behandling.
Samverkan kring barn och unga
Samarbetet mellan utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna
kring samverkan mellan skola och socialtjänst fortsätter för att tydliggöra ansvarsfördelningen
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kring elever med upprepad och problematisk skolfrånvaro. Ett startmöte har ägt rum om de
gemensamma uppdragen kring stöd till barn och unga där ett flertal representanter från socialförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna och utbildningsförvaltningen deltog. Syftet var att få
en helhetsbild över uppdragen och hitta de bästa förutsättningar för att arbeta i samverkan
med uppdragen. Nya möten i denna konstellation är inbokade.
Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen driver utvecklingsarbete kring skolsociala
team och arbete pågår i stadsdelsförvaltningarna med att implementera ramverket för teamen.
Samverkan med socialförvaltningen pågår också kring uppdraget att införa SAMS-modellen
för att verka för en obruten skolgång för placerade barn. Socialförvaltningen har i samarbete
med AMEL-mottagningen och utbildningsförvaltningen planerat fortbildningsinsatser inom
områden som könsstympning samt socialtjänstens arbete vid orosanmälningar.
Arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen fortsätter att samarbeta, främst
kring frågor om unga som varken arbetar eller studerar. Även socialförvaltningen deltar i
samverkan kring ungdomar som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier för
att ge dem goda förutsättningar att etablera sig i samhället.
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög
tillväxt
Utbildningsförvaltningen bedömer att nämnden kommer att uppnå målen.
Obligatorisk prao ska ge eleverna från och med årskurs 8 kunskaper om arbetslivet inför
studie- och yrkesvalen. Förvaltningen har arbetat fram blanketter som förenklat anskaffning
och kvalitetssäkring både för staden och för arbetsplatserna som tar emot praoelever.
Förvaltningen deltar i arbetet inom projektet Samordnad skolplanering i Stockholm i syfte att
säkerställa det långsiktiga behovet av skolor. Samtal förs med stadsledningskontoret för en
utveckling av stadens elevantalsprognoser i syfte att öka tillförlitligheten och få samstämmighet med processen för att söka skola.
Funktionsprogrammet för skollokaler uppdaterades utifrån tillgänglighet och elever i behov
av särskilt stöd i samband med beslutet om lokalförsörjningsplanen. Ett stödmaterial skapas
avseende lokaler för grundsärskola, gymnasiesärskola, CSI-grupper och gymnasieprogram
med specialpedagogisk profil.
Projektet för att möjliggöra uthyrning av andra lokaler än idrottssalar till föreningslivet pågår
med målet att öppna skollokaler för uthyrning till föreningar i 13 skolor. Förvaltningen och
SISAB arbetar även aktivt för att erbjuda idrottsförvaltningen det antal platser som föreningslivet behöver för att säkerställa övernattning i skolor.
En arbetsgrupp är tillsatt för att utreda införandet av en kulturpeng och samverkan mellan
förvaltningarna pågår enligt plan.
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Reviderade riktlinjer för skolmåltider antogs av utbildningsnämnden i mars. Jämfört med
tidigare riktlinjer är det mer fokus på helhetsperspektivet på måltiderna, för att främja
samsynen på hälsa, kvalitet, hållbarhet, säkerhet, trivsel och de pedagogiska aspekterna.
Vidare har riktlinjerna ett ökat fokus på miljö- och klimatfrågor och fysisk aktivitet.
Återbruksprojektet Stocket har förlängts och pågår hela 2019.
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för
framtiden
Utbildningsförvaltningen bedömer att nämnden kommer att uppnå målen.
Nämnden redovisar en budget i balans efter resultatfonder och åtgärder. Prognosen bygger på
att beslutade åtgärder inom delar av gymnasieverksamheten får effekt 2019, att lokalkostnaderna inte ökar väsentligt under året samt att resultatenheterna hämtar 49,8 mnkr ur
resultatfonderna. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar. Se
avsnitt Uppföljning av ekonomi.
Utbildningsområdet har fortsatt stora utmaningar med stora rekryteringsbehov kombinerat
med en tilltagande brist på såväl lärare som förskollärare. Förvaltningens långsiktiga arbete
för att såväl utveckla och behålla befintliga medarbetare som att rekrytera och attrahera nya
bedrivs bland annat genom att
-

delta i sammanhang för att möta nya potentiella medarbetare och för att bredda och
nyansera bilden av läraryrket och skolan,
erbjuda ett kostnadsfritt rekryteringsstöd till skolor med särskilda utmaningar,
utvärdera pilotprojektet med en vikariepool,
fortsätta samarbetet med stiftelsen Teach for Sweden,
stärka och utveckla introduktionen för nyanställda lärare,
fortsätta utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen,
utreda insatser för att rekrytera speciallärare och specialpedagoger inom stadens skolor,
utveckla insatser för att öka möjligheterna för lärarna att fokusera på undervisningen,
vidareutveckla karriärmöjligheterna,
se över innehållet i ledarutbildningen,
anordna en gymnasial yrkesutbildning för barnskötare och elevassistenter som saknar
pedagogisk utbildning,
pilotprojektet med ett lönetillägg vid två skolor har förlängts till årets slut.

Förvaltningen fortsätter att bedriva ett arbete för att förbättra arbetsmiljön för samtliga
yrkeskategorier. Alla verksamheter ska arbeta med och vidta åtgärder utifrån en analys av
resultatet av medarbetarenkäten. Aktivt Medskapandeindex (AMI) för utbildningsförvaltningen är 78, en minskning jämfört med 2018 med 1 indexenhet.
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Stödverktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet har uppdaterats för att säkerställa att
områden i arbetsmiljön kontrolleras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Insatser har
genomförts för att öka kunskap om aktiva åtgärder mot diskriminering och för lika möjligheter. Goda exempel sprids kring insatser för att skapa arbetsplatser fria från diskriminering,
exempelvis diplomutbildning i hbtq och normkritik samt material för arbetsplatsträff om lika
rättigheter. Förvaltningen arbetar för att göra riktlinjerna om kränkande särbehandling,
trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier väl kända i verksamheten och att alla
medarbetare vet till vem de ska vända sig om de upplever sig utsatta.
Kartläggningen av arbetssituationen för förskollärare och barnskötare påbörjades 2018.
Intervjuer och fokusgrupper har genomförts för att undersöka upplevelsen av arbetssituationen samt av ledningen och styrningen av förskolan. Nyckelfaktorer som lyfts fram för
mindre stress och mer arbetsglädje är stabila arbetslag, goda rutiner och lugn arbetsmiljö, låg
sjukfrånvaro, planeringstid/reflektionstid, samarbetet i arbetslaget, närvarande och stöttande
chefer. Samtliga stadsdelsförvaltningar ska identifiera sina fokusområden med stöd av
projektet under våren och projektet avslutas den sista juni.
Ändrad lydelse för nämndindikator och årsmål för ny indikator
Förvaltningen föreslår att den indikator som haft lydelsen ”Andel elever F-klass nöjda med –
jag känner mig trygg i skolan” får en ändrad formulering eftersom brukarenkäten för Fklassen riktar sig till vårdnadshavare. Ny lydelse är ”Andel vårdnadshavare F-klass nöjda med
– mitt barn känner sig tryggt i skolan”.
En ny KF-indikator har lagts till hos utbildningsnämnden genom kommunstyrelsens beslut
om avstämning av nämndernas verksamhetsplaner. För Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling ska årsmål och utfall anges i
andelar, till skillnad från utbildningsnämndens indikator Enheter som sorterar ut matavfall för
biologisk behandling som anger årsmål och utfall i antal enheter. Kommunfullmäktiges
årsmål för samtliga berörda nämnder uppgår till 60 procent. Förvaltningen föreslår att även
utbildningsnämndens årsmål för den nya KF-indikatorn fastställs till 60 procent.
Läsanvisning
Tertialrapporterna med helårsprognoser är en del av den löpande uppföljningen och baseras i
huvudsak på prognostiserade avvikelser mot budget och verksamhetsmål. Rapporteringen ger
en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. I
tertialrapporterna ska kortfattat redovisas hur och i vilken mån nämnden har bidragit till att
uppfylla kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål. Nämnden redogör kortfattat för uppnådda
resultat och analyserar eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med
verksamhetsplanen. Vid befarade avvikelser mot budget eller mot målen ska nämnden redovisa åtgärder som planeras eller har vidtagits för att hålla beslutad budget och uppnå målen.
Kommunfullmäktiges aktiviteter, markerade med , beskriver vad nämnden bland annat ska
utföra för att nå fullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Vid avvikelser för måluppfyllelse
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ska nämnden rapportera vilka aktiviteter nämnden vidtar för att uppfylla målen. Nämndens
egna aktiviteter rapporteras på samma sätt.
Kommunfullmäktiges indikatorer ingår i bedömningen av målen och är markerade med denna
symbol . Symbolen
anger att en indikator är individbaserad och att utfall, förutom totalt
för perioden, också ska anges för män/pojkar och för kvinnor/flickor. Årsmålen liksom
prognos för helårsutfall gäller endast totalen.
Nämnden för in periodens utfall och prognos för helåret för de indikatorer som har period
tertial 1 2019.
= uppfylls helt/ = uppfylls delvis/ = uppfylls inte. Vid avvikelse
mellan beslutat årsmål och utfall/prognos ska avvikelsen för indikatorn kommenteras.
För övriga indikatorer ska nämnden rapportera prognos på helåret. Nämndens egna
indikatorer rapporteras på samma sätt. Vid nämndindikatorerna finns ingen -symbol.
Exempel på indikatorer

Individbaserad KF-indikator med rapportering per tertial. Utfallet per tertial 1 anges totalt och
per män/pojkar och kvinnor/flickor. Prognos anges för hela året, totalt, och färgmarkeringen
sätts i ils-systemet utifrån den prognosen.
Indikator

Utfall
T1 2019

Utfall
män/
pojkar

Sjukfrånvaro

5,38 %

4,02 %

Utfall
kvinnor/
flickor

Utfall
VB
2018

Prognos
helår

Årsmål

5,99 %

5,4 %

5,0 %

5%

KF:s
årsmål

Period

Tas fram
av
nämnd

Tertial
1 2019

Individbaserad KF-indikator med rapportering per helår. Prognos på årsutfall anges med
färgmarkering efter nämndens egen bedömning.
Indikator
Andel elever i årskurs 6 som
uppnått kunskapskraven i alla
ämnen

Utfall
T1 2019

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Utfall
VB
2018
78,5 %

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

84 %

84 %

2019
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och
svenskkunskaper är kort
Uppfylls helt
Projektet förstärkta vidaregångar
Förstärkta vidaregångar är ett treårigt metodutvecklingsprojekt i samverkan mellan utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen. Projektet påbörjades under vårterminen
2018. Två coacher från Jobbtorg unga Globen stöttar eleverna på Enskede gårds gymnasium i
vidaregången från skolan. Coacherna träffar främst elever som går sitt sista år på skolan.
Målet är att genom samverkan ta fram en modell där elever på introduktionsprogrammen,
under skoltiden, får en etablerad kontakt mot arbete eller vidare studier. Insatsen kommer med
start hösten 2019 även att erbjudas på ESS-gymnasiet.
SUSA - Stockholms unga studerar eller arbetar
Projektet SUSA, som finansieras av Europeiska socialfonden, ESF, startade sommaren 2016
med målet att fler ungdomar skulle fullfölja sina gymnasiestudier. SUSA är ett samverkansprojekt mellan utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen och projektet
övergår efter maj 2019 i avslutningsfasen för att avslutas den sista augusti 2019. Men stöd av
intern finansiering stöttas de ungdomar som varit aktuella i övergången till gymnasiet, till den
sista september 2019.
SUSA grund träffar under läsåret 2018/2019 cirka 100 deltagare på 16 kommunala grundskolor inom av ESF utvalda socioekonomiskt utsatta områden. Inom ramen för SUSA pågår
arbete med att ta fram ett kvalitetssystem för socialpedagogens funktion. Dessutom beskrivs
arbetsmetoder. Syftet är att definiera, tydliggöra samt befästa socialpedagogens roll i skolan.
Stadens grundskolor planerar att utöka antalet socialpedagoger under innevarande läsår.
SUSA sommar implementeras i sin helhet i arbetsmarknadsförvaltningens regi under 2019.
Utfall
T1
2019
Antal tillhandahållna platser för feriejobb 340 st
Kommunfullmäktiges Indikator

Antal tillhandahållna platser för
Stockholmsjobb
Antal tillhandahållna praktikplatser för
högskolestuderande samt platser för
verksamhetsförlagd utbildning
Antal ungdomar som fått feriejobb i
stadens regi

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Utfall
Prognos
VB
helår
2018
289 st
340 st

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

250 st

9 000 st

T1 2019

1 050 st

T1 2019

83 st

121 st

120 st

120 st

3 405
platser

3 500
platser

3 500
platser

3 500 Tas fram av
platser nämnden

T1 2019

78 st

74 st

74 st

T1 2019

0 st

9 000 st
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Arbetet med utveckling av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) beskrivs under avsnitt 3.2, i
samband med text om kompetensförsörjning.
Anställningsavtal för sommarjobben skrivs i maj. Därför är utfallet för indikatorn ”Antal
ungdomar som fått feriejobb i stadens regi” ännu noll.
Kommunfullmäktiges Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Socialnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden,
utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna stärka samverkan kring
personer med olika funktionsnedsättningar och förbättra målgruppens
möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

2019-01-01

2019-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Alla stadens ungdomar studerar eller arbetar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Alla elever i gymnasieskolan fullföljer sin utbildning, fortsätter att studera i eftergymnasiala
utbildningar eller börjar arbeta. Alla elever från grundskolan som inte sökt till gymnasiet
identifieras, kontaktas, erbjuds och tackar ja till en utbildningsplats eller plats i en motivationsskapande verksamhet anpassad till ungdomens förutsättningar, behov och intressen. Efter den
motivationsskapande verksamheten går ungdomen vidare till utbildning, eller arbete.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i
Uppfylls helt
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
I stadens riktlinjer mot våldsbejakande extremism framgår att stadsdelsnämnder och berörda
facknämnder ska utarbeta lokala handlingsplaner. Syftet är att säkerställa en tydlig ansvarsfördelning och struktur för arbetet med att förebygga och motverka våldsbejakande extremism
på lokal nivå. Handlingsplanerna ska innehålla en lokal lägesbild och därtill lämpliga lokala
aktiviteter. Handlingsplanerna revideras årligen. Arbetet mot våldsbejakande extremism ska
utvecklas utifrån kunskap och forskning inom området.
Den reviderade handlingsplanen finns i bilaga 4. Handlingsplanen följer de anvisningar som
stadsledningskontoret har tagit fram. Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden fastställer
handlingsplanen mot våldsbejakande extremism.
Förebyggande arbete
Hittills under våren 2019 har förvaltningen genomfört 30 skolbesök med fokus på bland annat
hot och våld, inbrott och stöld samt brandskydd. Förvaltningen har också löpande handlagt
samtliga kommunala skolors öppna försäkringsärenden, i samverkan med S:t Erik försäkring.
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Två utbildningstillfällen för skolorna gällande orosanmälan har genomförts i samverkan med
Socialförvaltningen. Tre utbildningar inom brandsäkerhet har genomförts samt tio riktade
utbildningsinsatser gällande KIA.
En gemensam krisledningsutbildning och en gemensam krisledningsövning har genomförts
med förvaltningsledningen och alla grundskole- och gymnasiechefer.
Lokala operativa samverkansforum
Utbildningsförvaltningen har ordinarie representanter i samtliga stadsdelsförvaltningarnas
trygghets- och säkerhetsråd genom områdescheferna för grundskola och för gymnasieskola. I
de områden där en grundskolechef är representant kontaktas ansvarig gymnasiechef vid behov
och vice versa.
Förvaltningen har tillsammans med andra förvaltningar och myndigheter påbörjat ett arbete
kring uppdraget att inrätta och bidra till lokala operativa samverkansforum för barn i behov av
samlade insatser från skola och socialtjänst. Förvaltningen arbetar för närvarande tillsammans
med socialförvaltningen för att kartlägga hur arbetet ser ut och bedrivs i alla stadsdelar. Nästa
steg är att ta fram riktlinjer för dessa forum i syfte att skapa en likvärdighet för alla barn med
behov av samlade insatser.
Kommunfullmäktiges Indikator

Utfall
T1
2019

Utfall
män/
pojkar

Andel genomförda åtgärder inom ramen
för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)

Kommunfullmäktiges Aktivitet

Utfall
kvinnor/
flickor

Utfall
VB
2018
--

Prognos
helår

Årsmål
100 %

KF:s
årsmål

Period

100 %

2019

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och i samverkan 2019-01-01
med polis och fritidsverksamhet inrätta och bidra till lokala operativa samverkansforum för barn i behov av samlade insatser från skola och socialtjänst.

2019-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Förebyggande arbete leder till en säker stad
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Förebyggande arbete tillsammans med vårdnadshavare, socialtjänst och polis, liksom insatser för
barn och elever i behov av stöd, minskar bakgrundsorsaker till brott och otrygghet. Organisationen
av förebyggande säkerhetsarbete och krishantering är sådan att frågorna kan hanteras så nära
berörda som möjligt och att effekterna av inträffade händelser minimeras. Säkerhetsarbetet ingår
som en naturlig del i den ordinarie verksamheten med ständiga förbättringsåtgärder och leder till
säkerhet och trygghet för elever och medarbetare.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och
förskolor är de bästa i Sverige
Uppfylls delvis
Förvaltningen bedömer att målet sammantaget delvis uppnås med anledning av att utfallen på
brukarundersökningarna inte når upp till årsmålen. Många indikatorer under detta mål avser
resultat som gäller elevernas kunskaper och betyg. Ännu finns inte utfall på dessa indikatorer,
men förvaltningens prognoser är att årsmålen uppfylls helt. En samlad uppföljning och analys
av resultat redovisas i tertialrapport 2. Analysen kompletteras sedan i verksamhetsberättelsen.
Nämndmål:
1.3.0 Alla förskolor i staden ska erbjuda en utbildning och undervisning med
god kvalitet som gynnar barnens lärande och utveckling
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Den långsiktiga effekten av förvaltningens arbete med samordning, uppföljning, tillsyn och
utveckling av stadens förskolor är att barn i Stockholm ges en likvärdig förskola och pedagogisk
omsorg med god kvalitet i enlighet med nationella och kommunala styrdokument.
Tillsyn och tillsynsstatistik
Nytt för 2019 är att förvaltningen i större utsträckning involverar huvudmännen i tillsynen.
Förskolor tillhörande samma huvudman granskas i anslutning till varandra och intervjuer
genomförs med representanter för huvudmännen. I intervjun och den avstämning som genomförs efter avslutad tillsyn blir det tydligt för huvudmannen vad som krävs enligt gällande
styrdokument. Det nya arbetssättet kommer att utvärderas under året.
Under 2019 har förvaltningen hittills påbörjat 46 nya tillsyner av fristående förskolor. Motsvarande period år 2018 inleddes totalt 44 nya tillsyner (31 fristående förskolor, 13 enskild
pedagogisk omsorg). Förvaltningen har under perioden fattat ett beslut om tillfälligt verksamhetsförbud, som hävdes efter fyra dagar. Ingen enskild pedagogisk omsorg, fritidshem eller
fritidsklubb har haft tillsyn hittills under period 2019. Den förra tillsynscykeln avslutades
2018, det innebär att alla fristående förskolor och pedagogisk omsorg har granskats sedan
2012. En stor del av 2018 års granskningsobjekt var pedagogiska omsorger. Under 2019
prioriteras istället huvudmän med förskolor som inte granskats sedan i början av den förra
tillsynscykeln.
Anmälningar
Under det första tertialet 2019 har förvaltningen tagit emot totalt 21 anmälningar mot fristående förskolor och ingen mot enskild pedagogisk omsorg. Detta innebär en liten minskning
jämfört med föregående år då förvaltningen fick in 23 anmälningar under samma period.
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Anmälningarna har huvudsakligen avsett verksamhetens skyldighet att erbjuda barnen en
trygg omsorg samt brister i barnens rätt till särskilt stöd. Av anmälningarna har fem lett till att
förvaltningen startat tillsynsärenden av verksamheterna vilket i ett fall resulterade i ett
tillfälligt verksamhetsförbud.
Jämfört med samma period föregående år är det en större andel ärenden som utreds istället för
att skickas till huvudmannens klagomålshantering. Den främsta orsaken till detta är allvarlighetsgraden på anmälningarna.
Under perioden har förvaltningen också genomfört uppföljningar av anmälningar från 2018.
Egenkontroll
Under 2019 färdigställs införandet av förvaltningens egenkontroll i barn- och elevregistret
(BER) som är en del av skolplattformen. Varje år lämnar de fristående huvudmännen in en
egenkontroll som en del av förvaltningens tillsyn. Från och med oktober 2019 kommer
egenkontrollen att genomföras i BER-miljö istället för den tidigare miljön Anordnarwebben.
Förvaltningen bedömer att fördelarna kommer att vara att fristående huvudmän känner igen
miljön, det finns bättre möjligheter att variera utformningen av egenkontrollen och det finns
också möjlighet att nyttja redan befintlig funktionalitet i BER.
Tillståndsgivning/godkännande av fristående förskolor och pedagogisk omsorg
Förvaltningen har hittills under 2019 fått in 2 ansökningar om att starta fristående förskola,
men ingen ansökan om att starta pedagogisk omsorg. Under samma period har det inkommit
2 ansökningar om permanent utökning av antalet platser och 11 ansökningar om tillfällig
utökning av antalet platser. Flera av ansökningarna är fortfarande under utredning, och det går
ännu inte att redovisa antalet platser i dessa verksamheter.
Samma period föregående år inkom 6 ansökningar om att starta fristående förskola. När det
gäller ansökningar om att utöka antalet platser, både tillfälligt och permanent, är antalet något
lägre under 2019 än motsvarande period 2018.
Under perioden har förvaltningen avslutat 4 enskilda pedagogiska omsorger och 4 förskolor.
De pedagogiska omsorgerna har avslutats på huvudmannens egen begäran och för förskolorna
beror nedläggningarna enbart på att förskolorna inte längre har tillgång till lokalerna.
Utöver detta har förvaltningen hanterat 5 ansökningar om att byta lokal och 5 byten av huvudman. Detta är ärenden som innebär ett prövningsförfarande som utöver lokalgranskning
numera också omfattar en ägarprövning enligt skollagens nya regler.
Tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd i fristående förskolor och pedagogisk
omsorg
Förvaltningen har under första tertialet fått in 118 ansökningar om tilläggsbelopp som avser
läsåret 2018/2019 och 64 ansökningar som avser läsåret 2019/2020. Av ansökningarna för
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2018/2019 har 76 beviljats, 18 har avslagits, 19 har avskrivits och 5 ansökningar är
fortfarande under utredning. Antalet ansökningar under perioden har ökat något jämfört med
föregående år men ökningen var betydligt större föregående år.
Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds
Det har hittills under året kommit in 198 ansökningar om omsorg under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds. Av dessa har 176 godkänts, 8 stycken har avslagits och 13 stycken är
under arbete.
Förskolerapporten
Förskolerapporten syftar till att ge en övergripande bild av förskoleverksamheten i Stockholms stad, både kommunal och fristående, med utgångsläge i 2018. Utifrån olika underlag
har relevant statistik och resultat sammanställts och analyserats i förhållande till förskolans
uppdrag. I rapporten lyfts även fram vilka underlag som saknas eller behöver utvecklas. Det
framkommer en samsyn kring att de viktigaste utvecklingsområdena är kompetensförsörjning,
kompetensutveckling och att utveckla underlagen för att kunna bedöma utbildningens
måluppfyllelse i förhållande till läroplanens mål. Det behövs en mer systematisk kartläggning
av personalens utbildningsnivå, uppföljning av effekterna av olika övergripande insatser, och
att det förtydligas i organisationen vilka resultat som ska samlas in på respektive nivå. Detta
för att ge en mer samlad bild av förskolans måluppfyllelse utifrån läroplanens mål.
Utvärdering kommunal förskola - analysstöd
Den utvärdering i kommunal förskola utbildningsförvaltningen genomför ska främst vara
kvalitetsstödjande och verksamhetsutvecklande på stadsdels- och förskolenivå. Inriktningen år
2017 och 2018 var att belysa hur förskollärare tar ansvar för undervisningen och hur
förskolechefen får kännedom om verksamhetens måluppfyllelse. Utifrån en av utvärderingens
slutsatser är inriktningen på uppdraget från 2019 främst att fokusera på att synliggöra den
nationella målstyrningen på olika nivåer i styrkedjan; främst på arbetslags- och förskoleenhetsnivå men även stadsdelsnivå. Den förväntade effekten är att utvärderingens analysstöd
bidrar till en mer likvärdig förskola genom att den nationella målstyrningen förstärks och en
samlad bild av måluppfyllelsen gentemot läroplanens mål framträder i högre grad samt att det
blir tydligare vilka resultatunderlag som finns på respektive nivå i styrkedjan för att ge en
samlad bild av måluppfyllelsen.
Tre piloter genomförs i stadsdelsnämndsområdena Hässelby-Vällingby, HägerstenLiljeholmen och Spånga-Tensta. Pilotutvärderingen i Hässelby-Vällingby är avslutad och den
skriftliga återkopplingen från förskolechef och avdelningschef visar att utvärderingens resultat
bidrar till att stödja stadsdelsförvaltningens fortsatta arbete gällande att ha större fokus på den
nationella målstyrningen.
Reviderad läroplan – kompetensutveckling
Utbildningsförvaltningen har tillsammans med stadsdelsförvaltningarna genomfört kompetensutvecklingsinsatser riktade till chefer i stadens förskolor för att ge stöd i implementering
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av reviderad läroplan för förskolan. I mars genomfördes två föreläsningar, Skapa goda förutsättningar för kvalitetsarbete och implementering av förskolans läroplan och Undervisning i
förskolan – att skapa lärande undervisningsmiljöer. Den direkta återkopplingen (via
Mentimeter) från deltagarna vid föreläsningarna var att de i hög grad bidragit till ny kunskap
som kommer göra nytta i enheternas kvalitetsarbeten.
För att stödja det pedagogiska ledarskapet har även två riktade utbildningsinsatser för förskolechefer i kommunala förskolor påbörjats under våren. En kommunförlagd kurs om
7,5 högskolepoäng om Undervisning i förskolan, som genomförs i samarbete med Uppsala
universitet, har startat och kommer att fortlöpa under året med ytterligare fyra tillfällen. I
utbildningen deltar ett hundratal kommunala förskolechefer eller biträdande förskolechefer.
Vidare har två forskningscirklar startats i samarbetet med Malmö universitet där 14
kommunala förskolechefer deltar på temat pedagogiskt ledarskap.
Förskolesummit
Arbetet med att få detaljerna på plats inför Förskolesummit 2019 är inne i ett intensivt skede
och löper på enligt plan. Konferensen genomförs i samverkan med Stockholms universitet och
ska möjliggöra meningsskapande möten mellan forskare och praktiker. Konferensens syfte är
att verka för ett fokus på förskolans uppdrag som utbildningsform och bidra till verksamhetsutveckling som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Några stadsdelsförvaltningar har begärt fler platser än de tilldelade, vilket också har kunnat tillgodoses. Intresset
från kommuner utanför Stockholm är stort medan fristående förskolor ännu inte anmält sig i
önskad utsträckning. En mötes-app ska tas fram, vilket blir en nyhet för årets Förskolesummit.
SETT
Förvaltningen har tillsammans med representanter från stadsdelsförvaltningarna samordnat
förskolans föreläsningar och deltagande i SETT-mässan 2019. En av dagarna hade fokus på
användandet av digitala verktyg i förskolan. De pedagoger som arbetar med samordning av
finsk förskola deltog både med en föreläsning och demonstrerade digitala verktyg i stadens
monter.
Kompetensförsörjning
Ledarskapsprogram
Det ledarskapsprogram som finns för tänkbara ledare inom förskola har slutförts under våren
2019 med cirka 25 deltagare.
Vikarieersättningen för vidareutbildning av barnskötare till förskollärare
För vårterminen 2019 har det kommit in 33 nya överenskommelser om vikarieersättning för
den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen.
Nya överenskommelser

Vt 2017

Vt 2018

Vt 2019

Kommunala förskolor

27

31

20

Fristående förskolor

12

14

13

Totalt

39

45

33
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Totalt är 330 personer aktuella för vikarieersättning vårterminen 2019, vilket är något fler än
2018. Av dessa arbetar 199 i kommunala förskolor och 136 i fristående förskolor. Detta är en
viktig satsning för att höja andelen förskollärare i stadens förskolor.
Barnskötarutbildningar
Under våren genomförs den andra terminen av två för att ge 60 tillsvidareanställda
barnskötare en grundutbildning till barnskötare om 1 300 gymnasiepoäng. Förvaltningen har
under perioden beviljats medel från stadens kompetensutvecklingssatsning och
omställningsfonden på Sveriges Kommuner och Landsting. Det innebär att två nya
grundutbildningar till barnskötare kommer att starta på Midsommarkransen gymnasium till
hösten 2019 samt två fördjupningsutbildningar för barnskötare med en äldre utbildning.
Uppdragsutbildning
I början av året publicerade förvaltningen ett upphandlingsunderlag för en uppdragsutbildning
till förskollärare. Fram till den 16 maj är det möjligt för lärosäten i Sverige att lämna anbud.
Därefter kommer förvaltningen att utvärdera de anbud som kommit in. Målsättningen är att
skriva avtal med en leverantör som ska starta uppdragsutbildningen under våren 2020.
Insatser för att få fler barn att delta i förskola
Förvaltningen har tagit fram en plan för hur stadsdelsförvaltningarnas arbete med öka
inskrivningsgraden ska följas upp under året och en redovisning av resultaten kommer att
göras i verksamhetsberättelsen.
Digitalisering
Införandeprojektet för skolplattformen i förskolan avslutades den 31 mars och har övergått till
förvaltning. Under första tertialet skulle Startsidan för vårdnadshavarna och Planering- och
bedömning driftsatts för stadens förskolor. Det har dock inte skett på grund av att en
konsekvensbedömning först behöver göras enligt dataskyddslagstiftningen eftersom många
personuppgifter hanteras i systemen.
Skolplattformsprojektet har samordnat arbetet med konsekvensbedömningen men varje
stadsdelsnämnd måste ta beslut om den då de är personuppgiftsansvariga. Målsättningen är att
systemen ska kunna tas i bruk från augusti.
Utbildningsförvaltningen kommer att samordna ett digitalt nätverk med representanter från
stadsdelsförvaltningarna för att samordna driftsfrågor, ta fram gemensamma arbetssätt och
rutiner och definiera utvecklingsbehov för de olika systemen i skolplattformen.
För förskolan har tre parallella nätverksgrupper för programmering startats och nätverksträffar
kommer att äga rum under hela 2019. Nätverken täcker in alla stadsdelsnämndsområden och
syftet är att höja kompetensen om programmering bland förskolepersonal och utbyta
erfarenheter mellan stadsdelsförvaltningarna.
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Nämndmål:
1.3.1 Alla elever utvecklas och når målen för sin utbildning
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Lärare har höga förväntningar på eleverna. Utbildning och undervisning utgår alltid från läroplanernas mål och kunskapskrav respektive examensmålen och ämnesplanernas kunskapskrav
samt från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Alla lärare är engagerade och kompetenta,
och planerar undervisningen gemensamt. Eleverna får i förväg veta vilka mål de arbetar mot, är
delaktiga i planeringen av hur undervisningen ska genomföras och vilka olika former för redovisning och bedömning som kommer att användas. Återkopplingen till eleverna är en central del i
undervisningen. Bedömning i formativt syfte, med avsikten att stärka elevens lärande, används
både för att synliggöra och stödja elevernas kunskapsutveckling samt för att kontinuerligt bedöma,
utveckla och förbättra undervisningen. Digitala verktyg är en naturlig del av undervisning,
kommunikation och uppföljning. Kvalitativa analyser av resultat genomförs på alla nivåer för att
utveckla verksamheten.
Utveckling av undervisning/utbildning
Förskoleklass och årskurs 1-3
Bedömningsstödet Hitta matematiken och Hitta svenskan som blir obligatoriskt för förskoleklassen från och med höstterminen 2019 syftar till att tidigt upptäcka och kunna sätta in stöd
utifrån elevers behov. Bedömningsstödet har tidigare varit frivilligt att använda. Kompetensutvecklingsinsatser för att använda stödet har genomförts och kommer att fortsätta erbjudas
för att nå alla verksamma i förskoleklass.
Förskoleklassens bedömningsstöd lägger grunden för fortsatt kartläggning och bedömning i
grundskolans tidiga årskurser. I ämnet matematik och i ämnena svenska och svenska som
andraspråk finns ett nationellt bedömningsstöd för årskurs 1-3. Det är obligatoriskt för
huvudmän att använda det nationella bedömningsstödet i årskurs 1 och förvaltningen följer i
samband med tertialrapport 2 upp skolornas resultat.
Grundsärskola
De obligatoriska bedömningsstöden för grundsärskolan Gilla matematiken och Gilla läsa och
skriva som riktar sig till elever i årskurs 1-6 utgör redan ett etablerat stöd i grundsärskolan och
är en kraftfull insats som syftar till att främja kontinuerlig och systematisk bedömning,
uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsutveckling. Underlaget ger läraren en
fördjupad uppfattning om eleven är i behov av extra anpassningar eller om en elev som har
kommit längre i sin kunskapsutveckling är i behov av ytterligare stimulans.
Fritidshem
I de nätverk som under åren har utvecklats för fritidshemmen är även fritidsklubben
representerad i högre utsträckning. Fokus i nätverksträffarna har varit hur man kan skapa en
god samverkan mellan olika professioner, därför har även grundskollärare bjudits in att
medverka. Ett eget nätverk för fritidsklubbar har startats januari 2019 och är gemensamt för
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alla grundskoleområden. Vidare har ett nätverk för rastverksamhet startat i söderort i
samverkan med ”Spring i benen”. Syftet med detta nätverk är att sprida goda exempel på hur
lärandet kan ske även under rasten. Tanken är att nätverket ska utvecklas och finnas inom
varje grundskoleområde.
Fritidshemssamordnarna har fortsatt fokuserat på att ge stöd till skolor utifrån behov och
uppdatering av det digitala stöd- och rekommendationsmaterialet för fritidshem och
fritidsklubbar sker löpande.
Projektet med centrala fritidshemssamordnare har förlängts året ut. En utvärdering är planerad
men har ännu inte påbörjats.
Från och med den 1 juli 2019 är huvudregeln att endast den som har legitimation som lärare
eller förskollärare och är behörig för fritidshem får bedriva undervisning i fritidshem. Även de
äldre examina avsedda för arbete enbart i fritidshem kommer att bli behörighetsgivande.
Barnskötare och fritidsledare kommer även fortsättningsvis att finnas i undervisningen, men
de är inte formellt behöriga att ansvara för och bedriva undervisning. För de skolor som inte
har personal som är behöriga för undervisning i fritidshemmet är det rektor som ansvarar för
undervisningen.
Handlingsplan för hur skolor kan möta särskilt begåvade elevers behov
En handlingsplan för att lyfta särskilt begåvade elever och möta deras behov ska tas fram.
Handlingsplanen utgår från ett inkluderande synsätt och omfattar elever i alla åldrar och alla
ämnesområden. Innehållet fokuserar på pedagogiska och organisatoriska åtgärder i skolan
samt på fortbildning för lärare och skolledare.
Central rättning av nationella prov i Stockholms stads skolor
Arbetet med att utreda möjligheten till central rättning av nationella prov i stadens skolor i
kommunal regi har påbörjats. Utgångspunkten är att öka likvärdigheten i bedömningen av
proven. Ett första steg är att kartlägga vad som är känt avseende de bakomliggande orsakerna
till den olikvärdighet i bedömningen av proven som kan observeras, vilka tänkbara metoder
som finns för att komma åt dessa problem, samt hur stadens skolor idag jobbar med
bedömning av proven. Ett andra steg är att diskutera hur staden kan nå uppnå en ökad
likvärdighet i bedömningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.
Naturskola
En utredning om ny naturskola har påbörjats. Resultatet planeras att överlämnas till
utbildningsnämnden i samband med tertialrapport 2 2019. Arbetet med att etablera en ny
naturskola planeras ske under hösten 2019 för start under 2020.
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Systematiskt kvalitetsarbete inom gymnasieskolan
Systematiskt kvalitetsarbetet är ett prioriterat område och under våren har en temadag
genomförts med gymnasieskolans och gymnasiesärskolans rektorer. Behovet av utvecklade
analyser lyftes särskilt och skolornas utvecklings- och stödbehov identifierades. I samarbete
med förvaltningens stödavdelningar ska underlag tas fram i syfte att genomföra generella
samt riktade insatser.
Elevhälsa
Förvaltningen har fortsatt att arbeta utifrån strategin för utveckling av arbetet med elever i
behov av särskilt stöd i grundskolan. Det har handlat om att utveckla verksamheten i de
kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna, CSI, för att bättre kunna möta
elevernas behov. Detta arbete sker genom två olika nätverk, ett för skolledare och ett för
pedagoger. Nätverket för pedagoger har fått fortbildning i att använda olika digitala verktyg
som är avsedda att kunna möta nedsatta kognitiva funktioner.
Arbete med att starta en ny CSI-grupp på Järvafältet pågår för fullt och inriktningen är att den
ska vara igång i början av höstterminen. Den CSI-grupp som ska byggas upp i Skärholmen
planeras att starta något senare under hösten. I ett antal stadsdelsnämndsområden har initiativ
tagits för att starta särskilda undervisningsgrupper för grundskoleelever, bland annat i
samverkan med socialtjänsten, och detta arbete kommer att utvecklas under året.
Förvaltningens arbete med att starta kompetensnav inom hörselnedsättning, rörelsehinder,
språkstörning och grundsärskola har påbörjats. Kompetensnaven ska ha specialkompetens
inom respektive uppdragsområde och erbjuda stöd och utvecklingsinsatser till andra
kommunala grundskolor. Kompetensnaven kommer att starta under höstterminen.
Förvaltningen har sedan tidigare identifierat att det finns behov av kontinuerligt stöd och
insatser kring elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och att utveckla
lärmiljöerna för att möta elevernas behov. Mot bakgrund av detta håller förvaltningen på att ta
fram olika erbjudanden som syftar till att öka kompetensen inom neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.
Arbetet med att utveckla nätverken för elevhälsans professioner fortsätter. Ett nätverk har
också skapats för de grundskolor som har fått uppdraget att utgöra kompetensnav för hörsel,
rörelsehinder, språkstörning respektive grundsärskola. Nätverket håller på att ta fram underlag
som grund för att skapa likvärdigt stöd till alla som kontaktar naven. Naven startar i augusti
2019.
Förvaltningens avdelning för stöd kring lärande och elevhälsa har under det första kvartalet
slagit samman de två enheterna för centralt elevhälsostöd till skolor. Sammanslagningen
innebär att detta centrala elevhälsostöd omfattar samtliga professioner inom elevhälsan samt
att de interna arbetssätten och samarbetena kan utvecklas. Den sammanslagna enheten
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kommer att kunna ge samordnade insatser och fortsatt stödja utvecklingen av skolors
elevhälsoteam, ge handledning, erbjuda kompetensutveckling, anordna nätverksträffar och
kvalitetssäkra elevhälsans medicinska insats enligt gällande styrdokument.
Idrott och rörelse

Nätverket ”Spring i benen” har under året fortsatt sitt arbete. Handledning har erbjudits
alltfler grund- och grundsärskolor, närmare 168 handledningsbesök har genomförts från
januari till mars 2019. De skolor som har haft handledning är relativt jämnt fördelade över
staden och årskurser.
Nätverket genomförde en undersökning i samband med projektets början för två år sedan för
att ha ett resultat att mäta mot och kan nu konstatera att det under åren har skett en positiv
utveckling av fysisk aktivitet under lektionstid, det vill säga att det är mer inslag av
promenader i undervisningen. Av resultaten framgår att det är lågstadiet som står för den
största utvecklingen med en ökning av 17 procent, mellanstadiet med 13 procent och
högstadiet med 10 procent.
Även ”brain breaks” som är rörelseinslag under pågående undervisning har haft en positiv
utveckling där fler skolor genomför det mer regelbundet än tidigare. Av resultaten framgår det
att högstadiet har haft en bättre framgång med denna aktivitet än fysisk aktivet och ökat med
18 procent, mellanstadiet med 15 procent och lågstadiet med 16 procent sedan projektet
påbörjades.
Målet är att varje skola ska ha 60 minuters lättare eller ansträngande fysisk aktivitet per dag
och vid årets början uppskattades detta till ett snitt på 21 minuter per dag.
Som ett led i arbetet för att eleverna ska uppnå kunskaper och förståelse för den egna
livsstilens betydelse för hälsan omfattas även kostfrågorna. De tidigare riktlinjer som funnits
för skolmåltidsverksamheten har reviderats och beslutats av utbildningsnämnden i mars 2019.
Riktlinjerna syftar även till att säkerställa att skolmåltidsverksamheten i stadens kommunala
verksamheter har en likvärdig kvalitet.
Simskola anordnas vid olika lovtillfällen under läsåret. Under sportlovet anordnades simskola
för elever i årskurs 6-9 som inte klarat simkunnighetsmålet i ämnet idrott. Skolorna anmälde
341 elever och av dessa deltog 196 elever vid samtliga tillfällen. Deltagarantalet var jämnt
fördelat mellan könen. Av de deltagande eleverna klarade 60 elever simkunnighetsmålet efter
genomförd simskola, ett antal elever hade bra förkunskaper även innan simskolan.
Fysisk aktivitet för elever i grundsärskolan
Förvaltningen har fortsatt att samarbeta med idrottsförvaltningen i syfte att öka den fysiska
aktiviteten för elever mottagna i grundsärskolan på stadens sim- och idrottshallar inom ramen
för skoltid. På drop in-verksamhet får eleverna prova på anläggningens egna aktiviteter och
föreningsaktiviteter där möjlighet till fortsättning sedan erbjuds. Under 2018 deltog sju
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grundsärskolor på drop in-verksamheten, deltagandet har under våren 2019 utökats till att
omfatta tolv nya grundsärskolor och fyra gymnasiesärskolor. Ytterligare fem grundsärskolor
planerar för att starta drop in under våren.
Under april har samtliga grundskolor med elever i grundsärskolan blivit inbjudna till en
föreläsning och workshop med syfte att inventera och dela goda exempel för hur man ökar
den dagliga fysiska aktiviteten samt diskutera samverkan med andra förvaltningar.
Nyanländas lärande
Förvaltningen har fortsatt att, utifrån den framtagna utvecklingsplanen för nyanlända elever,
stärka organisationen av verksamheten på både förvaltnings- och skolnivå i syfte att utveckla
undervisningens kvalitet.
Förvaltningen bjöd i november in grundskolans skolledningar till tre tillfällen för information
och erfarenhetsutbyte om mottagande och organisation kring nyanlända elever och 29 skolor
var representerade. I maj erbjuds ytterligare tre tillfällen för målgruppen.
Processbeskrivningen har presenterats på nio gymnasieskolor med språkintroduktion under
våren. Skolledning, elevhälsoteam och undervisande lärare har tillsammans fått diskutera
innehållet. Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet för ökad likvärdighet och kvalitet för
nyanlända elever, deltog två elevrepresentanter från elva av stadens språkintroduktionsenheter
i ett samtal på förvaltningen om språkintroduktion. Utifrån dessa samtal har en rapport
sammanställts och skickats till skolorna för vidare diskussion. Eleverna betonar framför allt
vikten av integration. De vill ha undervisning, som exempelvis idrott, tillsammans med
svenska elever, eller samarbeta kring olika ämnesområden som lärarna styr upp. Eleverna
lyfte också behovet av att så tidigt som möjligt få information på sitt modersmål om bland
annat regler, skyldigheter och rättigheter i svenska skolan.
Under våren har två workshops genomförts i bedömningsmaterialet ”Bygga svenska”. För
årskurs 1-6 är det en mindre grupp på 8 lärare som deltar. I gruppen för årskurs 7-9 och
Språkintroduktion deltar 23 lärare. Ytterligare ett bedömningstillfälle erbjuds i maj.
Samarbete med Språkcentrum

Förvaltningen har fortsatt att implementera stödmaterialet i studiehandledning på modersmålet vilket utgör ett viktigt underlag för ökad likvärdighet. Språkcentrums studiehandledare
uppmanas att utgå ifrån materialet i samarbete med undervisande skolor. Skolor erbjuds bland
annat stöd i implementeringen genom nätverket för lärare i svenska som andraspråk.
Under vårterminen 2019 fortsätter Språkcentrum att undervisa elever på språkintroduktion
som saknar grundläggande kunskaper i modersmål motsvarande grundskolans åk 3 och åk 9.
Under vårterminen finns det 10 grupper som studerar mot målen i åk 9 fördelade över språken
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tigrinja, somaliska, dari, arabiska och persiska. Det finns 4 grupper med elever som studerar
mot målen i årskurs 3 fördelade över språken arabiska, bengali, tigrinja och somaliska.
Kollegialt utbyte genom nätverk

Nätverket för lärare i svenska som andraspråk i grundskolan har haft två träffar under våren,
ett tredje hålls i maj. I dagsläget är 60 skolor representerade med över 90 lärare. Deltagande
på de fysiska träffarna är cirka 50 stycken. Träffarna är mycket uppskattade och flera
deltagare har träffar med sina skolledningar och överför information av vikt för organisation
och planering av undervisningen för elevgruppen.
Det pedagogiska nätverket på språkintroduktion har under våren träffats en gång i månaden
för erfarenhetsutbyte och samtal om bland annat brukarenkäten, processbeskrivningen och
bedömning utifrån Bygga svenska. När nätverket diskuterade elevernas individuella
studieplaner deltog även studie- och yrkesvägledare från språkintroduktion. Rektorsnätverket
för språkintroduktion har träffats två av tre gånger den här terminen och diskuterat bland
annat brukarenkäten, processbeskrivningen och antagningsprocessen till språkintroduktion.
Samverkan med socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen

Utifrån uppdrag i budget 2019 har samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen under våren
2019 utökats med samverkan med socialförvaltningen kring nyanlända elever i gymnasieskolan som omfattas av de nya bestämmelserna om möjlighet till uppehållstillstånd för
gymnasiestudier (den så kallade nya gymnasielagen; NGL). Nämnderna ska tillsammans
arbeta för att ungdomar som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd enligt NGL får goda
förutsättningar att etablera sig i samhället genom studier som kan leda till försörjning.
Förvaltningarna har under våren bjudit in stadens studie- och yrkesvägledare till ett
informationsmöte med migrationsverket. Ett vägledningsunderlag har tagits fram för studieoch yrkesvägledare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen som ska vägleda ungdomar som
omfattas av NGL till rätt studier. Förvaltningarna bjuder även in personal i staden som möter
målgruppen till ett seminarium i maj, där stadens stöd presenteras och där SKL informerar om
lagändringarna kring den tillfälliga lagen. Till hösten planeras ytterligare ett seminarium med
fokus på förlängning av uppehållstillstånd och kring psykisk hälsa.
Elevteam komvux har under våren besökt gymnasieskolor med språkintroduktion för att
informera om fortsatta studier på komvux. De har fokuserat på ungdomar som omfattas av
NGL.
Samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna för ökad skolnärvaro
I budget 2019 fick utbildningsnämnden i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna i uppdrag att utveckla arbetssätt och rutiner för att säkerställa att utbildningsnämndens samordningsansvar för elever med upprepad och problematisk skolfrånvaro
fungerar oavsett huvudman. Vidare gavs uppdraget att utreda organisationen och samverkan
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kring elevers skolfrånvaro och skolplikt. Under 2018 påbörjades en revidering av
stödmaterialet för samverkan mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan.
Efter att 2019 års budget presenterades har arbetet fortsatt för att än mer tydliggöra
ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna och samverkan mellan skola och socialtjänst,
utifrån de nya uppdragen. Rutiner och samordning ska arbetas in i stödmaterialet med syfte att
skapa ett så heltäckande och användbart material som möjligt. Se även under avsnitt 1.4.
Förvaltningen har nyligen uppdaterat det tidigare framtagna stödmaterialet för hantering av
elevers frånvaro tillsammans med en åtgärdstrappa vid frånvaro som inte är anmäld.
Förvaltningen sammanställer varje månad elevernas totala - giltiga och ogiltiga - frånvaro per
skola och tidsperiod. Här görs även sammanställningar av antalet elever med hög frånvaro per
skola. Kvaliteten på frånvarodata visas om hur väl skolornas lärare registrerar frånvaro. Detta
kommuniceras med skolorna och följs upp särskilt med skolor utifrån behov.
Förvaltningen har förstärkt sitt stöd inom detta område för att skolorna ska bedriva ett
systematiskt arbete för uppföljning och åtgärder. Förvaltningen har till följd av den förstärkta
lagstiftningen påbörjat ett system med anmälan till huvudman vid upprepad eller längre
frånvaro, där även utredningarna begärs in för att följa upp och vid behov kunna stötta
skolorna. Här följs bland annat upp om skolan har utrett och analyserat orsakerna till
frånvaron för att kunna arbeta vidare utifrån.
Digitalisering för lärande
Utbildning digitala verktyg
Under kvartal 1 har utbildningsförvaltningens interna kursverksamhet inom digitala verktyg
utökat med kurser kring Micro:bits samt fortsatt att ha fullsatta programmeringskurser med
materiallån för lärare i förskoleklass upp till årskurs 6 och för fritidshemmet. Även kursen
Digitalt musikskapande kombinerar utbildning och materiallån vilket visat sig vara en
framgång och har fått mycket positivt gensvar.
Kompetensförsörjningsplan utifrån nya krav på digitalisering i läroplanen
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet, som bygger på ett årslångt
samarbete mellan SKL och Skolverket, ska bidra till att elever utvecklar förståelse för hur
digitaliseringen påverkar individen och samhället. Den ska stärka elevernas förmåga att
använda och förstå digitala system och tjänster samt förhålla sig till medier och information
på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det innebär också att all personal förväntas arbeta med
större fokus på digital kompetens. Alla grundskoleområden och alla gymnasieskolor har
därför inrättat digitala utvecklingsgrupper (DU-grupper) för utveckling av skolornas
digitaliseringsarbete.
Samtliga grund- och gymnasieskolor ska under vårterminen 2019 göra en skattning av
skolornas digitalisering i verktyget LIKA.
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Utbildningsförvaltningen har på nytt ansökt om cirka 30 mnkr från Europeiska socialfonden.
Ansökan som gjordes 2018 avslogs, då medlen inte räckte för alla ansökningar i regionen.
Den nya ansökan avser ett nätverk för digitalisering som syftar till kompetensutveckling samt
erfarenhetsutbyte. Projektet är tänkt att pågå i minst två år. Beslut väntas i juni.
Skolplattform Stockholms Stad
Förvaltningsorganisationen har nu tagit över från Skolplattformsprojektet efter överlämningar
från projektets olika delar som skett fram till den 31 mars. Förvaltningsorganisationens
etablering fortsätter under 2019 parallellt med detta arbete. Arbete med restlistor från
plattformens olika delar pågår.
Fortbildning och kurser i de verktyg som ingår i skolplattformen har genomförts för centrala
funktioner och verktygen används nu i det löpande arbetet. Det handlar om målgruppsanpassade utbildningar, till exempel ”kom-och-jobba”-tillfällen för schemaläggare och
administratörer. Supportguider har tagits fram för verktyg som ingår i skolplattformen och
utveckling av e-utbildningar på stadens utbildningsplattform pågår.
Under hösten 2019 kommer utbildningsförvaltningen inom ramen för statsbidraget för ökad
likvärdighet att rekrytera ytterligare en specialpedagog med uppdrag att säkerställa
tillgänglighetsperspektivet i både skolplattformens olika delar och andra digitala lärresurser.
GSIT 2.0 – Gemensam IT-service
Tillgången till digitala enheter för stadens elever ska fortsätta att öka. Under 2019 har tidplanen för införandet av GSIT 2.0 förskjutits. Nuvarande tidplan innebär att hela utbildningsförvaltningen och stadens övriga pedagogiska verksamheter – förskolor och vuxenutbildning under våren och hösten 2019 ska gå över till GSIT 2.0 med leverantören Fujitsu för att helt
lämna HCL-avtalet innan årsskiftet.
Under första kvartalet 2019 har arbetet fokuserat på att utforma tidplan och struktur för
överföring av skolor och övriga verksamheter. Samtliga verksamheter har en lokal projektorganisation för att hantera överföringen. Verksamheternas har chefer, rektorer och itpersonal stöttats. Etableringen av it-tjänster hos Fujitsu pågår och under april-maj påbörjas
första överföringarna. Redan under förra året fick ett antal gymnasieelever i åk 2 sina datorer i
en något tekniskt avskalad lösning med färre tjänster än vad som nu kommer att rullas ut.
Kultur i skolan
I den årliga elevundersökningen följs elevernas upplevelse av kultur i skolan upp i årskurs 5
och 8 genom frågan ”Jag är nöjd med de kulturupplevelser som jag får ta del av i skolan”. I
årskurs 5 uppger 63 procent att de är nöjda vilket motsvarar förra årets resultat. I årskurs 8 är
37 procent nöjda med kulturupplevelserna i skolan, en minskning i jämförelse med förra året
då andelen nöjda var 42 procent. I både årskurs 5 och 8 är resultaten pojke/flicka ganska
likvärdiga.
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Till andelen nöjda räknas endast de som har svarat alternativ 4 och 5 på en femgradig skala
och räknar man för årskurs 8 även med mittenalternativet i resultatet, alternativ 3, uppnås 63
procent vilket ger en mer positiv bild, men även detta mått utgör en minskning från 67 procent
förra året. Resultaten analyseras lämpligast på skolnivå, utifrån den egna skolans arbete och i
förhållande till i vilken utsträckning eleverna har fått ta del av kulturupplevelser.
Aktivt skolval
Riktade insatser har under våren genomförts för att öka andelen vårdnadshavare som aktivt
gjorde ett skolval. Skolor och central förvaltning har kontaktat vårdnadshavare via telefon,
sms och e-post för att uppmärksamma dem som ännu inte sökt skola att göra det inom ramen
för ansökningsperioden. Detta resulterade i att en markant större andel aktivt valde skola till
sina barn. Detta arbetssätt kommer nu utvärderas och liknande insatser kommer att genomföras även inför och under nästkommande ansökningsperiod.
Nämndmål:
1.3.2 Alla elever har en trygg och god lärmiljö
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Alla elever känner sig trygga i skolan. Skolan erbjuder en god lärmiljö där bemötande och stöd ger
eleverna förutsättningar att fokusera på utbildning och arbetsuppgifter. Det finns tydliga och kända
rutiner på skolan för hur man ska hantera olika situationer, exempelvis frånvaro och olika former
av kränkningar. Medvetenheten om den fysiska miljöns betydelse för en trygg och kunskapsstödjande arbetsmiljö är hög. Skolan har god samverkan med vårdnadshavare samt socialtjänst,
polis och andra relevanta aktörer.
Trygghet och studiero
För att säkerställa ett gemensamt förhållningssätt tar förvaltningen fram ett förslag till
riktlinjer kring trygghet och studiero för utbildningsnämnden att besluta om på sammanträde i
juni 2019.
Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att tillsammans med de fackliga organisationerna ta
fram ett förväntansdokument för grund- och gymnasieskolan. Dokument ska innehålla
punkter som dels handlar om vad vårdnadshavarna kan förvänta sig av skolan, dels vad skolan
kan förvänta sig av dem. Dokumentet ska inte reglera exakt vad som ska ske på skolorna utan
ska fungera som en bas för lokalt formulerade förväntningar på de enskilda skolenheterna.
Förväntansdokumentet ska kunna användas från och med höstterminen 2019.
Arbete pågår också kring att införa en skolakut på gymnasieskolan.
Handlingsplan mot hedersförtryck
Skolan spelar en avgörande roll i att upptäcka elever som befaras drabbade av hedersförtryck
och lotsa dem till rätt hjälp. Det är viktigt att det finns konkreta rutiner när skolan misstänker
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att en elev utsätts för hedersförtryck. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att fram en
handlingsplan som ska vara ett stöd för skolorna och den personal som möter eleverna.
Arbete mot kränkande behandling i skolorna
Förvaltningen har fortsatt att utveckla systematiken i arbetet mot kränkande behandling. Alla
skolor ska årligen upprätta en plan mot kränkande behandling och diskriminering. Under
början av året har förvaltningen gått igenom alla grundskolors planer för att säkerställa att de
uppfyller lagens krav. Utifrån denna genomgång får alla skolor en kort skriftlig återkoppling
med en bedömning av planen och de som önskar erbjuds en mer fördjupad muntlig
genomgång.
Rutinerna för rektors anmälan till huvudman om kränkande behandling med en särskild
blankett för ändamålet används inom gymnasieskolorna.
Under 2018 implementerade skolorna ett webbaserat formulär där vårdnadshavare rapporterar
in synpunkter och klagomål på skolans hemsida. Användandet av det webbaserade formuläret
har inte fått full genomslagskraft på alla skolor ännu. Vårdnadshavare vänder sig ofta i stor
utsträckning direkt till den det berör på skolan eller genom e-post och telefonsamtal.
En sammanställning för andra halvåret av 2018 visar att det från grundskolorna genom webbformuläret har rapporterats in 397 klagomål som rör diskriminering och kränkande behandling
av elev. Dessa klagomål finns också inom ramen för den anmälan till huvudmannen av kränkande behandling som anmäls till utbildningsnämnden. De vanligaste synpunkterna är att
vårdnadshavare inte anser att skolan ger det stöd som behövs i tillräcklig utsträckning, kränkningar både verbalt och fysiskt samt vårdnadshavare som reagerar på skolans orosanmälan till
socialtjänsten. Synpunkterna hanteras genom samtal, med trygghets- och elevhälsoteamens
medverkan och i de flesta förekommande fallen löser skolan, vårdnadshavaren och eleven
synpunkterna/klagomålen. Vid de tillfällen vårdnadshavare anser att skolans insatser inte är
tillräckliga har de anmält till Skolinspektionen.
Hittills i år har det kommit in 6 anmälningar från rektorer till huvudmannen om kränkningar i
gymnasieskolan/gymnasiesärskolan. De har följts upp enligt huvudmannens rutiner.
Vidare har 9 elever stängts av från sin gymnasieutbildning hittills i år. Alla utom en stängdes
av för en kortare tid (en vecka).
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Brukarenkät – grundskolan årskurs 2, 5 och 8
Övergripande index

Brukarenkäten har tre övergripande index på skalan 0-100 som sammanfattar grupper av
frågor: Kunskap, Trygghet och Trivsel samt Inflytande. Förändringarna sedan föregående års
undersökning sett till dessa index är mycket små för årskurs 2 och 5: inget index förändras
med mer än en indexenhet i endera riktningen. För årskurs 8 ses dock en minskning för alla
tre index med mellan 3 och 4 indexenheter. Utvecklingen 2018-2019 sammanfattas nedan.1
Förändring, indexenheter

Åk 2

Åk 5

Åk 8

Kunskap

-1

-1

-4

Trygghet och trivsel

-1

+1

-3

Inflytande

-1

-1

-4

Enskilda frågor

Det är ingen enskild fråga som ligger bakom de sjunkande resultaten för årskurs 8, utan
samtliga enskilda påståenden som ingår i indexen uppvisar en likartad minskning i andelen
positiva svar (4-5 på den 5-gradiga skalan). Störst nedgång uppvisar påståendet ”Lärarna
lyssnar på mig och tar hänsyn till vad jag tycker”, som minskat från 55 procent instämmande
2019 till 49 procent 2019.
Andelen 5:or ligger i stort sett konstant sedan föregående år. Nedgången drivs istället av att
andelen 4:or minskat samtidigt som andelen 3:or och 2:or ökat något. Svaren indikerar alltså
en något större polarisering i svaren än tidigare år, där andelen mycket nöjda är oförändrad
medan andelen missnöjda ökar något.
I årskurs 2 och 5 ligger resultaten mycket stabilt jämfört med förra året, inte bara vad gäller de
övergripande indexen utan även sett till enkätens enskilda frågor.
Tabellen nedan redovisar vilken fråga som har högst respektive lägst andel instämmande
elever, per frågeområde.

1

Mellan 2017 och 2018 sjönk alla index med i storleksordningen 3-10 punkter, sannolikt till stor del på grund av
metodeffekter då staden bytte leverantör av undersökningen. Det gör det svårt att göra meningsfulla jämförelser
längre bak i tiden än ett år.
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Högst
Kunskap
Lägst

Trygghet
och
trivsel

Högst
Lägst

Högst

Åk 2

Åk 5

Åk 8

Mina lärare är bra på att
undervisa (91)

Mina lärare förväntar sig att jag
ska nå målen/kunskapskraven i
alla ämnen (84)
Mina lärare är bra på att väcka
mitt intresse så att jag får lust
att lära mig (58)
Jag känner mig trygg i skolan
(78)

Mina lärare förväntar sig att jag ska
nå målen/kunskapskraven i alla
ämnen (71)
Mina lärare är bra på att väcka mitt
intresse så att jag får lust att lära
mig (25)
Jag känner mig trygg i skolan (75)

Jag kan arbeta i lugn och ro på
lektionerna (57)
På utvecklingssamtalen pratar
vi om vad jag gör bra och vad
jag behöver förbättra (90)

Jag kan arbeta i lugn och ro på
lektionerna (44)
Utvecklingssamtalen genomförs på
ett sätt som jag förstår (77) / På
utvecklingssamtalen pratar vi om
vad jag gör bra och vad jag behöver
förbättra (77)
Jag är nöjd med det inflytande som
jag har över mitt skolarbete (47)

Mina lärare är bra på att väcka
mitt intresse så att jag får lust
att lära mig (79)
Jag vet vem på skolan jag kan
prata med om någon har varit
elak mot en elev (88)
Jag kan arbeta i lugn och ro på
lektionerna (67)
På utvecklingssamtalet går det
bra att prata om hur jag
utvecklas och lär mig (90)

Inflytande
Lägst

Utvecklingssamtalen genomförs på ett sätt som jag förstår
(86)

Jag är nöjd med det inflytande
som jag har över mitt
skolarbete (73)

I tabellen är det tydligt att resultaten sjunker i de högre årskurserna, framförallt årskurs 8.
Mönstret avseende vilka frågor som får högst respektive lägst andel instämmande är relativt
likartat mellan årskurserna. Årskurs 2 har dock ett formulär med färre antal frågor så
resultaten är inte helt jämförbara mellan årskurserna.
Kränkningar och trakasserier

Ett negativt resultat i årets undersökning är att andelen elever i årskurs 2 som svarar ”nej” på
frågan om man blivit illa behandlad (kränkt/trakasserad) på sin skola minskat från 62 procent
år 2017 och 2018 till 56 procent år 2019, medan andelen som svarar ja har ökat från 27
procent till 29 procent2. Andelen ”vet ej/vill ej svara” har ökat från 11 procent till 15 procent.
Sannolikt består även denna senare kategori delvis av elever som egentligen skulle vilja svara
ja men av olika skäl avstår.
Även andelen av de som svarar att de behandlats illa som uppger att trakasserierna sker ofta
(fler gånger i veckan) har ökat, från 20 procent år 2018 till 24 procent 2019. Det betyder att
cirka 1 av 14 elever i årskurs 2 i årets undersökning svarar att man blir illa behandlad i skolan
flera gånger i veckan, jämfört med drygt 1 av 18 elever i förra årets undersökning.
Det är i första hand från andra elever i den egna klassen som de utsatta eleverna i årskurs 2
upplever kränkningar och trakasserier (65 procent). I andra hand handlar det om andra elever
på skolan (51 procent). 2 procent upplever att man blivit illa behandlad av sin lärare, och 4
procent av annan vuxen på skolan.
Frågan i sin helhet lyder: ” Upplever du att du har blivit illa behandlad (kränkt/trakasserad) på din skola? Med
det menas att du har blivit kallad elaka saker, retad, utfryst, hotad, knuffad, slagen eller illa behandlad på annat
sätt. (Tänk på hela höstterminen fram till nu)”.
2
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Andelen elever i årskurs 5 som upplever att man blivit illa behandlad i skolan är 23 procent,
en ökning med 1 procentenhet från förra året. I årskurs 8 ses dock en glädjande minskning
från 20 procent 2018 till 18 procent i år. I årskurs 8 ses även ett mönster de senaste tre åren
där andelen som säger att elever i egna klassen ligger bakom kränkningarna har minskat,
medan andelen som säger att det handlar om andra elever på skolan ökat i ungefär
motsvarande grad.
Frågor som inte ingår i index

Utöver de frågor som ingår i indexen Kunskap, Trygghet och trivsel samt Inflytande finns en
grupp frågor som klassificeras som ”Övriga”. Här ingår allmän nöjdhet med skolan, kännedom om möjligheten att byta skola, användning av digitala verktyg, om skolan pratat om
barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention, samt nöjdhet med de kulturupplevelser man får
ta del av via skolan.
För årskurs 2 och 5 ses generellt sett små eller inga förändringar jämfört med förra året på
dessa frågor. Ett undantag är påståendet ”Jag använder ofta digitala verktyg/hjälpmedel i mitt
skolarbete” som ökat från 49 procent till 53 procent instämmande i årskurs 2 och från 46
procent till 51 procent instämmande i årskurs 5.
Påståendet ”I min skola har vi gått igenom och pratat om mina rättigheter enligt FN:s barnkonvention (alla barns rätt)” har dock minskat från 79 procent till 75 procent instämmande i
årskurs 5. I årskurs 2 ligger svaren på denna fråga oförändrat på 88 procent instämmande.
Även i årskurs 8 har andelen elever som instämmer i påståendet ”Jag använder ofta digitala
verktyg/hjälpmedel i mitt skolarbete” ökat sedan förra året, från 47 procent till 49 procent.
Påståendet ”I min skola har vi gått igenom och pratat om mina rättigheter enligt FN:s
barnkonvention (alla barns rätt)” ökar marginellt, från 45 procent till 46 procent instämmande.
Andelen elever i årskurs 8 som uppger att det är nöjda med sin skola har dock minskat, från
60 procent instämmande 2018 till 56 procent 2019, i linje med den allmänna nedgång i
resultat som ses för årskurs 8 sedan förra året.
Pojkar och flickor

I likhet med tidigare år ses ett mönster där flickorna i snitt är något nöjdare med sakernas
tillstånd än pojkarna i årskurs 2, oavsett fråga.
I årskurs 5 är skillnaderna mellan könen mycket små överlag, men flickorna upplever i något
lägre grad än pojkarna att de trivs i skolan (74 procent jämfört med 79 procent bland pojkar)
och att de känner sig trygga i skolan (75 procent jämfört med 81 procent bland pojkar). Detta
mönster består även i årskurs 8.
I årskurs 8 är flickorna även mindre nöjda än pojkarna med andra saker, bland dessa studieron
(41 procent nöjda jämfört med 47 procent bland pojkar) och stämningen i skolan (51 procent
nöjda jämfört med 60 procent bland pojkar). Flickor i årskurs 8 är också mindre nöjda än
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pojkarna med lärarnas undervisning (46 procent jämfört med 54 procent bland pojkarna) samt
möjligheten att få hjälp från läraren vid behov (56 procent jämfört med 62 procent bland
pojkarna). De upplever även i lägre grad än pojkarna att de vet vad de behöver kunna för att
nå kunskapskraven i alla olika ämnen (40 procent jämfört med 46 procent bland pojkarna).
Elever i fristående och kommunala skolor

Vad gäller elever i årskurs 2 är de svarande i Stockholms kommunala skolor lite mer nöjda
överlag än de svarande från fristående skolor, en tendens som även ses i årskurs 5. I årskurs 8
är dock de svarande eleverna från fristående skolor lite nöjdare än eleverna i kommunala
skolor, men skillnaderna är relativt små. Ett undantag är frågan om man ofta använder digitala
hjälpmedel i arbetet där knappa 70 procent av svarande elever i årskurs 8 i fristående skolor
svarar ja, att jämföra med knappt 50 procent av eleverna i de kommunala skolorna. Mönstret
att elever i fristående skolor i högre grad uppger att de använder digitala hjälpmedel syns inte
i årskurs 2 och 5, utan endast i årskurs 8.
Enbart vissa fristående skolor genomför enkäten så dessa resultat kan inte ses som
representativa för alla fristående skolor i Stockholm.
Brukarenkät – gymnasieskolan
Eleverna i gymnasieskolans årskurs 2 har under våren genomfört den årliga brukarenkäten.
Resultaten är uppdelade efter frågeområdena: Trygghet och trivsel, Lärandet, Inflytande,
Utbildningsval – framtida arbetsliv samt Helhetsomdöme. Dessutom ingår två frågor under
Övriga frågor.
Årets svarsfrekvens är 79 procent, en minskning med 3 procentenheter jämfört med
föregående år. Generellt känner sig eleverna trygga på sin skola, 86 procent instämmer i
påståendet (samma resultat som 2018) och de är mer nöjda med skolans arbete mot mobbning
(60 procent mot 56 procent 2018). Eleverna kan också rekommendera sitt program samt
rekommendera sin skola i något större utsträckning än förra året.
Resultaten för frågeområdet Lärande är lika eller något sämre för 2019 än 2018, förutom när
det gäller påståendet om att lärarna bemöter på ett positivt sätt där andelen som instämmer i
påståendet har ökat något. Generellt för frågeområdet är att flickorna är mindre nöjda än
pojkarna. När det gäller påståendena om inflytande har resultaten minskat något jämfört med
2018 och även här är flickorna mindre nöjda än pojkarna.
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Andel positiva svar per frågeområde:

Kränkningar och trakasserier

Av eleverna i årets enkät ansåg 85 procent att de inte blivit illa behandlade på sin skola, att
jämföra med förra årets 84 procent. Av de som har angett att de har känt sig illa behandlade är
det en väsentligt lägre andel som känt sig illa behandlade av sin lärare i år jämfört med 2018,
26 procent jämfört med 32 procent. Det är framförallt från andra elever i den egna klassen
som de utsatta eleverna upplever kränkningar och trakasserier (60 procent). Elever som
upplever sig kränkta ett flertal gånger har sjunkit från 47 till 43 procent. Andelen flickor som
inte känt sig illa behandlade (har svarat nej på påståendet) är 84 procent jämfört med pojkarna
vars andel är 87 procent. Sett till hela frågeområdet Trygghet och trivsel, kan konstateras att
andelen flickor som instämmer i påståendena generellt är lägre än andelen pojkar. Flickornas
resultat tyder på att de inte är lika trygga och inte trivs riktigt lika bra i skolan som pojkarna.
Resultatet för arbetsro på lektionerna är lika för båda könen, men har totalt sett minskat med
en procentenhet jämfört med 2018.
Fördjupad redovisning och analys av resultaten presenteras i tertialrapport 2.
Brukarenkät - gymnasiesärskolan
Samtliga elever (årskurs 1-4) på gymnasiesärskolan har under våren 2019 genomfört en
brukarenkät, specifikt anpassad till skolformen. Årets svarsfrekvens för stadens gymnasiesärskolor är 82 procent på de nationella programmen och 66 procent på de individuella programmen. Resultaten är uppdelade efter frågeområdena: Trygghet och trivsel, Lärande och
utveckling, Digital teknik, Inflytande samt Arbetslivet.
Fördjupad redovisning och analys av resultaten presenteras i tertialrapport 2.
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Nämndmål:
1.3.3 Alla elever har inflytande över, förståelse för och tar ansvar för sitt eget
lärande utifrån sina förutsättningar
Uppfylls inte
Förväntat resultat

Med ökad ålder ökar elevers delaktighet i planering och uppföljning. Eleverna får genom detta en
god kännedom om sin prestationsförmåga i förhållande till målen, vilket leder till att eleverna
utvecklar en positiv attityd till lärande och ser sin egen ansträngning som betydelsefull. Arbetet för
att eleverna ska förstå progressionen i lärandet synliggörs i lärandemiljön genom exempelvis
kontinuerlig feedback från lärarna och andra bedömningsunderlag.
Utfallet från brukarundersökningarna beskrivs ovan under mål 1.3.2.

Kommunfullmäktiges och utbildningsnämndens indikatorer och aktiviteter
kopplade till KF:s mål för verksamhetsområdet 1.3
Kommunfullmäktiges Indikator

Utfall
T1
2019

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Utfall
VB
2018

Prognos
Årsmål
helår

KF:s
årsmål

Period

84 %

90 %

90 %

2019

Andel elever som nått kravnivån på det
nationella provet i matematik i årskurs 3

93 %

95 %

94 %

2019

Andel elever som nått kravnivån på det
nationella provet i svenska/
svenska som andraspråk i årskurs 3

91 %

93 %

92 %

2019

78 %

90 %

90 %

2019

78,5 %

84 %

84 %

2019

78 %

87 %

87 %

2019

Andel elever i årskurs 9 som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen

79 %

80 %

80 %

2019

Andel elever som är behöriga till nationella program, exklusive nyinvandrade
och elever med okänd bakgrund

92,1 %

94

94 %

2019

86 %

90 %

90 %

2019

65 %

77 %

65 %

2019

Andel elever i årskurs 2 som känner sig
trygga i skolan

Andel elever i årskurs 5 som känner sig
trygga i skolan

84 %

78 %

84 %

82 %

84 %

75 %

Andel elever i årskurs 6 som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen
Andel elever i årskurs 8 som känner sig
trygga i skolan

Andel gymnasieelever som känner sig
trygga i skolan
Andel gymnasieelever som slutfört utbildningen inom tre år med gymnasieexamen

75 %

86 %

80 %

89 %

73 %

84 %
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Kommunfullmäktiges Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utbildningsnämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla arbetssätt och rutiner för att säkerställa att utbildningsnämndens samordningsansvar för elever med upprepad och längre frånvaro
är väl fungerande oavsett huvudman

2019-01-01

2019-12-31

Utbildningsnämnden ska i samarbete med socialnämnden utreda
organisationen och samverkan kring elevers skolfrånvaro och skolplikt

2019-01-01

2019-12-31

Utbildningsnämnden ska införa verktyg för att testa språkförståelse,
matematiskt tänkande och eventuellt övriga behov hos alla elever i
förskoleklass

2019-01-01

2019-12-31

Utbildningsnämnden ska upprätta en handlingsplan för hur skolor kan möta
särskilt begåvade elevers behov

2019-01-01

2019-12-31

Utbildningsnämnden ska utreda den regionala samverkansmodellen för
gymnasiet och stadens utbildningsutbud med syfte att uppnå bättre
kostnadstäckning

2019-01-01

2019-12-31

Utbildningsnämnden ska utreda förutsättningarna för att systematiskt
sammanställa och rapportera anmälningar om kränkande behandling

2019-01-01

2019-12-31

Utbildningsnämnden ska utreda förutsättningarna för en elevhälsogaranti med
fokus på bland annat elevernas psykiska hälsa

2019-01-01

2019-12-31

Utbildningsnämnden ska utreda förutsättningarna för en utökad lärlingsutbildning

2019-01-01

2019-12-31

Utbildningsnämnden ska utreda förutsättningarna för ett aktivt skolval med
målet att samtliga föräldrar gör ett aktivt val

2019-01-01

2019-12-31

Utbildningsnämnden ska utreda förutsättningarna för införandet av en
skolakut på gymnasieskolan

2019-01-01

2019-04-30

Utbildningsnämnden ska utreda möjligheten till central rättning av nationella
prov i Stockholms stads skolor i kommunal regi

2019-01-01

2019-12-31

Utbildningsnämnden ska utreda organisationen för barnomsorg på obekväm
arbetstid

2019-01-01

2019-12-31

Utbildningsnämnden ska utreda placering av en ny naturskola att öppnas
under året för att möjliggöra för fler barn att få tillgång till naturskolans
verksamhet

2019-01-01

2019-12-31

Utbildningsnämnden ska utreda vilka möjliga insatser som kan vidtas för att
förbättra stadens möjligheter att rekrytera speciallärare till stadens skolor

2019-01-01

2019-12-31

Utbildningsnämnden ska utvärdera och fortsätta pilotprojektet med
lärarassistenter och studiepedagoger

2019-01-01

2019-12-31

Utbildningsnämnden ska utvärdera och fortsätta pilotprojektet med lönetillägg
på skolor med högt socioekonomiskt index

2019-01-01

2019-12-31

Avvikelse

Försenad

Nämndmål: 1.3.1 Alla elever utvecklas och når målen för sin utbildning
Utbildningsnämndens Indikator

Utfall
T1
2019

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Utfall
VB
2018

Andel elever som dagligen deltar i en
styrd rörelseaktivitet

Prognos
Årsmål
helår

KF:s
årsmål

Period

80 %

2019

Andel elever som vid höstterminsslut i åk
1 har uppnått grundläggande taluppfattning inom matematik

80 %

90 %

2019

Andel elever som vid höstterminsslut i åk
1 kan läsa bekanta meningar i korta,
elevnära texter genom att använda
ljudningsstrategi och helordsläsning på
ett delvis fungerande sätt

80 %

90 %

2019
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Utbildningsnämndens Indikator

Utfall
T1
2019

Utfall
män/
pojkar

63 %

62 %

Utfall
kvinnor/
flickor

Utfall
VB
2018

Prognos
Årsmål
helår

KF:s
årsmål

Period

63 %

76 %

2019

Andel elever som uppnått kravnivån på
det nationella provet i matematik i åk 6

93 %

96 %

2019

Andel elever som uppnått kravnivån på
det nationella provet i svenska/svenska
som andraspråk i åk 6

95 %

97 %

2019

42 %

55 %

2019

Andel elever som uppnått kravnivån på
det nationella provet i matematik i åk 9

92 %

95 %

2019

Andel elever som uppnått kravnivån på
det nationella provet i svenska/svenska
som andraspråk i åk 9

98 %

99 %

2019

Andel elever, av samtliga elever i åk 9,
som är behöriga till nationella program

86,9 %

89 %

2019

Meritvärde i årskurs 9

245,5
Poäng

246
Poäng

2019

Andel legitimerade lärare i grundskolan

76,8 %

77 %

2019

Andel gymnasieelever med examensbevis, oavsett studielängd

86 %

85 %

2019

Andel gymnasieelever med minst betyg
E i samtliga kurser i examensbevisen

79 %

80 %

2019

47 %

55 %

2019

85,5 %

92 %

2019

Andel elever i åk 5 nöjda med - Jag är
nöjd med de kulturupplevelser som jag
får ta del av i skolan (t.ex. författarbesök,
teater, konserter och museibesök).

Andel elever i åk 8 nöjda med - Jag är
nöjd med de kulturupplevelser som jag
får ta del av i skolan (t.ex. författarbesök,
teater, konserter och museibesök).

Andel gymnasieelever nöjda med - Jag är
nöjd med de kulturupplevelser som jag får
ta del av i skolan (t.ex. författarbesök,
teater, konserter och museibesök).

37 %

44 %

39 %

43 %

64 %

37 %

45 %

Andel legitimerade lärare i gymnasieskolan

Nämndmål: 1.3.2 Alla elever har en god lärmiljö
Utfall
T1
2019

Utfall
män/
pojkar

Andel vårdnadshavare F-klass nöjda
med – mitt barn känner sig tryggt i
skolan*

84 %

81 %

86 %

83 %

90 %

2019

Andel elever åk 2 nöjda med - Jag kan
arbeta i lugn och ro på lektionerna.

67 %

66 %

68 %

66 %

75 %

2019

Andel elever åk 5 nöjda med - Jag kan
arbeta i lugn och ro på lektionerna

57 %

57 %

57 %

54 %

85 %

2019

Andel elever åk 8 nöjda med - Jag kan
arbeta i lugn och ro på lektionerna

44 %

47 %

41 5

46 %

56 %

2019

8,5 %

5%

2019

53 %

62 %

2019

13,7 %

13 %

2019

Utbildningsnämndens Indikator

Utfall
kvinnor/
flickor

Total frånvaro i grundskolan
Andel gymnasieelever nöjda med Det är arbetsro på mina lektioner
Total frånvaro i gymnasieskolan

52 %

52 %

52 5

Utfall
VB
2018

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period
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* Förslag korrigerad formulering, tidigare lydelse var ”Andel elever F-klass nöjda med – jag känner
mig trygg i skolan”. Brukarenkäten för F-klassen riktar sig till vårdnadshavare.

Nämndmål: 1.3.3 Alla elever har inflytande över, förståelse för och tar ansvar för sitt
eget lärande utifrån sina förutsättningar
Utfall
T1
2019

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor
/ flickor

Utfall
VB
2018

Andel vårdnadshavare F-klass nöjda
med - Jag och mitt barn vet vad mitt
barn behöver för att lära och utvecklas

74 %

73 %

75 %

74 %

80 %

2019

Andel vårdnadshavare fritidshem
nöjda med – det inflytande mitt barn
har över fritidshemmets aktiviteter

69 %

67 %

71 %

75 %

80 %

2019

Andel vårdnadshavare åk 2 nöjda med
- Jag vet vad mitt barn behöver kunna
för att nå målen i de olika ämnena

63 %

63 %

63 %

64 %

83 %

2019

Utbildningsnämndens Indikator

Prognos
helår

Årsmål

Andel elever åk 5 nöjda med - Jag vet
vad jag behöver kunna för att nå målen/
kunskapskraven i alla olika ämnen

66 %

66 %

66 %

68 %

85 %

Andel elever åk 8 nöjda med - Jag vet
vad jag behöver kunna för att nå målen/
kunskapskraven i alla olika ämnen

43 %

46 %

40 %

46 %

70 %

KF:s
årsmål

Period

2019

2019

Andel gymnasieelever nöjda med - Hur
deras lärare informerar om vad som
krävs för att uppnå de olika betygen

51 %

56 %

48 %

54 %

65 %

2019

Andel gymnasieelever nöjda med
- Hur deras lärare under kursens gång
informerar om hur man ligger till

43 %

48 %

38 %

47 %

60 %

2019

Andel gymnasieelever nöjda med
- Jag får vara med och påverka hur
vi arbetar under lektionerna

29 %

32 %

26 %

34 %

50 %

2019

Utbildningsnämndens Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Påbörja ett arbete med att identifiera brister i tillgängligheten i skolplattformen
och digitala läromedel i undervisningen för elever, skolpersonal och vårdnadshavare med nedsatt funktionsförmåga avseende rörelse och orientering (syn,
hörsel, kognition), bland annat vid upphandlingar.

2019-01-01

2019-12-31

Säkerställa att läromedel är anpassade för elever med särskilda behov och att
lämplig teknik finns att tillgå för elever som är i behov av detta

2019-01-01

2019-12-31

Ta fram underlag för utbildningsnämndens riktlinjer för ett förväntansdokument och riktlinjer om trygghet och studiero.

2019-01-01

2019-06-30

Ge stöd till stadens skolor i arbetet med att ta fram en ANDT-handlingsplan

2019-01-01

2019-12-31

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av
hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet
Uppfylls helt
Fördjupad samverkan med socialnämnden och stadsdelsnämnderna för barnets
bästa
I Stockholms stads budget för 2019 finns ett flertal uppdrag där socialnämnden tillsammans
med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska verka för att barn och unga får det stöd
och den hjälp de behöver samt möjliggöra för skolan att ägna sig åt kunskapsuppdraget och i
samarbete med hemmen främja elevers utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och
ansvarskännande individer. För att arbeta med dessa uppdrag och uppnå dess målsättning
förutsätts samverkan på alla nivåer mellan berörda parter. Ledningen på övergripande nivå
måste ge förutsättningar för att samarbete mellan de olika verksamheterna och de olika
nivåerna kan ske.
För att ta ett helhetsgrepp över de gemensamma uppdragen har, förutom samverkan i de
enskilda uppdragen, ett gemensamt startmöte ägt rum där ett flertal representanter, från olika
enheter och med olika roller, från var förvaltning deltog. Mötet ägde rum i syfte att gemensamt få en helhetsbild över de gemensamma uppdragen och tillsammans hitta de bästa
förutsättningar för att arbeta i samverkan med uppdragen. Nya möten i denna konstellation är
inbokade under våren 2019.
Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen driver utvecklingsarbete kring skolsociala
team genom en styrande samverkansgrupp, tillsammans med kompetenscenter barn och unga
samt berörda grundskolechefer och avdelningschefer inom socialtjänsten. Förutsättningarna
för samverkan undersöks genom en enkät som besvaras av medarbetare och chefer inom
socialtjänsten och utbildningsförvaltningens verksamheter lokalt. Resultatet återförs till varje
stadsdelsförvaltning som en del i utvecklingsarbetet. Fortsatt arbete pågår i stadsdelsförvaltningarna med att implementera ramverket för skolsociala team.
En samverkan med socialförvaltningen har också påbörjats kring uppdraget att införa SAMSmodellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn.
Översyn av stadens ungdomsmottagningar
En kartläggning av ungdomsmottagningarnas nuvarande organisationsformer pågår. Berörda
avdelningschefer och enhetschefer på stadsdelsförvaltningarna och utbildningsförvaltningen
har lämnat synpunkter på vilka områden som är viktiga att se över och personal och chefer på
stadens samtliga ungdomsmottagningar har intervjuats. Kartläggningen ska ligga till grund för
en analys av nuvarande situation och eventuella förslag på förändringar.
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Kompetenshöjande insatser om könsstympning
Socialförvaltningen har i samarbete med AMEL-mottagningen och utbildningsförvaltningen
planerat fortbildningsinsatser för staberna vid grundskoleavdelningen och gymnasieavdelningen samt skolors elevhälsoteam inom områden som könsstympning samt socialtjänstens
arbete vid orosanmälningar.
Skolpliktsbevakning och frånvaroärenden
Varje månad gör förvaltningen en central skolpliktsbevakning som redovisar statistik om
skolpliktiga elever i Stockholm som inte har en registrerad skolplacering.
Antalet oplacerade elever, det vill säga elever som saknar en registrerad skolplacering i barnoch elevregistret (BER), har minskat under perioden från den 1 januari till den 3 april 2019. I
april är det 1 088 stycken elever som inte har en registrerad skolplacering, att jämföra med
den 1 januari 2019 då det var 1 848 stycken oplacerade elever. April månad har det lägsta
antalet oplacerade elever sedan BER infördes för grundskolans del sommaren 2017 då cirka
2 500 elever saknade skolplacering.
Åtgärder som har genomförts är bland annat
- utbildningstillfällen för samtliga skolpliktsbevakare på skolorna,
- alla skolpliktsbevakare har en särskild kontaktperson som de kan vända sig till
- en större kvalitativ skolpliktsbevakning har genomförts, med genomgång av varje
oplacerad elev och analys av skolpliktsarbetet avseende respektive elev. Detta har
återkopplats till grundskolechef.
- kvantitativ skolpliktsbevakning genomförs varje månad,
- en utveckling av BER som underlättar skolornas hantering av ärendena.
- på intranätet fins en skolpliktssida som ständigt uppdateras och där all information om
skolpliktsfrågor samlas. Många skolpliktsbevakare prenumererar på sidan.
Förvaltningen bedömer att ovanstående åtgärder har satt ljuset på frågan och att skolorna
arbetar mer aktivt med de oplacerade eleverna.
Hittills under 2019 har 288 stycken frånvaroärenden för elever hos annan huvudman in
kommit in. Under samma period förra året anmäldes 111 stycken elevärenden. Det innebär en
ökning av antalet anmälda frånvaroärenden hos annan huvudman med 159 procent.
Förvaltningens anser det svårt att dra slutsatser kring huruvida det ökade antalet ärenden beror
på att frånvaron de facto har ökat, eller om förändringen beror på ökad inrapportering från
skolor med annan huvudman. En lagändring trädde i kraft den 1 juli 2018 som innebär att all
frånvaro ska uppmärksammas, utredas och anmälas, inte bara den ogiltiga frånvaron. Förvaltningen genomförde i samband med lagändringen ett antal olika informationsinsatser riktade
till andra huvudmän. Förvaltningen har även haft informationsinsatser om de skoljuridiska
aspekterna som rör frånvaro som riktat sig till socialtjänsten. Dessa insatser, och själva
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lagändringen i sig, ligger sannolikt bakom den ökade mängden inkommande anmälningar om
elevers upprepade eller längre frånvaro.
Kommunfullmäktiges Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och
stadsdelsnämnderna fortsätta att utveckla stödet till elever med
funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.

2019-01-01

2019-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden göra en översyn av
gällande riktlinjer med inriktning att utveckla insatser för att stabilisera
skolgången för barn och unga som är aktuella inom socialtjänsten.

2019-01-01

2019-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av riktlinjerna för hur socialtjänsten agerar när ett
barn eller en ungdom stängs av från skolan med sikte på snabbare insatser.

2019-01-01

2019-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn avseende stadens ungdomsmottagningar
gällande bland annat organisation och huvudmannaskap.

2019-01-01

2019-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna att införa kompetenshöjande insatser om
könsstympning genom att införa en särskild utbildning som riktas till personal
inom skola, vård och socialtjänst.

2019-01-01

2019-12-31

Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden utreda förutsättningarna för att införa SAMS-modellen (samverkan skola socialtjänst) för att
verka för en obruten skolgång för placerade barn.

2019-01-01

2019-12-31

Socialnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden utreda och föreslå
en organisationsmodell för Skolfam, som förstärker samarbetet mellan
elevhälsa och socialtjänst, med utgångspunkt från nämndernas ansvar för
elevhälsa respektive socialtjänst.

2019-01-01

2019-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
Samverkan sker utifrån det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande
arbetet i syfte att fler elever når målen för utbildningen
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Samarbete med stadsdelsförvaltningarna och andra samhällsaktörer bidrar till elevernas lärande,
utveckling och framtidstro.
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KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt
konkurrenskraftigt näringsliv
Uppfylls helt
Praktisk yrkesorientering - prao
Minst tio dagar prao är numera obligatoriskt för elever från och med årskurs 8. Syftet med
prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval.
Förvaltningens praogrupp har tagit fram blanketter för att underlätta anskaffning och
kvalitetssäkring av praoplatser. Blanketterna som tagits fram för både skolor och för central
förvaltning har förenklat processen med kvalitetssäkring både för staden och för arbetsplatserna som vill ta emot praoelever.
Som ett komplement till skolornas egen anskaffning har praogruppen sedan anskaffat,
kvalitetssäkrat och fördelat praoplatser under våren. Antalet kvalitetssäkrade anskaffade
praoplatser är cirka 1 300 praoveckor fördelade på cirka 160 arbetsgivare under vårterminen
2019. Majoriteten av platserna har fördelats till skolorna.

Kommunfullmäktiges Indikator
Andel upphandlad verksamhet i
konkurrens

Utfall
T1
2019

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Utfall
VB
2018
--

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

48 %

Tas fram
av nämnd

Period

2019

Nämndmål:
En bra förskola och skola ger förutsättningar för ett gott företags- och
näringslivsklimat
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Stockholms skolor har tillräckligt med platser och god kvalitet för att ge förutsättningar för att gott
företags- och näringslivsklimat. Alla elever har under sin skolgång kontakt med högskolor,
branscher, näringsliv och andra aktörer. Eleverna ska därigenom ges möjlighet till kunskap,
inspiration och underlag inför framtida studier och yrkesval. Utbildningsförvaltningen bidrar till att
stärka Stockholm som en världsledande kunskapsregion genom att utveckla samverkan med
lärosäten, myndigheter och andra externa aktörer såväl regionalt som nationellt och ge både elever
och lärare möjlighet till olika former av samarbeten.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån
människors och verksamheters skiftande behov
Uppfylls helt
Utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan (LFP) omfattar en planeringsperiod på tre år och
fastställdes under april månad i samband med underlaget till budget. LFP innehåller även en
översikt fram till år 2040. Stadsledningskontoret tar inom ramen för SAMS (Samordnad
skolplanering i Stockholm) fram en lägesrapport som föreläggs kommunstyrelsen under
tertialrapport 2. Rapporten syftar till att säkerställa det långsiktiga behovet av skolor fram till
år 2040. Utbildningsförvaltningen ingår i SAMS styrgrupp och arbetsgrupp och har bistått i
delar av rapportframtagandet. Förvaltningen för även samtal med stadsledningskontoret för en
utveckling av stadens elevantalsprognoser i syfte att öka tillförlitligheten och få
samstämmighet med processen för att söka skola.
Funktionsprogram för skollokaler uppdateras årligen i utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan. Årets uppdatering avser justeringar utifrån tillgänglighet och elever i behov av
särskilt stöd. Samtidigt skapas ett omfattande stödmaterial avseende byggnation av särskilda
lokaler för grundsärskola, gymnasiesärskola, kommunövergripande särskild undervisningsgrupp (CSI) och gymnasieprogram med specialpedagogisk profil.
Utbildningsnämnden har fattat beslut kring tillgänglighetsanpassning av skolors publika
lokaler. SISAB:s upphandling pågår och arbetet med tillgänglighetsåtgärder beräknas starta
efter sommaren. Därutöver ingår tillgänglighetsåtgärder i förvaltningens skolgårdsprojekt.
Nämndmål:
2.2.1 God planering för skolutbyggnad säkerställs genom välutvecklade
behovsanalyser och samverkan inom staden kring skolplanering
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Förvaltningen verkar för att komma in tidigt i stadens planeringsprocesser och lämnar goda behovsanalyser som underlag.
Nämndmål:
2.2.2 Utbildningsnämndens verksamheter bedrivs i ändamålsenliga och
effektiva lokaler som bidrar till hög kvalitet för elever och medarbetare
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Lokalerna byggs och underhålls utifrån utbildningsnämndens funktionsprogram samt utifrån ett
klimat- och miljöperspektiv. Lokalerna ska vara flexibla samt kostnads- och areaeffektiva.
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Utbildningsnämndens Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Beställa åtgärder för att tillgängliggöra skolornas publika lokaler.

2019-01-01

2019-12-31

Säkerställ skolornas inklusive skolgårdarnas tillgänglighet och användbarhet
för elever, skolpersonal, vårdnadshavare och andra besökare med olika
funktionsnedsättningar, i samband med ny-, om- och tillbyggnad.

2019-01-01

2019-12-31

Tillgängliggöra information om vilka skolor i egen regi som är tillgänglighetsanpassade.

2018-12-31

2019-12-31

Uppmärksamma tillgänglighetsaspekter när verksamheten genomför
förändringar i lokaler eller omorganiserar

2019-01-01

2019-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark
besöksnäring
Uppfylls helt
Uthyrning av andra lokaler än idrottssalar till föreningslivet
Utbildningsförvaltningen har av nämnden fått i uppdrag att beställa åtgärder av SISAB för att
möjliggöra uthyrning av andra lokaler än idrottssalar till föreningslivet. Projektet pågår med
målet att öppna skollokaler för uthyrning till föreningar i 13 utvalda skolor. Samtliga lokaler
hyrs ut via idrottsförvaltningens bokningssystem.
Under 2019 genomförs anpassningar i utvalda övernattningsskolor för att säkerställa övernattning i skolor. Övernattningsverksamheten har stött på stora utmaningar i och med det
stora antal underhålls- och ombyggnadsprojekt som begränsar övernattningsmöjligheten.
Förvaltningen och SISAB arbetar aktivt för att begränsa konsekvenserna och erbjuda
idrottsförvaltningen det antal platser som föreningslivet behöver.
Kulturpeng
En arbetsgrupp är tillsatt för att utreda införandet av en kulturpeng och samverkan mellan
förvaltningarna pågår enligt plan.
Kommunfullmäktiges Indikator
Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid

Utfall
T1
2019

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Utfall
VB
2018

Prognos
helår

89 485

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

93 000

93 000

2019

Kommunfullmäktiges Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kulturnämnden och utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda införandet av en kulturpeng i syfte att bidra till att fler barn,
inom förskolor och skolor, i högre utsträckning tar del av kultur.

2019-01-01

2019-12-31

Avvikelse
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Nämndmål:
Fler stockholmare har tillgång till fler ytor för föreningsliv, kultur, rörelse och
motion
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Antalet skolgårdsytor och skol- och idrottslokaler som är tillgängliga för föreningsliv och fysisk
aktivitet ökar.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter
samt god framkomlighet
Uppfylls helt
Förvaltningen avser att under året förnya resepolicyn.

Kommunfullmäktiges Indikator

Utfall
T1
2019

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Andel miljöbränsle i stadens etanoloch biogasfordon

Utfall
VB
2018

Prognos
helår

70 %

Årsmål

KF:s
årsmål

86 %

Period

86 %

Halvår
1 2019

Nämndmål:
Utbildningsnämnden bidrar till effektiva och hållbara transporter
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Utbildningsnämndens verksamheter planeras och placeras så att behovet av resor och transporter
minskar. Resor genomförs på det minst miljöpåverkande sättet. Nämndens tjänstefordon drivs av
förnybara bränslen som gas eller el. I upphandlingar ställs miljökrav i enlighet med stadens
miljöprogram och stadens mål om fossilbränslefri organisation 2030.
Utbildningsnämndens Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningens resepolicy ska förnyas i enlighet med stadens miljöprogram
och stadens mål om fossilbränslefri organisation 2030

2019-01-01

2019-12-31

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö
Uppfylls helt
De reviderade riktlinjerna för skolmåltider antogs av utbildningsnämnden i mars. Jämfört med
tidigare riktlinjer är det mer fokus på helhetsperspektivet på måltiderna där måltidsmodellen
är utgångspunkten vid planering av måltider. Måltidsmodellen ska vara utgångspunkt för att
främja samsynen på hälsa, kvalitet, hållbarhet, säkerhet, trivsel och de pedagogiska
aspekterna. Vidare har riktlinjerna ett ökat fokus på miljö- och klimatfrågor och fysisk
aktivitet. Fysisk aktivitet tillsammans med bra mat ger goda förutsättningar för lärande i
skolan och bidrar till en förbättrad folkhälsa. De nya riktlinjerna omfattar nu även alla
kommunala gymnasieskolor.
En uppföljning av skollagens krav på näringsriktiga skolmåltider har genomförts. Det finns
fortfarande utvecklingsmöjligheter när det gäller lagkravet kring näringsriktiga skolmåltider
men utfallet i Stockholms stads skolor ligger något högre än rikssnittet.
En upphandling i utbildningar i livsmedelssäkerhet och egenkontroll har påbörjats.
Återbruksprojektet Stocket har förlängts och pågår hela 2019. Utbildningsförvaltningen
kommer att vara delaktiga i styrgruppen.

Kommunfullmäktiges Indikator

Utfall
T1
2019

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Utfall
VB
2018

Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet
till matavfallsinsamling
Andel inköpta ekologiska måltider och
livsmedel i staden i kronor av totala värdet
av inköpta måltider och livsmedel

Prognos
KF:s
Årsmål
helår
årsmål
60 %

41,1 %

50 %

60 %

Period

2019

50 %

2019

Nämndmål:
Skolan bidrar till en hållbar livsmiljö
Uppfylls helt
Förväntat resultat

FN:s globala hållbarhetsmål "Agenda 2030" och lärande för hållbar utveckling är en självklar del
av verksamheten. Det finns övergripande strategier för energihushållning, kosthållning och hållbar
utveckling. Detta vävs även in i undervisningen för att synliggöra betydelsen av det personliga
ansvaret för vår gemensamma livsmiljö och hälsa.
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Utbildningsnämndens Indikator

Utfall
T1
2019

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Utfall
VB
2018

Prognos
Årsmål
helår

Antal skolor som har genomfört checklista för skolmåltider och som uppfyller
utbildningsförvaltningens grundläggande
krav på måltidsverksamheten
Enheter som sorterar ut matavfall för
biologisk behandling

KF:s
årsmål

Period
2019

167
följer upp

2019

90

80

sorterat

sorterar

Utbildningsnämndens Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förebygga uppkomsten av avfall och öka insamlingen av matavfall

2019-01-01

2019-12-31

Ge stöd till skolorna kring att skapa tillgängliga, inkluderande och säkra
lösningar för skolmåltider med hänsyn till elever med matallergi och annan
överkänslighet mot födoämnen (t.ex. gluten, laktos).

2019-01-01

2019-12-31

Avvikelse
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KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser
Uppfylls helt
Nämnden redovisar per april en budget i balans efter resultatfonder och åtgärder. Prognosen
bygger på att beslutade åtgärder inom delar av gymnasieverksamheten får effekt 2019, att
lokalkostnaderna inte ökar väsentligt under året samt att resultatenheterna hämtar 49,8 mnkr
ur resultatfonderna. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar. Med
prestationsförändring avses förändringar av barn- och elevantal. Se under avsnitt Uppföljning
av ekonomi.

Kommunfullmäktiges Indikator

Utfall
T1
2019

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinnor/
flickor

Utfall
VB
2018

Prognos
helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Nämndens budgetföljsamhet efter
resultatöverföringar

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

T1 2019

Nämndens budgetföljsamhet före
resultatöverföringar

99,9 %

99,2 %

100 %

100 %

100 %

T1 2019

+/-1 %

+/- 1 %

2019

Nämndens prognossäkerhet T2

-1 %

Nämndmål:
Det ekonomiska resultatet är i balans
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Nämndens verksamheter håller budget. Goda analyser bidrar till att prognossäkerheten är hög.
Utbildningsnämndens Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Delta i EU-projekt som bidrar till verksamhetsutveckling

2019-01-01

2019-12-31

Delta i EUROCITIES-nätverket och specifika nätverk inom EUROCITIES för
kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte

2019-01-01

2019-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för
stockholmarna
Uppfylls helt
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Kommunfullmäktiges Indikator

Utfall
T1
2019

Aktivt Medskapandeindex

78

Andel elektroniska inköp

66 %

Andel tjänsteutlåtanden som
innehåller en jämställdhetsanalys

Utfall
män/
pojkar
77

Utfall
kvinnor/
flickor
78

Prognos
helår

79

53 %

71,4 %

19,1 %

Andel upphandlade avtal där en plan
för systematisk uppföljning har tagits
fram
Index Bra arbetsgivare*

Utfall
VB
2018

100 %

100 %

--

83

KF:s
årsmål

Årsmål

Period

2019

82

82

60 %

tas fram
av nämnd

T1 2019

100 %

tas fram
av nämnd

T1 2019

87 %

87 %

2019

85

85

2019

Sjukfrånvaro**

5,38 %

4,02 %

5,99 %

5,4 %

5,0 %

5%

tas fram
av nämnd

T1 2019

Sjukfrånvaro dag 1-14**

1,98 %

1,98 %

1,98 %

2%

1,8 %

1,8 %

tas fram
av nämnd

T1 2019

* Index Bra arbetsgivare kan ännu inte anges.
** Sjukfrånvarosiffrorna avser mars. Uppdateras om möjligt med siffror för april i samband med
nämndbehandling.
Kommunfullmäktiges Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska tillsammans med utbildningsnämnden, miljö- och
hälsoskyddsnämnden och servicenämnden utveckla gällande upphandling av
livsmedelsprodukter som minskar klimatpåverkan samt säkerställa att staden
ställer krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i livsmedelsproduktionen motsvarande svensk nivå i stadens upphandlingar

2019-01-01

2019-12-31

Kommunstyrelsen, Stockholms Stadshus AB, exploateringsnämnden,
utbildningsnämnden, idrottsnämnden, SISAB och Micasa ska genomföra
pilotprojekt för externa inhyrningar i syfte att vidareutveckla kompetens och
organisation utifrån lagen om offentlig upphandling, LOU. Nämnder och bolag
har genomförandeansvar och kommunstyrelsen svarar tillsammans med
Stockholms Stadshus AB för den strategiska inriktningen

2019-01-01

2019-12-31

Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet
med att ta fram en handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för
barnskötare och förskollärare

2019-01-01

2019-08-31

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
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Nämndmål:
Utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare för chefer, medarbetare
och framtida medarbetare
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Utbildningsförvaltningen är en arbetsgivare med attraktiva arbetsvillkor. Förvaltningen utvecklar,
behåller, attraherar, rekryterar och introducerar kompetenta och engagerade medarbetare som tar
initiativ till och får möjlighet att utveckla sig själva och sitt uppdrag. Arbetsmiljön på utbildningsförvaltningens samtliga arbetsplatser är god och erbjuder och stimulerar medarbetare att utveckla
verksamheten. Arbetet med strategisk kompetensförsörjning säkerställer att medarbetare på alla
nivåer har den kompetens som behövs för att skapa den bästa skolan för varje elev. Lärarna kan
fokusera på undervisningen.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
Utbildningsområdet har fortsatt stora utmaningar med stora rekryteringsbehov kombinerat
med en tilltagande brist på såväl lärare som förskollärare. Förvaltningens långsiktiga arbete
för att såväl utveckla och behålla befintliga medarbetare som att rekrytera och attrahera
kommande beskrivs i en kompetensförsörjningsplan som antagits av nämnden i samband med
beslut om Underlag för budget 2020 med inriktning 2021-2022. Planen innehåller såväl
prognoser för kommande rekryteringsbehov som åtgärder och inriktning för de kommande
årets satsningar.
Utbildningsförvaltningen deltar i flera sammanhang för att möta nya potentiella medarbetare
och för att bredda och nyansera bilden av läraryrket och skolan samt för att stärka arbetsgivarvarumärket. Utbildningsförvaltningen bjuder under våren 2019 in lärarstudenter till
professionshöjande seminarium i samarbete med bland annat länets lärosäten och Nobel Prize
Museum. Satsningen When you are Lärare utvecklas och förlängs bland annat genom en ny
satsning där stadens pedagogiska personal visar sin vardag i sociala medier.
För att underlätta rekryteringen av behöriga lärare i grundskola, fritidshem och gymnasieskola
fortsätter utbildningsförvaltningen att erbjuda ett kostnadsfritt rekryteringsstöd till skolor med
särskilda utmaningar. Under 2019 utökas stödet till att omfatta 260 rekryteringar. För
perioden januari till mars har 50 rekryteringar genomförts genom stödet.
Förvaltningen har under 2018 som ett pilotprojekt startat en vikariepool (Mobila lärarteam).
Pilotprojektet har fortgått under vårterminen och utvärderas och avslutas i juni 2019. Under
pilotprojektet ser lönekostnaden för vikarier ut att ha minskat för de enheter som nyttjat stödet
och deluppföljning visar att vikarier och skolor är nöjda med datastödet och vikariepoolen.
Skolorna ser framförallt vinster i att det finns större möjlighet att få kontinuitet med
personalen i verksamheten. Andra positiva aspekter av projektet är att en rekryteringsväg
öppnas för att nå bland annat grupperna lärarstudenter, nyexaminerade lärare, pensionerade
lärare samt personer med utländsk lärarexamen. Då pilotprojektet avslutas i juni 2019

stockholm.se
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kommer rekryterade vikarier att få möjlighet till en likvärdig anställning hos någon av de
skolor som ingått i pilotprojektet.
En arbetsgrupp har tillsatts för att utreda hur utbildningsförvaltningen kan arbeta med att
skapa förutsättningar för seniora lärare att fortsätta sin yrkesutövning.
Utbildningsförvaltningen fortsätter samarbetet med stiftelsen Teach for Sweden (TFS). Just
nu arbetar 18 stycken TFS-kandidater i Stockholms stads skolor varav nio kandidater kommer
att examineras i juni 2019.
Under våren 2019 genomförs en undersökning bland nyanställda lärare i staden för att stärka
och utveckla introduktionen. Undersökningen kommer bland annat att ligga till grund för
arbetet med att stärka introduktionen för nyanställda lärare.
Arbetet med utvecklingen av den verksamhetsförlagda utbildningen fortsätter. I Stockholms
skolor och förskolor är totalt 3 405 lärarstudenter placerade av vilka 1 561 lärarstudenter gör
sin VFU under 2019. I samarbete med Stockholms universitet har organiseringen av den
verksamhetsförlagda utbildningen i kluster påbörjats. Ett första kluster har upprättats i
Bromma. Samarbetet med Södertörns högskola fortsätter.
Från nyanländ till nyanställd lärare har övergått från att drivas i form av projekt till löpande
verksamhet med praktik, vägledning och specifika seminarium riktad till nyanlända lärare. En
ansökan om medel för tidiga insatser har skickats till Länsstyrelsen och syftet är att kunna
fortsätta ge yrkesinriktad svenskundervisning även till deltagare som saknar uppehållstillstånd. Tidigare uppföljningar visar att få deltagare erbjuds arbete i stadens skolor. Aktiviteten
kommer därför att kompletteras med en traineeinriktning i samarbete med Arbetsförmedlingen. Under våren gör en deltagare traineeplacering med lönebidrag och målet är att under
året utöka detta antal till tio. Lönebidraget administreras centralt för att effektivisera och förenkla för de skolenheter som tar emot deltagare. Totalt har 21 lärare erhållit lärarlegitimation
inom projektet.
Kompetensutveckling
Inom ramen för Lärarlyftet II studerar under vårterminen 2019 totalt 55 lärare. Av dessa
studerar 32 lärare specialpedagogik, fem stycken läser svenska som andra språk och 18
stycken studerar inom andra ämnen.
En arbetsgrupp har tillsatts för att utreda insatser som kan vidtas för att förbättra stadens
möjligheter att rekrytera speciallärare och specialpedagoger inom stadens skolor. En särskild
utmaning de kommande åren är behörighetskraven inom grund- och gymnasiesärskolan.
Insatser sker för att öka möjligheterna för lärarna att fokusera på undervisningen. Pilotprojektet kompletterande kompetenser som undersökt möjligheterna att använda lärarassistenter för att avlasta lärarna i skolan är nu i slutfasen. Preliminära resultat visar på vikten
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av att se över skolans organisation, de arbetsuppgifter som utförs och vilka funktioner som
gör vad. Flera av de arbetsuppgifter lärarna utför idag kan utföras av andra yrkesprofessioner.
Projektet visar också att behovet av administrativt stöd inte är så stort. Lärarnas behov av
avlastning ligger istället till största del inom det elevsociala området. Här finns stor potential i
att professionalisera mentorsrollen, i synnerhet för de högre stadierna. Varje skola behöver
göra en analys utifrån sin kontext för att identifiera vilka behov som finns i organisationen
och vilka lösningar som ger bäst resultat då behoven skiljer sig mellan stadier och skolor.
Riksdagen förväntas i samband med beslut om vårändringsbudgeten besluta om ett statsbidrag
som kan användas av huvudmännen för att anställda fler lärarassistenter under 2019. Det
totala statsbidraget uppgår under 2019 till 475 mnkr och ökar sedan till 500 mnkr under
perioden 2020-2022. Erfarenheterna från projektet med kompletterande kompetenser tas om
hand när lärarassistenter introducera si verksamheten med stöd av statsbidraget.

Stärkta karriärvägar och utvecklingsmöjligheter
Arbetet med att vidareutveckla karriärmöjligheterna för lärare, skolledare, elevhälsans
professioner samt förvaltningens chefer och medarbetare på förvaltningen centralt fortsätter.
Samtal pågår kring hur karriärvägar för lärare och förskollärare skulle kunna utvecklas utifrån
regeringens två betänkanden kring professionsutveckling. Ambitionen att vidga möjligheterna
att söka FoU-medel till professionsutveckling för fler personalkategorier kvarstår men
förutsätter att finansieringsfrågan löses.
Karriärspåret chef vidareutvecklas inom ramen för chefsprogrammet. Innehållet i ledarutbildningen ses över och ett förslag till ett tredje steg tas fram för att göra det möjligt för fler medarbetare att gå vidare till chefstjänster. Stödet till chefer i form av bland annat introduktion,
coachning och ledningsgruppsutveckling fortgår.
Förvaltningens arbete med att stärka yrkesrollen och professionen för elevassistenter fortsätter
med riktade utbildningar och seminarier. Utbildningar ges även till handläggare vid central
förvaltning.
För barnskötare och elevassistenter som saknar pedagogisk utbildning kommer en gymnasial
yrkesutbildning för barnskötare och elevassistenter att anordnas. I samarbete med
Midsommarkransens gymnasium planeras att till hösten starta två grupper om vardera 30
platser. Utbildningen genomförs under ett år med studier en dag per vecka. För barnskötare
med tre års erfarenhet finns vid Södertörns högskola en erfarenhetsbaserad utbildning till
lärare i fritidshem om 180 högskolepoäng. För tillsvidareanställda barnskötare som blir
antagna till utbildningen utgår vikarieersättning till skolan för den dag de studerar.
För skolledare och chefer inom utbildningsförvaltningen genomförs och utvecklas
kontinuerlig en bred bas av professionshöjande insatser utifrån de olika gruppernas behov.
Bland annat har nätverk för enhetschefer initierats under första halvan av 2019 och gruppen
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kökschefer kommer att erbjudas kompetenshöjande insatser inom chef- och ledarskap under
2019. Förvaltningen fortsätter arbetet med lönekriterier i form av uppdragsbeskrivningar för
rektorer.

En bra arbetsmiljö och attraktiva anställningsvillkor
Förvaltningen fortsätter att bedriva ett systematiskt och långsiktigt arbete för att förbättra
arbetsmiljön för såväl lärare som andra yrkeskategorier vid utbildningsförvaltningen. Enkäten
för den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet har skickats ut till
verksamheterna och resultatet kommer att analyseras senare i vår.
Årets medarbetarenkät har genomförts under våren och resultaten har skickats ut till verksamheterna. Total svarsfrekvens i utbildningsförvaltningen var 77 procent, vilket var 8 procentenheter högre än föregående år. Aktivt Medskapandeindex (AMI) för utbildningsförvaltningen 2019 är 78 (stadens värde är 79). Jämfört med utbildningsförvaltningens resultat 2018
har AMI minskat med 1 indexenhet. Av utfallen för de olika delindexen i AMI - ledarskap,
motivation och styrning - ligger ledarskap på samma nivå som tidigare. Motivation har
minskat med 1 indexenhet och styrning har minskat med 3 indexenheter (vilket även ligger i
paritet med stadens minskning för samma delindex).
Alla verksamheter har fått i uppdrag att arbeta med sitt resultat och vidta åtgärder utifrån en
analys av sina resultat. Chefer för enheter med ett AMI under 73 ska upprätta en handlingsplan och återkoppla denna till sin överordnade chef senast den 21 juni 2019.
Under våren genomförs uppdragsdialoger med enheterna inom utbildningsförvaltningen.
Uppdragsdialogerna säkerställer att det centrala stödet inom personalområdet motsvarar
verksamheternas behov och är en möjlighet för förvaltningen att följa upp och säkerställa att
centrala rutiner och riktlinjer är kända och implementerade. Bland annat följs arbetet för
utfasning av anställningsformen allmän visstidsanställning upp, samt arbetet för att göra heltid
till norm vid nyanställning och erbjuda ofrivilligt deltidsarbetande heltid.
Ett material att användas vid arbetsplatsträffar har tagits fram för förbättra enheternas
incidentrapportering.
Förvaltningens HR-funktioner ger stöd i att systematisera verksamheternas arbete med
sjukfrånvaro både på organisatorisk och på individnivå. Arbetet fokuserar på såväl hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande insatser. Ett projekt pågår där ett antal enheter
med hög korttidsfrånvaro erbjuds riktat stöd för att undersöka bakomliggande orsaker till
sjukfrånvaron och få stöd i att ta fram en handlingsplan. Under våren har aktuella enheter
identifierats och analysmetod tagits fram. Utbildningsprogrammet för chefsutbildningar inom
personalområdet har tagits fram för året och flertalet utbildningar inom bland annat
rehabilitering, misskötsamhet, ledigheter och arbetsmiljö har genomförts. En ny utbildning
ges rörande arbetstidsavtalet för lärare (Bilaga M) och dess möjligheter.
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Förvaltningen har partsgemensamt utifrån avtalet mellan Lärarförbundets och Lärarnas
Riksförbunds Samverkansråd (HÖK 18) arbetat fram aktiviteter inom områdena arbetsmiljö,
arbetsbelastning och arbetsorganisation. Arbetet omfattar bland annat implementering och
integrering av SKOL-OSA inom ramen för redan befintliga stödmaterial som exempelvis
riskbedömningar, skyddsronder och material för arbetsplatsträff.
Stödverktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet har uppdaterats i syfte att säkerställa att
områden i arbetsmiljön kontrolleras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Identifierar
verksamheten brister i tillgängligheten på arbetsplatsen för medarbetare med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga ska dessa åtgärdas direkt eller läggas in i en handlingsplan.
Fortsatta kompetenshöjande insatser har genomförts och planeras i syfte att öka chefers och
skyddsombuds kunskap om hur arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering och för lika
möjligheter kan integreras i det redan befintliga arbetsmiljöarbetet. I de utbildningar som
erbjuds för elevskyddsombud ingår avsnitt om diskriminering och likabehandling.
Förvaltningen ser över de typannonser som används så att de inte innehåller rekryteringskrav
som kan missgynna eller utestänga personer med funktionsnedsättning eller som på annat sätt
kan vara diskriminerande. Utbildningar i kompetensbaserad rekrytering planeras under våren.
Förvaltningen har även arbetat med att sprida goda exempel kring förebyggande insatser för
att skapa arbetsplatser fria från diskriminering, exempelvis diplomutbildning i HBTQ och
normkritik, material för arbetsplatsträff om lika rättigheter med mera.
Under våren har en utbildning särskilt riktad till skoladministrativ personal tagits fram.
Utbildningen som behandlar bland annat regelverk och rutiner kring anställning, sjukfrånvaro
och ledighet samt dokumenthantering och löneskulder, har hittills genomförts vid två tillfällen
och kommer att erbjudas även under hösten. För att stärka kompetensen inom systemfrågor
har utbildningar startats inom Winlas och Jobba i stan.
Förvaltningen arbetar för att säkerställa att riktlinjerna avseende kränkande särbehandling,
trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier är väl kända i verksamheten och att alla
medarbetare vet till vem de ska vända sig om de upplever sig utsatta. Förvaltningen har
arbetat med att sprida riktlinjer och material att användas vid arbetsplatsträffar. Resultatet från
årets medarbetarenkät visar att 81 procent av förvaltningens medarbetare svarat ja på frågan
om de vet var de ska vända sig om de har utsatts. Att riktlinjerna implementerats och
kommunicerats i verksamheten följs även upp av i den årliga uppföljningen av det
systematiska arbetsmiljöarbetet.

Lön som verktyg för verksamhetsutveckling
Inför 2019 års löneöversyn har det lönestrategiska dokumentet reviderats. Löneöversynen för
medlemmar i Akademikeralliansen, AKV (Akademikerförbundet SSR, Vision, Ledarna och
Teaterförbundet), Läkarförbundet samt oorganiserade inom avtalsområdena är avslutad och
ny lön har betalats ut med aprillönen.
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Löneöversyn pågår med Kommunal samt med Lärarnas samverkansråd. Under förutsättning
att stadens avstämning kan avslutas kommer ny lön för medlemmar i Kommunal samt för
oorganiserade inom avtalsområdet att utbetalas med majlönen. För medlemmar i Lärarnas
samverkansråd samt för oorganiserade inom avtalsområdet gäller under samma förutsättning
att ny lön utbetalas med junilönen. Eftersom en avtalsrörelse pågår för Vårdförbundet
kommer löneöversynen för medlemmar samt för oorganiserade inom avtalsområdet att
senareläggas.
Pilotprojektet med ett lönetillägg om 6 000 kr/mån till legitimerade lärare, utbildade fritidspedagoger och biträdande rektorer vid Hagsätraskolan och Hässelbygårdsskolan har förlängts
till årets slut. En fördjupad utvärdering kommer att göras i slutet av året. Det kan dock redan
nu konstateras att det inte är möjligt att kommande år skala upp projektet utan stora ökningar i
resurstilldelningen. Att fortsätta projektet för de skolor där projektet nu pågår kräver även det
resursförstärkningar för att täcka kostnader för ersättningsrekryteringar då olegitimerade
ersätts med legitimerade.

Handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för förskollärare och
barnskötare
I september 2018 påbörjades kartläggningen av nuläget i staden. Intervjuer och fokusgrupper
med fem olika yrkesgrupper har genomförts i stadens samtliga stadsdelsförvaltningar. Syftet
har varit att undersöka professionens upplevelse av sin eller förskollärarnas och barnskötarnas
arbetssituation samt av ledningen och styrningen av förskolan. Totalt har 70 intervjuer
genomförts med 280 representanter från fem olika yrkesgrupper. Intervjuerna och samtalen
omfattar totalt nästan 100 timmar intervjutid.
En slutsats i projektet är att det finns ett tydligt samband mellan olika sätt att organisera och
leda arbetet och hur personalen mår. Arbetsorganisationen handlar om själva strukturen.
Projektet har identifierat några nyckelfaktorer som lyfts fram av professionen som
framgångsfaktorer, för att förskollärare och barnskötare ska få uppleva mindre stress och mer
arbetsglädje. Dessa är stabila arbetslag, goda rutiner och lugn arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro,
planeringstid/reflektionstid, samarbetet i arbetslaget, närvarande och stöttande chefer.
Samtliga stadsdelsförvaltningar kommer att påbörja ett arbete för att identifiera sina
fokusområden med stöd av projektet under april till maj. Projektet avslutas den sista juni.

Utveckling av upphandling och inköp
Avtalsförvaltningen vid utbildningsförvaltningen kommer under 2019 att förstärkas och
avtalsuppföljningen av tecknade ramavtal förstärks. Under våren fortsätter tidigare påbörjade
upphandlingar av lokalvård för grund- och gymnasieskolorna, bemanning av pedagogiska
tjänster samt till elevhälsan och utrustning till textilslöjd samt kemi/fysik och biologi.
Utbildningsförvaltningen medverkar i stadens gemensamma projekt för samordnad
upphandling, VINST, med ett nytt arbetssätt baserat på kategoristyrning. Förvaltningen
ansvarar för kategoriägarskapet för stadens upphandling av lokalvård. Förvaltningen har
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under våren även medverkat i stadens arbete med kategoristyrning inom två andra områden,
kategoristyrning för vitvaror och storkök samt kategoristyrning för måltider och livsmedel.
I samtliga upphandlingar som genomförs lokalt eller i samarbete med andra förvaltningar,
ställs krav i enlighet med stadens miljöprogram samt med de övriga styrdokument
kommunfullmäktige har antagit. Förvaltningens underlag för skolornas upphandling av
skolmåltider uppdateras i enlighet med stadens krav på djurskydd och livsmedelsprodukter
som minskar klimatpåverkan samt matsvinn.
Utbildningsnämndens Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Identifiera befintliga brister i tillgängligheten i verksamhetens arbetsplatser för
medarbetare med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (syn, hörsel,
kognitiv förmåga). Dokumentera bristerna i en åtgärdsplan. Åtgärda bristerna.

2019-01-01

2019-12-31

Informera alla medarbetare om funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund och om brister i tillgänglighet som en form av diskriminering.

2019-01-01

2019-12-31

Samordna tillgänglighetsarbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

2019-01-01

2019-12-31

Se över rekryteringskrav som kan missgynna eller utestänga personer med
funktionsnedsättning, eller som på annat sätt kan vara diskriminerande.

2019-01-01

2019-12-31

Ställ krav på tillgänglighet och användbarhet vid upphandling av digitala
tjänster och produkter.

2019-01-01

2019-12-31

Avvikelse
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Uppföljning av ekonomi
Uppföljning av driftbudget
Prognos årsutfall 2019
Nämnden redovisar per april en budget i balans efter resultatfonder och åtgärder. Prognosen
bygger på att beslutade åtgärder inom delar av gymnasieverksamheten får effekt 2019, att
lokalkostnaderna inte ökar väsentligt under året samt att resultatenheterna hämtar 49,8 mnkr
ur resultatfonderna.
Driftverksamhet, mnkr
Summa kostnader
Drift och underhåll
Kapitalkostnader
Summa intäkter
Nettoutfall
Beräknade prestationsförändringar
Summa justerat nettoutfall
Ingående resultatfond från 2018
Resultatöverföring till 2020
Nettoutfall efter resultatfond
Investeringar, mnkr
Investeringsutgifter

Budget
21 368,3
21 257,2
111,1
-2 449,9
18 918,4

Budget
135,0

Prognos
21 698,0
21 580,7
117,3
-2 479,0
19 219,0

Prognos
135,0

Avvikelse
-329,7
-323,5
-6,2
29,1
-300,6
250,8
-49,8
478,6
-428,8
0,0
Avvikelse
0,0

I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar. Med prestationsförändring avses förändringar av barn- och elevantal. I nedanstående tabell anges antal stockholmselever i grundskola och gymnasieskola, uppdelat mellan stadens kommunala skolor och andra
huvudmäns skolor.
De prognostiserade förändringarna av elevantalen innebär en prestationsrelaterad ökning av
budgeten med totalt 250,8 mnkr, jämfört med kommunfullmäktiges budget. Prestationsökningarna består av 347,1 mnkr för grundskola inklusive fritidshem och grundsärskola, en
minskning med 7,3 mnkr för gymnasieskola, främst inom gymnasiesärskola och en minskning
med 89,0 mnkr för förskoleverksamhet (fristående). Prestationsförändringarna redovisas även
under respektive verksamhetsområde.
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Antal stockholmselever i grundskola och gymnasieskola*, egen regi samt andra huvudmän**
Grundskola
I kommunala skolor i Stockholms stad
I kommunala skolor i annan kommun

VB 2018

Andel %

VP 2019

Årsprognos
T1 2019

Andel %

72 314

74%

74 243

74 309

74%

1 089

1%

973

1 042

1%

I fristående skolor

24 992

25%

25 924

25 516

25%

Totalt i grundskola

98 395

100%

101 140

100 867

100%

VB 2018

Andel %

VP 2019

Årsprognos
T1 2019

Andel %

11 168

42%

12 066

11 781

42%

Gymnasieskola
I kommunala skolor i Stockholms stad
I kommunala skolor i annan kommun

3 740

14%

3 698

3 710

14%

I fristående skolor

11 954

44%

12 283

12 305

44%

Totalt i gymnasieskola

26 862

100%

28 047

27 796

100%

*exklusive grundsärskola och gymnasiesärskola
**inklusive fristående specialskolor och internationella skolor

Andelen elever i skolor i egen regi beräknas vara oförändrad för både grundskola och
gymnasieskola jämfört med förra året. Prognos över antal elever finns i bilaga 1. Resultatenheter redovisas i bilaga 2 och anslagsenheter i bilaga 3.
Prognosen för skolorna i egen regi visar på ett underskott på sammanlagt 117,7 mnkr.
Grundskolorna står för 58,9 mnkr av underskottet och gymnasieskolorna står för 58,8 mnkr.
Det finns en osäkerhet kring att kostnader för lokaler kan öka mer än budget under 2019. På
grund av mängden projekt och oklarhet i tidsplanerna så är det osäkert vilka kostnader som
slutligen kommer att belasta 2019. Förvaltningen har inlett ett intensivt arbete med att
säkerställa tidsplaner, vilka kostnader som ska hyresföras och vilka som ska direktfinansieras.
Även arbetet med att minska vissa gymnasieskolors underskott pågår intensivt. Anpassningar
av kursutbudet görs och personal har förhandlats övertalig. Förvaltningen är tydlig till alla
kommunala skolor, inom både grundskola och gymnasieskola, att övertalig personal ska
prioriteras vid nyrekryteringar under förutsättning att det stämmer överens med efterfrågad
kompetens. Takten i denna matchning påverkar årets ekonomiska resultat. På grund av
osäkerheten i prognosen gäller under våren stor restriktivitet för nya kostnader inom samtliga
delar av central förvaltning.
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Prognos per verksamhetsområde, inklusive kapitalkostnader och budgetjusteringar
Bokfört tom
april tertial 1

Utfall i % av
årsbudget
(riktvärde
33,3 %)

Avvikelse
prognos april tertial 1

Driftverksamhet, Netto, mnkr

VP 2019

Förskola
Grundskola inkl fritidshem och Grundsärskola
Varav Grundskola inkl fritidshem
Varav Grundsärskola
Gymnasieskola och Gymnasiesärskola
Varva Gymnasieskola
Varav Gymnasiesärskola
Nämnd och övergripande

2 671,8
12 694,4
12 263,2
431,2
3 180,8
2 981,3
199,5
371,4

907,3
4 283,3
4 167,2
116,1
1 047,1
978,6
68,5
-7,3

34,0%
33,7%
34,0%
26,9%
32,9%
32,8%
34,3%
-2,0%

7,7
-51,3
-80,4
29,0
-30,0
-21,0
-8,9
23,8

18 918,4

6 230,4

32,9%

-49,8

Netto
Resultatfond från 2018

478,6

Resultatfond till 2020

-428,8

Totalt resultat
Investeringar, mnkr

0,0
135,0

7,4

5,4%

0,0

För perioden januari-april har nämnden förbrukat 32,9 procent av 2019 års budget. Om
hänsyn tas till årets prestationsökningar ligger förbrukningen på 32,5 procent. Att
förbrukningen är något lägre än riktvärdet är naturligt vid den här tiden på året. För
investeringsmedlen redovisas en låg förbrukning vilket är normalt i april.
Förskoleverksamhetens överskott beror främst på ökade intäkter för barnskötarutbildningar
samt lägre personalkostnader än budget på central förvaltning.
För grundskola inklusive fritidshem och grundsärskola samt gymnasieskola och
gymnasiesärskola beror budgetavvikelsen främst på underskott i skolorna i egen regi.
Överskottet för nämnd och övergripande verksamhet beror på minskade kostnader för
personal, lägre avvecklingskostnader för IT än budget samt reserver som inte utnyttjas.
Prognosen bygger på att resultatenheterna hämtar 49,8 mnkr ur resultatfonderna och därmed
prognostiseras ett nollresultat för nämnden totalt sett.
Investeringar
Nämnden beräknar att de totala investeringsutgifterna för 2019 kommer att uppgå till
135 mnkr, vilket innebär att nämndens budget för investeringar är i balans.
Prognosen för de fördelade investeringsmedlen beräknas följa tilldelade budgetanslag.
Således beräknas prognosen för grundskolorna bli 35,5 mnkr och för gymnasieskolorna bli
11,5 mnkr.
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Nyetableringsstödet beräknades till 60,0 mnkr inom grundskoleverksamheten och 20,0 mnkr
inom gymnasieverksamheten i verksamhetsplan 2019. Omfördelning föreslås av 5,8 mnkr
från gymnasieverksamheten till grundskoleverksamheten på grund av ökade behov i
grundskoleverksamheten. Detta betyder att prognosen för grundskoleverksamheten uppgår till
65,8 mnkr och för gymnasieverksamheten uppgår den till 14,2 mnkr. Nyetableringsstöd syftar
till att stimulera skolorna till egna kapacitetshöjande åtgärder, vilka leder till att skolans totala
kapacitet höjs. I samband med den ökade elevtillströmningen är behovet stort. Under 2019
fortsätter grundskolor och gymnasieskolor att byggas ut, bland annat Sjöviksskolan och
Bobergsskolan.
För fördelning efter beslut av central förvaltning finns 8,0 mnkr i investeringsmedel.
Kapitalkostnader
I driftbudgeten ingår kapitalkostnader på befintliga ej avskrivna anläggningstillgångar och på
beräknade framtida investeringar. Utfallet för dessa kostnader per april är 29,1 mnkr.
Prognosen är 110,0 mnkr, vilket är samma som budgetramen.
Omslutningsförändringar sammanlagt
Sammanlagt uppgår de ökade omslutningsförändringarna till 14,6 mnkr. De består av
2,7 mnkr avseende barnskötarutbildning för förskoleverksamheten och 11,9 mnkr för
gymnasieverksamheten beroende på ökade externa bidrag på gymnasieskolor och Start
Stockholm samt ökade externa intäkter från andra kommuner.
Budgetjusteringar sammanlagt
Nämnden begär budgetjustering av kommunfullmäktiges intäktskrav med totalt 66,2 mnkr.
Budgetjusteringen avser minskade statsbidragsintäkter från Skolverket för maxtaxa och
kvalitetssäkrande åtgärder samt justering av intäktskrav avseende föräldraintäkter.
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Förskola
Mnkr
Peng och anslag
Lokaler
Övrig verksamhet

Totalt

Egen
regi

Fristående

Summa
Annan
Prest.
Övrigt budget
Prognos Avvikelse
kommun
justering
2019

2 862,7

2 862,7

2 862,7
-190,9

-190,9

-190,9

2 671,8

-89,0

2 773,7

0,0

-198,6

7,7

-89,0

2 575,1

7,7

Uppföljning av driftbudget
Förskoleverksamheten visar ett överskott om 7,7 mnkr. Orsaken är främst ökade intäkter för
barnskötarutbildningar samt lägre personalkostnader än budget på central förvaltning.
Prestationsförändringar
Antalet schablongrundande stockholmsbarn i fristående förskolor beräknas uppgå till ett
årssnitt på 19 830 barn, vilket är drygt 900 barn färre än kommunfullmäktiges budget.
Schablonbudgeten prognostiseras därmed minska med 89 mnkr.
Omslutningsförändringar
Omslutningsförändringar om 2,7 mnkr avser barnskötarutbildning.
Budgetjusteringar
Nämnden begär budgetjustering av kommunfullmäktiges intäktskrav med totalt 62,4 mnkr.
Budgetjusteringen avser minskade statsbidragsintäkter från Skolverket för maxtaxa och
kvalitetssäkrande åtgärder med 47,1 mnkr samt justering av intäktskrav avseende
föräldraintäkter med 15,3 mnkr.
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Grundskola inklusive fritidshem och grundsärskola
Egen
regi

Peng och anslag
Lokaler
Övrig verksamhet

7 363,8
1 573,1
239,5

3 333,1
0,0
11,4

127,5
0,0
0,0

0,0
0,0
46,2

10 824,4
1 573,1
297,0

9 176,4

3 344,5

127,5

46,2

12 694,5

Totalt

Fristående

Annan
Övrigt
kommun

Summa
budget
2019

Mnkr

Prest.
justering

Prognos

Avvikelse

11 207,9
1 573,1
312,0

-36,4
0,0
-15,0

347,1 13 093,0

-51,4

347,1

Ingående fond från 2018
Utgående fond till 2020

406,0
-358,2

Resultat efter fonder
varav Grundskola
Peng och anslag
Lokaler
Övrig verksamhet
Totalt grundskola
varav Grundsärskola
Peng och anslag
Lokaler
Övrig verksamhet
Totalt grundsärskola

-3,6

7 093,7
1 538,6
238,7
8 871,0

3 225,8

110,4

10,3
3 236,1

110,4

270,1
34,5
0,8
305,4

107,3

17,1

1,1
108,4

17,1

314,1

46,0
46,0

10 429,9
1 538,6
295,0
12 263,5

33,0

0,2
0,2

394,5
34,5
2,1
431,1

314,1

33,0

10 809,4
1 538,6
309,9
12 657,9

-65,4
0,0
-15,0
-80,4

398,5
34,5
2,1
435,1

29,0
0,0
0,0
29,0

Uppföljning av driftbudget
Grundskoleverksamheten inklusive fritidshem och grundsärskola redovisar ett underskott om
51,4 mnkr före resultatdispositioner och ett underskott om 3,6 mnkr efter resultatdispositioner. Av underskottet avser 80,4 mnkr grundskola medan grundsärskola redovisar ett
överskott om 29 mnkr. Underskottet återfinns främst inom grundskolorna i egen regi.
Prestationsförändringar
Grundskoleverksamhetens schablonbudget beräknas öka med totalt 347,1 mnkr, jämfört med
kommunfullmäktiges budget. Elevökningen i egen regi beräknas till drygt 3 000 elever. I
fristående grundskolor beräknas elevökningen till drygt 600 elever medan elever i andra
kommuners grundskolor beräknas minska med cirka 170 elever.
Antalet barn inskrivna i fritidshem beräknas öka med drygt 200 barn jämfört med kommunfullmäktiges budget. I ökningen ingår cirka 470 barn i egen regi medan antalet barn i
fristående skolor och i andra kommuner minskar med cirka 260 stycken. Totalt innebär
volymförändringen en schablonökning om 11,4 mnkr, samtidigt som föräldraintäkterna
beräknas öka med 3,5 mnkr jämfört med kommunfullmäktiges budget. Inom den öppna
fritidsverksamheten beräknas barnantalet öka med cirka 290 barn, vilket motsvarar en
schablonökning om 2,1 mnkr jämfört med kommunfullmäktiges budget.
Inom grundsärskolan beräknas elevantalet öka med cirka 60 elever, varav hälften i egen regi
och hälften i fristående grundsärskolor och grundsärskolor i andra kommuner. Det motsvarar
en schablonökning om cirka 32,6 mnkr.
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Grundskolor i egen regi
Skolorna redovisar sammanlagt ett underskott om 58,9 mnkr före resultatdispositioner och ett
underskott om 11,1 mnkr efter resultatdispositioner. Jämfört med bokslutet 2018 är det en
försämring om 215,9 mnkr före och 13,9 mnkr efter resultatdispositioner. Resultatenheterna
redovisar ett underskott om 44,4 mnkr medan anslagsenheterna redovisar ett underskott om
14,5 mnkr.
De flesta grundskolorna har en ekonomi i balans, men många av skolorna som är
resultatenheter använder delar av sina upparbetade fonder. De används både till planerade
inköp och till olika slags kompetensutveckling, men också för att möta ett tillfälligt underskott
innan åtgärder har fått effekt. De kommer fortfarande att ha en positiv utgående fond. För de
skolor som redovisar underskott och där fondmedel inte täcker underskottet finns det ett antal
olika orsaker till att ekonomin inte är i balans och det är svårt att dra några generella
slutsatser. Ett aktivt arbete för en ekonomi i balans sker vid de skolor som visar underskott,
främst för de som saknar fonder.
Resultatenheter
Ingående fond 2019 mnkr
Ingående fond resultatenheter 2019

406,0

Totalt ingående fond grundskola

406,0

Utgående fond 2019 mnkr
Resultatenheter med överskott (103)
Resultatenheter med underskott (4)
Resultatenheter med fond +/- 0 (6)
Totalt utgående fond grundskola

363,2
-5,0
0,0
358,2

Grundskoleavdelningens 107 resultatenheter har en sammanlagd ingående fond om
406,0 mnkr. Ett överskott om 358,2 mnkr beräknas föras över till 2020, vilket innebär att
fonderna minskas med 47,8 mnkr. I prognosen redovisar resultatenheterna ett underskott om
44,4 mnkr före resultatdispositioner och ett överskott om 3,3 mnkr efter fonder. Det är 46
resultatenheter som redovisar underskott före resultatdispositioner men endast fyra stycken
som redovisar en negativ utgående fond. Fonderna planeras framförallt att användas för att
parera tillfälliga underskott innan anpassningar av organisationen har fått effekt. Tre
resultatenheter riskerar att avvecklas i samband med bokslutet eftersom de då har haft en
negativ utgående fond två år i rad.
Anslagsenheter
Grundskoleverksamhetens 21 anslagsenheter redovisar ett sammanlagt underskott om
14,5 mnkr. Av dessa redovisar sju enheter ett sammanlagt överskott om 2,1 mnkr, sex enheter
redovisar ett nollresultat medan åtta enheter redovisar ett sammanlagt underskott om
16,6 mnkr. Sex enheter har möjlighet att bli resultatenheter i samband med bokslutet 2019.
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Övrigt, grundskola och grundsärskola i egen regi
Det finns en osäkerhet kring att kostnader för lokaler kan öka mer än budget under 2019. På
grund av mängden projekt och oklarhet i tidsplanerna så är det osäkert vilka kostnader som
slutligen kommer att belasta 2019. Förvaltningen har inlett ett intensivt arbete med att
säkerställa tidsplaner, vilka kostnader som ska hyresföras och vilka som ska direktfinansieras.
Dessutom redovisas ett underskott om cirka 4 mnkr som beror på att 22 fler elever än
budgeterat kommer att gå på de statliga specialskolorna Manillaskolan och Hällsboskolan från
och med höstterminen. I nuläget går 113 elever på dessa skolor. För dessa elever erhåller
nämnden inga schabloner från kommunfullmäktige utan finansiering sker från
strukturersättningen.
Statsbidrag för stärkt likvärdighet
Statsbidraget för en likvärdig skola som i år uppgår till 180 mnkr, fördelas till största delen,
120 mnkr, till skolor i egen regi enligt den nuvarande modellen för socioekonomisk
ersättning. Resterande 60 mnkr av statsbidraget fördelas på ett mer styrande och stödjande sätt
till skolor eller stadsdelsområden som är i särskilt behov av insatser som förbättrar
möjligheten till måluppfyllelse för varje elev. Detta avser främst åtgärder som handlar om:
- Kompetensutveckling (neuropsykiatriska funktionshinder/specialpedagogikkunskap)
- Extra ledningsstöd på vissa skolor med särskilt ansvar att i samverkan med rektorn
ansvara för skolans systematiska kvalitetsarbete
- Förstärkt stöd för elever i behov av särskilt stöd genom kompetensutveckling eller
riktad stöd till verksamhet i form av uppstartsbidrag för lokala SU-grupper (SU =
särskild undervisning)
Fördelningen har skett utifrån socioekonomiskt index mellan de sju grundskoleområdena,
samt till åtgärder på central förvaltning enligt nedan.
Område

Belopp 2019 i tkr

1 Bromma och Skärholmen

8 501

2 Östermalm och Enskede-Årsta-Vantör

7 124

3 Hägersten-Liljeholmen och Farsta

5 810

4 Kungsholmen och Hässelby-Vällingby

7 516

5 Norrmalm och Rinkeby-Kista
6 Södermalm och Skarpnäck
7 Älvsjö och Spånga-Tensta

11 310
3 979
5 760

Central förvaltning

10 000

Totalt

60 000
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Insatserna har även har delats in i kategorier och sorterats i åtta olika insatstyper på följande
sätt:
Insats
Kompetensutveckling

Belopp 2019 i tkr
4 709

Personalförstärkning elevhälsa

13 902

Personalförstärkning skolledning

10 068

Personalförstärkning övrigt

2 500

Skapande av SU-grupper

7 640

Särskilt stöd (riktade mot vissa elevgrupper)

8 375

Ämnesutveckling

6 272

Övrigt

2 110

Återstår att fördela

4 424

Totalt

60 000

Ett arbete med att ta fram en plan över insatserna pågår och denna plan kommer att följas upp
och revideras som en del av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Regeringen har i
vårpropositionen aviserat en utökning av bidraget inför 2020 och förvaltningen följer
utvecklingen noggrant.
Omslutningsförändringar
Grundskoleverksamheten redovisar inga omslutningsförändringar.
Budgetjusteringar
Nämnden begär budgetjustering av kommunfullmäktiges intäktskrav med 3,8 mnkr.
Budgetjusteringen avser justering av intäktskrav avseende föräldraintäkter.
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Gymnasieskola och gymnasiesärskola
Mnkr
Peng och anslag
Lokaler
Övrig verksamhet

Totalt

Egen
regi

Fristående

Summa
Annan
Prest.
Övrigt budget
Prognos Avvikelse
kommun
justering
2019

884,2
442,3
70,9

1 336,5
0
2,5

400,0
0
0,7

0,0
0
43,7

2 620,7
442,3
117,8

-7,3

2 641,1
444,5
117,8

-27,7
-2,2
0,0

1 397,4

1 339,0

400,7

43,7

3 180,8

-7,3

3 203,4

-29,9

Ingående fond från 2018
Utgående fond till 2020

45,3
-43,3

Resultat efter fonder

-27,9

varav Gymnasieskola
Peng och anslag
Lokaler
Övrig verksamhet
Totalt gymnasieskola
varav Gymnasiesärskola
Peng och anslag
Lokaler
Övrig verksamhet
Totalt gymnasiesärskola

813,4
424,7
70,7
1 308,8

1 254,1

372,6

2,5
1 256,6

0,7
373,3

70,8
17,6
0,2
88,6

82,4

27,4

82,4

27,4

5,6

42,6
42,6

2 440,1
424,7
116,5
2 981,3

-12,9

1,1
1,1

180,6
17,6
1,3
199,5

5,6

-12,9

2 461,9
429,5
116,5
3 007,9

-16,2
-4,8
0,0
-21,0

179,2
15,0
1,3
195,5

-11,5
2,6
0,0
-8,9

Uppföljning av driftbudget
Verksamheten redovisar ett underskott om 29,9 mnkr före och ett underskott om 27,9 mnkr
efter resultatdispositioner. Underskotten återfinns till största delen inom gymnasieskolorna i
egen regi.
Prestationsförändringar
Jämfört med kommunfullmäktiges budget beräknas en sammanlagd ökning av antalet elever
inom gymnasieskolan med drygt 50 elever, vilket ger en total schablonökning om 5,6 mnkr.
Denna ökning jämfört med kommunfullmäktiges budget består av en minskning av antalet
elever i egen regi med cirka 50 elever, vilket motsvarar en schablonminskning om 4,8 mnkr,
och en ökning av antalet elever i fristående gymnasieskolor/andra kommuner med cirka 100,
vilket motsvarar en schablonökning om 10,4 mnkr.
Jämfört med förra året har antal stockholmselever inom gymnasieskolan ökat med
sammanlagt drygt 900 elever varav drygt 600 i skolor i egen regi.
Antalet elever i gymnasiesärskola minskar med drygt 30 elever totalt jämfört med
kommunfullmäktiges budget och ger en sammanlagd schablonminskning med 12,9 mnkr.
Schablonminskningen består av 18,3 mnkr avseende en kombination av elevminskningen och
merkostnader för elever med stora behov i behovsgrupp 5 om 5,4 mnkr. Elevminskningen
består av cirka 10 elever i egen regi och cirka 20 i fristående skolor/andra kommuner.
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Gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i egen regi
Gymnasieskolorna i egen regi redovisar ett underskott om 58,8 mnkr före och 56,8 mnkr efter
resultatdispositioner. Av underskottet avser 8,7 mnkr gymnasiesärskolan. Jämfört med
bokslutet 2018 är det en försämring om 8,4 mnkr före och 6,4 mnkr efter resultatdispositioner.
Ett större arbete som syftar till att förbättra de ekonomiska resultaten för gymnasieskolorna
har startats. Det innebär ett tiotal olika delprojekt för att på kort sikt vända den ekonomiska
utvecklingen men även på lång sikt skapa bättre förutsättningar för skolorna. Anpassningar av
kursutbudet görs och personal har förhandlats övertalig. Förvaltningen är tydlig till alla
kommunala skolor, inom både grundskola och gymnasieskola, att övertalig personal ska
prioriteras vid nyrekryteringar under förutsättning att det stämmer överens med efterfrågad
kompetens. Takten i denna matchning påverkar årets ekonomiska resultat. De största
underskotten redovisar Enskede gårds gymnasium, Kärrtorps gymnasium, Tensta gymnasium
och Stockholms byggtekniska gymnasium.
Förvaltningen arbetar även med att se över utbudet och genomföra omstruktureringar. Bland
annat föreslås att Stockholms byggtekniska gymnasium avvecklas, se vidare nedan under
aktuella verksamhetsförändringar inom gymnasieskolan.
Resultatenheter
Ingående fond 2019 mnkr
Gymnasieskola
Ingående fond resultatenheter 2019

45,3

Totalt ingående fond gymnasieskola

45,3

Utgående fond 2019 mnkr
Gymnasieskola
Resultatenheter med överskott (13)

48,0

Resultatenheter med underskott (4)

-4,7

Totalt utgående fond gymnasieskola

43,3

De 18 resultatenheterna inom gymnasieavdelningen har sammantaget en positiv ingående
fond som uppgår till 45,3 mnkr. I prognosen redovisar resultatenheterna ett underskott om
16,9 mnkr före och ett underskott om 14,9 efter resultatdispositioner. Ett överskott om
43,3 mnkr kommer att överföras till 2020, vilket innebär att fonderna minskas med 2,0 mnkr.
Anslagsenheter
Gymnasieverksamhetens 16 anslagsenheter redovisar ett sammanlagt underskott om
42,0 mnkr. 11 enheter redovisar ett underskott om 42,1 mnkr, fyra enheter ett nollresultat och
en enhet ett överskott om 0,1 mnkr.
Övrigt - gymnasieskola och gymnasiesärskola i egen regi
Underskotten på gymnasieskolorna pareras delvis av överskott som beror på ej nyttjade
reserver och lägre kostnader för programpeng.
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Aktuella verksamhetsförändringar inom gymnasieskolan
Den 1 februari 2019 överlämnades A-huset i fastigheten Skärholmens gymnasium till
SISAB/Stockholms hem.
ESS-gymnasiet lämnar till höstterminen 2019 sina nuvarande lokaler i Münchenbryggeriet.
Samhällsprogrammen och slussplatser (både elever och personal) samt elevhälsa och
administration flyttas till Bernadottegymnasiets nuvarande lokaler. Bernadottegymnasiet
föreslås flytta till lokalerna i Münchenbryggeriet, vilket möjliggör en utökning från dagens
fyra paralleller till fem paralleller med nationella program till hösten 2020. Dessutom kan en
grupp språkintroduktion beredas plats.
På Konradsberg har en av årets två verksamhetsanpassningar påbörjats. Det innebär att
kapaciteten tillfälligt minskar samt att gymnasie- och grundskolor kommer att behöva flyttas
internt flera gånger under året.
I slutet av höstterminen 2019 kommer Östra Reals gymnasium att vara färdigrenoverad.
Verksamheten flyttar tillbaka och elever och personal startar vårterminen 2020 i Östra Reals
gymnasiums nyrenoverade lokaler.
Gymnasiedirektören har beslutat om antagningsstopp på Tensta gymnasium på grund av för få
sökande samt ett minskat behov av språkintroduktionsplatser inför läsåret 2019/2020.
Gymnasiedirektören har även beslutat att de elevgrupper som inte går ut till sommaren 2019
på Tensta gymnasium ska placeras på andra gymnasieskolor och arbetet med att ta fram förslag pågår. Totalt berörs cirka 50 elever. Det kommer inte bedrivas någon undervisning efter
vårterminens slut på Tensta gymnasium. Undervisningslokalerna i före detta Kämpingeskolan
kommer att sägas upp. Ett avtal för förvaring av inventarier kommer att behöva tecknas.
För att effektivisera lokalytor och få bättre förutsättningar att nå en ekonomi i balans föreslår
förvaltningen att Stockholms byggtekniska gymnasium avvecklas efter läsåret 2020/2021.
Bakgrund och förslag till beslut redovisas nedan.
Gymnasiedirektören har beslutat om minskad antagning på Enskede gårds gymnasium läsåret
2019/2020. Detta då en renovering av skolbyggnaderna kommer att inledas av SISAB läsåret
2020/2021 och pågå till hösten 2022. De elevgrupper som finns kvar kommer att placeras på
andra skolor från hösten 2020 då ingen undervisning kommer bedrivas i lokalerna och arbetet
med att ta fram förslag är påbörjat. Förvaltningen kommer under 2019 och våren 2020 att
arbeta fram förslag till beslut kring enheten Enskede gårds gymnasium och förvaltningen
kommer, i samverkan med SISAB, att undersöka förutsättningarna för att anpassa lokalerna
för framtiden.
Uppdragsutbildningen för barnskötare vid Midsommarkransens gymnasium behöver flyttas
till hösten 2019, för att bereda mer plats för gymnasieskolans program. Ett förslag tas fram
under våren. Yrkesintroduktionsprogrammen vid Midsommarkransens gymnasium är
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tillfälligt placerade på Enskede gårds gymnasium läsåret 2019/2020. Placeringen för dessa
under läsåren 2020/2021 och 2021/2022 ska utredas under 2019.
Avveckling av Stockholms byggtekniska gymnasium
Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att Stockholms byggtekniska
gymnasium avvecklas efter läsåret 2021/2022.
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att gymnasiesärskolans
program och elever vid Stockholms byggtekniska gymnasium flyttas till gymnasieskolor som
har motsvarande nationella yrkesprogram till läsåret 2020/2021.
Bakgrund
Yrkesutbildningarnas popularitet har under många år minskat i Stockholmsregionen och det
finns en tydlig överetablering av yrkesutbildningar i länet. Det har lett till att flera utbildningsanordnare i länet har minskat antalet utbildningsplatser.
Stockholms byggtekniska gymnasium har under flera läsår haft en låg fyllnadsgrad, främst på
de nationella programmen bygg- och anläggningsprogrammet (BA) och VVS- och fastighetsprogrammet (VF). Även gymnasiesärskolans fyllnadsgrad har de senaste åren minskat. Detta
har lett till svårigheter att få en budget i balans.
Som en följd beslutade gymnasiedirektören den 17 april 2019 på delegation om antagningsstopp till skolans nationella program, inklusive lärlingsutbildning, yrkesintroduktion samt
språkintroduktion med yrkesinriktning. Antagningen till gymnasiesärskolans program berörs
inte.
För att effektivisera lokalytor och få bättre förutsättningar för att nå en ekonomi i balans
föreslår förvaltningen att Stockholms byggtekniska gymnasium avvecklas efter läsåret
2020/2021.
Efter att beslut har fattats kommer lokalerna att sägas upp för att undvika att nuvarande avtal
förlängs med fem år från årsskiftet 2020/2021.
Eleverna som idag går i gymnasiesärskolan på Stockholms byggtekniska gymnasium flyttas
till andra gymnasieskolor som har motsvarande nationella yrkesprogram till läsåret
2020/2021. Det innebär att förvaltningen kommer att ta fram temporära lokallösningar för de
elever som ska avsluta sin utbildning samt planera och genomföra flytt av gymnasiesärskolans
utbildningar läsåret 2020/2021.
Ekonomi
Att avveckla en skolenhet innebär ofta en större, och många gånger svårberäknad, kostnad.
Vid en avveckling ska flera parametrar hanteras såsom personal som riskerar övertalighet,
avtal som ska avslutas, återställning av lokaler samt återbruk eller kassering av inventarier.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 67 (74)

Dessutom tillkommer flytt av skolenhetens befintliga utbildningar. Inför tertialrapport 2 2019
samt budget 2020 och 2021 ska gymnasieavdelningen i samverkan med avdelningen för
ekonomi och styrning ta fram budgetförutsättningar för avvecklingskostnaderna för
Stockholms byggtekniska gymnasium.
Från den 1 januari 2020 minskar hyreskostnaderna med cirka 17 mnkr per år beroende på
vilken temporär lokallösning som tas fram för läsåret 2020/2021 för eleverna som ska gå ut
våren 2021.
Risker och osäkerhetsfaktorer
De elever som under våren 2021 ska slutföra sin utbildning ska erbjudas ändamålsenliga
lokaler och förvaltningen kommer att ta fram en lösning under 2019/2020. Att flytta
elevgrupper och utbildningar är komplext och när det gäller gymnasiesärskolans målgrupp bör
man vara särskilt vaksam vid större förändringar.
Gymnasiesärskolans program föreslås att, i första hand, flyttas till de gymnasieskolor som har
motsvarande nationella yrkesprogram. Gymnasiesärskolans program fastighet, anläggning och
byggnation (FAFAS), inriktning fastighetsskötsel, kommer att vara ett undantag från den
principen då det inte finns något sådant nationellt program inom gymnasieskolan. Berörda
gymnasieskolor kommer att förbereda och anpassa sin antagningsvolym för övriga program
för att kunna bereda plats i lokalerna läsåret 2020/2021.
En ytterligare risk med avveckling är övertalighet bland personal och då särskilt inom yrkeskategorier som riskerar att försvinna i dagsläget eller på sikt. Förvaltningen kommer, i
samförstånd med de fackliga organisationerna, att undersöka möjligheterna att söka medel
från omställningsfonden.
Konsekvenser för barn och barnets rättigheter, samt jämställdhet
En avveckling kommer att påverka de elever som påbörjat sin utbildning. Att utbildningar
flyttar kan få negativa konsekvenser för enskilda elever utifrån exempelvis ändrad resväg.
Dock anser förvaltningen att en omlokalisering av gymnasiesärskolans program till gymnasieskolor med motsvarande nationella program får mer positiva konsekvenser än negativa.
Gymnasiesärskolans elever hamnar i en mer inkluderande miljö och de två olika skolformerna
kan samarbeta för en mer effektiv undervisning. Som helhet bedöms förslaget inte leda till
någon negativ konsekvens för barn och barnets rättigheter, samt jämställdhet.
Fristående gymnasieskola samt gymnasieskola i annan kommun
Kostnader för elever i fristående gymnasieskolor och i annan kommuns kommunala skolor
redovisar ett överskott om 7,7 mnkr. Detta beror på att eleverna, i genomsnitt, går på något
billigare program jämfört med budget.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 68 (74)

Omslutningsförändringar
Den totala ökade omslutningsförändringen om 11,9 mnkr beror på ökade externa bidrag på
gymnasieskolor och Start Stockholm samt ökade externa intäkter från andra kommuner för
elever på gymnasiesärskolor.
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Nämnd och övergripande
Mnkr

Egen
regi

Fristående

Summa
Annan
Prest.
Övrigt budget
Prognos Avvikelse
kommun
justering
2019

Peng och anslag

0,0

Lokaler
Övrig verksamhet

Totalt

0,0

0,0

0,0

0,0

24,9

24,9

28,0

-3,1

346,5

346,5

319,6

26,9

371,4

371,4

347,6

23,8

0,0

Ingående fond från 2018

27,3

Utgående fond till 2020

-27,3

Resultat efter fonder

23,8

Uppföljning av driftbudget
Nämnd och övergripande verksamhet visar ett överskott om 23,8 mnkr före och efter
resultatdispositioner. Överskottet beror på minskade kostnader för personal, lägre
avvecklingskostnader för viss IT än budget samt reserver som inte utnyttjas.
Resultatenheter
Ingående fond 2019 mnkr
Ingående fond nämnd och övergripande

27,3

Utgående fond 2019 mnkr
Resultatenheter med underskott (1)
Totalt utgående fond nämnd och övergripande

0
27,3

Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa har en positiv ingående fond som uppgår till
27,3 mnkr som oförändrad beräknas överföras till 2020.

Medel för lokaländamål
Hyreskompensation till fristående förskolor med hög hyra utbetalas i september, varför det
inte finns något utfall att redovisa i denna rapport.
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Kvalitetsarbete
Redovisning av synpunkter och klagomål
Under 2018 implementerade skolorna ett webbaserat formulär för vårdnadshavare att
rapportera in synpunkter och klagomål på skolans hemsida. Användandet av det webbaserade
formuläret har inte fått full genomslagskraft på alla skolor ännu, vilket fler skolor anger som
anledning när de har mottagit få eller inga inrapporterade formulär. Vårdnadshavare vänder
sig i stället som tidigare i stor utsträckning direkt till den det berör på skolan eller genom epost och telefonsamtal. I samband med upprättandet av skolornas verksamhetsplaner 2019 har
det förtydligats om skolornas klagomålshantering och där finns hänvisningar till
webbformuläret.
Grundskola
Den gemensamma sammanställningen från grundskolorna under andra halvåret av 2018 visar
att det har rapporterats in 735 klagomål och synpunkter att jämföra med vårterminen 2018 då
det hade inkommit 643 stycken. Av de 735 är det 397 klagomål som rör diskriminering och
kränkande behandling av elev, en ökning under höstterminen med 185 inrapporteringar.
Ökningen kan ses som att fler vårdnadshavare använder sig av formuläret och att det underlättar för dem att rapportera in. Dessa klagomål finns också inom ramen för anmälan till
huvudmannen gällande kränkande behandling. De mest förekommande synpunkterna inom
diskriminering och kränkande behandling är att vårdnadshavare inte anser att skolan ger det
stöd som behövs i tillräcklig utsträckning, kränkningar både verbalt och fysiskt samt
vårdnadshavare som reagerar på skolans orosanmälan till socialtjänsten.
Skolorna anger att de bemöter synpunkterna genom samtal, med trygghets- och elevhälsoteamens medverkan och i de flesta förekommande fallen löser skolan, vårdnadshavaren och
eleven synpunkterna/klagomålen. Vid de tillfällen vårdnadshavare anser att skolans insatser
inte är tillräckliga har de anmält till Skolinspektionen.
Antal klagomål/synpunkter gällande fysiska miljöer uppgår till 107 stycken, vilket är likvärdigt med tidigare rapportering. Anledningen är ombyggnationer, upplevt mögel i lokalerna,
ofräscha toaletter, ventilation, paviljonger som inte är på plats eller inte fungerar tillfredsställande för verksamhetens behov. Flertalet av dessa klagomål reds ut med SISAB eller
lokalenheten och genom mer frekvent städning av lokalerna. Högt ljud och musik från
skolgårdarna under rasterna är något som fler skolor får klagomål om av de omkringboende,
vilket löses genom samtal för att respektera varandras behov. Att skolan spelar utomhusmusik
kan vara ett led i skolans uppdrag att införa mer rörelse/fysisk aktivitet under raster, vilket
nätverket ” Spring i benen” redovisar. Underlag för obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
utdelas för att möta klagomålet gällande ventilation.
Antalet klagomål som registrerats gällande elevs skolsituation har minskat till 64 stycken,
vilket innebär en minskning från föregående termin med cirka 40 stycken, och antalet
synpunkter är 73 stycken, vilket är en mindre ökning med 5 stycken mot tidigare.
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Klagomålen/synpunkterna berör missnöje med undervisning, schema, betygsfrågor och
klasstillhörighet.
Gymnasieskola
Klagomål och synpunkter ska i första hand hanteras ute på skolorna. Varje skola ska ha ett
formulär på sin webb-plats och en digital brevlåda för ändamålet. Rektorn är ytterst ansvarig.
Av en sammanställning av klagomålen till skolorna för andra halvåret 2018 framgår att det
inkommit 16 formella klagomål till de kommunala gymnasieskolorna, som har hanterats på
skolorna.
Allmänheten kan också framföra klagomål via ett formulär på Stockholms stads webbplats
eller ta kontakt med Kontaktcenter. Alla klagomål framförs sedan till den ansvarige för
verksamheten. Hittills i år har det kommit in ett klagomål till central förvaltning som rör
utbildningen vid gymnasieskolan. Detta ärende har tagits om hand och åtgärdats.
Anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Grundskola
Från den 1 januari till den 5 april har det inkommit 48 anmälningar som gäller grundskolan
till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen, att jämföra med 65 under samma period
föregående år. Av dessa avsåg 26 stycken (motsvarar cirka 0,3 promille av eleverna)
kränkande behandling, 8 stycken rätt till stöd och 5 stycken trygghet och studiero.
Motsvarande anmälningar förra året var 25, 20 och 5. Det totala antalet anmälningar har
därmed minskat och minskningen ligger huvudsakligen inom området rätt till stöd. Under
2018 har förvaltningen genomfört riktade insatser till grundskolorna inom området rätt till
stöd, vilket sannolikt har bidragit till minskningen.
Det går ännu inte att redovisa ärenden där förvaltningen har fått kritik eftersom beslut inte har
fattats mer än i ett fåtal ärenden som gäller 2019.
Gymnasieskola
När det gäller den kommunala gymnasieskolan har hittills under året 5 ärenden inkommit från
Skolinspektionen, Barn- och elevombudet.
I mars avslutade Skolinspektionen en regelbunden kvalitetsgranskning vid Kungsholmens
västra gymnasiums tre enheter. Enheterna ska senast den 31 oktober redovisa vilka åtgärder
som vidtagits för de punkter där Skolinspektionen identifierat ett utvecklingsbehov.
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Övrigt
Söka skola
I år inkom 17 000 ansökningar till förskoleklass, grundskola och grundsärskola, en ökning
med nästan 1 500 ansökningar jämfört med föregående år. Stadens e-tjänst för ansökan till
skolorna användes av 94 procent av vårdnadshavarna i samband med ansökan, vilket visar på
en stadigt progressiv trend. Resterande sex procent av ansökningarna gjordes via blankett. Av
de som aktivt sökte till förskoleklass antogs hela 93 procent på någon av sina tre sökta skolor.
Till ansökningsperioden 2019 anslöt sig ytterligare 6 fristående grundskolor till det gemensamma kommunala ansökningssystemet jämfört med föregående år, och totalt fanns 60 fristående grundskolor anslutna till Söka skola 2019. I ansökningsprocessen används Stockholms
Stads antagningskarta, ett automatiserat kartstöd som på ett transparent och rättssäkert sätt ger
ett tydligt beslutsunderlag till den centrala antagningsprocessen genom att beräkna relativ
närhet och rangordna sökande enligt utbildningsnämndens beslutade urvalsgrunder.
Genom ökad centralisering och automatisering, vill förvaltningen minska skolornas
administration och samtidigt ytterligare stärka rättssäkerheten. Förvaltningen strävar efter att
få med fler fristående grundskolor i stadens samordnade ansöknings- och antagningsprocess.
Ett centralt antagningskansli är nu inrättat på enheten för ersättning och skolplikt och detta
kansli har som målsättning att från och med höstterminsstarten 2019 hantera samtliga
ansökningar och skolplaceringsbeslut året om.

Preliminär antagning till gymnasieskolan 2019
Första ansökningsomgången
Totalt har 9 390 personer, varav 8 504 direkt från årskurs 9, folkbokförda i Stockholms stad
sökt gymnasieskolan, vilket är en total ökning med 298 personer jämfört med april 2018.
Antalet sökande från årskurs 9 har ökat med 345.
Andelen folkbokförda i Stockholm som i första hand söker högskoleförberedande program är
85,5 procent och andelen för yrkesförberedande program 14,5 procent. Jämfört med förra året
har andelen sökande till högskoleförberedande program ökat (från 84,1 procent) och andelen
sökande till yrkesprogram minskat (från 15,9 procent).
Av de sökande från staden är 16,6 procent ännu inte behöriga till det nationella program de
sökt i första hand (inklusive International Baccalaurate), vilket är en minskning jämfört med
föregående års 18,3 procent.
Andelarna till vilken skola – utifrån huvudman – personerna folkbokförda i Stockholms stad
söker är relativt stabila över tid. Andelen som både söker en kommunal skola i Stockholms
stad och till annan kommunal huvudman ökar i år. Andelen som söker till fristående
huvudman minskar (se tabell nedan).
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Förstahandsval till gymnasieskolan 2017-2019 för sökande folkbokförda i Stockholms stad, antal och
procent utifrån sökt huvudman
Kommunal gymnasieskola i Stockholms stad

2017
3 370 (40,2%)

2018
4 026 (44,3%)

2019
3 913 (45%)

Annan kommuns kommunala skola

1 460 (17,4%)

1 448 (15,9%)

1 445 (16,5%)

Fristående gymnasieskola

3 556 (42,4%)

3 618 (39,8%)

3 362 (38,5%)

Preliminärt antagna
Av de sökande folkbokförda i Stockholms stad antogs 65,7 procent på sitt förstahandsval
(program, inriktning och skola), vilket är en minskning från 67,5 procent under april 2018.
Den största andelen av de sökande som är folkbokförda i Stockholms stad är i år preliminärt
antagna till en kommunal skola i staden. Andelen preliminärt antagna till en annan kommunal
huvudman har ökat och till fristående skola har andelen preliminärt antagna minskat.
Preliminär antagning 2017-2019 för sökande som är folkbokförda i Stockholms stad, fördelning av
antagna elever utifrån huvudman
Kommunal gymnasieskola i Stockholms stad

2017
41,5%

2018
44,1%

2019
44%

Annan kommuns kommunala skola

15,0%

13,2%

18,5%

Fristående gymnasieskola

43,5%

42,7%

37,5%

Preliminär antagning 2019 till kommunala skolor i Stockholms stad
Till stadens kommunala gymnasieskolor har 5 216 personer preliminärt antagits till de
nationella programmen, vilket är en ökning med 148 personer jämfört med 2018. Andelen
sökande som är folkbokförda i en annan kommun och som är preliminärt antagna i
Stockholms stad är i år 40,4 procent, en minskning jämfört med föregående års 40,7 procent.
Efter årets preliminära antagning på nationella program i Stockholms stads gymnasieskolor,
är andelen vakanta platser 8,1 procent (462 av 5 679 platser). Andelen vakanta platser på
yrkesprogrammen är 25,8 procent (av totalt 682 platser) och på de högskoleförberedande
programmen är andelen 5,7 procent (av totalt 4 997 platser).
På de nationella programmen har platserna ökat med 45, de vakanta platserna har minskat
med 4, jämfört med april 2018.
Antalet förstahandssökande till lärlingsutbildning visar en marginell ökning, från 32 sökande
2018 till 33 i år.
Gymnasiesärskolan 2019
Antalet förstahandssökande till stadens gymnasiesärskolor är 82 stycken, varav 55 är
folkbokförda i Stockholm. Bland de 82 förstahandssökande söker 56 till nationellt program
och 26 till de individuella programmen. Under 2018 fanns 73 förstahandssökande, varav 44
folkbokförda i Stockholms stad.
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12 sökande från Stockholms stad har i första hand sökt till annan kommunal huvudman och
26 till fristående gymnasiesärskola.

Beslutade skollagsändringar från den 1 januari 2019




Krav på att huvudmannen utser en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se
till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Huvudmannen har utsett två
skolchefer, en för grundskolan och en för gymnasieskolan.
Tydligare regler när det gäller statliga åtgärder för rättelse för verksamhet som bedrivs
av en kommun. Om en kommun eller ett landsting inte har följt ett föreläggande från
Statens skolinspektion och det handlar om allvarliga missförhållanden får Skolinspektionen besluta att staten ska göra det som behövs för att rätta till
missförhållandena. Det ska ske på kommunens eller landstingets bekostnad.

Beslutade skollagsändringar från den 1 juli 2019
Flera ändringar när det gäller introduktionsprogrammen i gymnasieskolan. Gymnasieavdelningen har med anledning av detta arbetat dels med introduktionsprogrammens utbud och
innehåll, dels med huvudmannens plan för introduktionsprogrammen.
 Introduktionsprogrammen preparandutbildning och programinriktat individuellt val
ersätts av programinriktat val. Det innebär att det kommer att finnas fyra
introduktionsprogram (programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ
och språkintroduktion) i stället för fem.
 Innehållet i huvudmannens plan för utbildningen på introduktionsprogram regleras
tydligare och planen ska även innehålla information om utbildningens syfte,
huvudsakliga innehåll och längd.
 Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas när de börjar på språkintroduktion. Det
innebär att elevens bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och
eventuella yrkeserfarenheter ska kartläggas.
Från den 1 juli 2019 sker även flera ändringar i gymnasieskolans och gymnasiesärskolans
ämnesplaner. Alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska dessutom ha en
mentor som ska följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation i dess helhet.
_________
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