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SAMMANFATTNING
Utbildningsförvaltningen som helhet fortsätter att öka i antal medarbetare. Vid utgången av
2017 var 5826 medarbetare anställda med månadslön, vilket är en ökning med 208
medarbetare. Ökningen härrör från Barn- och ungdomsnämndens verksamheter och beror på
ökade volymer i förskola och grundskola samt satsningar såsom mindre barngrupper i
förskolan och lågstadiesatsningen. Andelen visstidsanställda har minskat och skälet till detta
bedöms bero på att fler erhåller sin legitimation snabbare än tidigare samt att satsningar även
har gjorts på att utöka grundbemanningen i förskolan och grundskolan för att minska behovet
av visstidsanställda och timanställda. Detta har dock medfört en viss ökad kostnad för
verksamheterna som påverkat ekonomin negativt.
Trenden de senaste åren med ökad sjukfrånvaro är bruten och sjukfrånvaron sjunker från 6.0
till 5,6 procent för förvaltningen som helhet. Antalet sjukfrånvarotimmar har minskat med
drygt 10 000 timmar 2017. Minskningen sker främst vad gäller långtidsfrånvaro för
medarbetare. Antalet timmar med korttidsfrånvaro, upp till 14 dagar, ökar i alla grupper,
vilket medför en ökad kostnad för arbetsgivarens sjuklöneperiod. Totalt motsvarar detta en
kostnadsökning om 2,9 mkr 2017 jämfört med 2016. Flera projekt kopplat till arbetsmiljö har
pågått under 2017, främst i syfte att minska korttidsfrånvaro, men även för att förbättra den
sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Utvärdering av dessa ska ske under 2018.
Personalomsättningen fortsätter att öka under 2017 och den största utmaningen för
förvaltningen är att bemanna våra förskolor och skolor med utbildade medarbetare.
Kompetensgapet mellan antal examinerade förskollärare/lärare och behovet av rekryteringar
kommer att fortsätta öka de kommande åren. Samtidigt förväntas antalet barn och elever öka i
alla skolformer. Detta kan leda till att nämnderna inte kan utföra sina uppdrag och nå sina
mål.
Inom förskolan är bemanningssituationen mycket problematisk med stor brist både på
förskollärare och utbildade barnskötare. Andelen förskollärare i förskolan ökar något jämfört
med 2016, från 37 procent till 40 procent. Andelen förskollärare varierar dock mycket mellan
förskolenheterna vilket medför den negativ påverkan på likvärdigheten i förskolan.
Behörighetsgraden i skolan är hög trots svårigheter att rekrytera. Enligt redovisning från
skolorna angående ämnen som är mest svårrekryterade och där behörighetsgraden därmed är
lägre anges bland annat de naturvetenskapliga ämnena, matematik, musik, slöjd och bild.
Andelen grundlärare i fritidshem/fritidspedagoger är lägre än önskvärd och är precis som
övriga lärare en svårrekryterad grupp. För särskolan både på grundskola och gymnasiet
behöver en ökning ske av andelen utbildade speciallärare med inriktning grundsärskolan
samtidigt som det även finns ett ökat behov av utbildade elevassistenter då uppdraget blir allt
svårare.
Arbete pågår för att vidareutbilda barnskötare till förskollärare, stärka barnskötarna i sin
yrkesroll samt tydliggöra förskollärarnas uppdrag och säkerställa att de får tid för det
pedagogiska utvecklingsarbetet. Satsningar görs för att förbättra arbetsmiljön för lärare och
tydliggöra nya yrkesroller i skolan. Bemanningsutmaningarna ställer dock ytterligare krav på
innovativa lösningar via professionsanalyser, digitalisering och ökat fokus på att säkerställa
att kompetensen används rätt. Chefers förutsättningar behöver belysas och stödet till chefer i
rekrytering behöver öka för att förbättra chefers möjligheter att vara pedagogiska ledare och
driva verksamhets- och organisationsutveckling.
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PERSONALSTATISTIK
Ledarskap och medarbetarskap
Antal anställda

Totalt sett för hela förvaltningen har antalet medarbetare ökat med 208 medarbetare.
Ökningen uttryckt i årsarbetare är 227. Andelen visstidsanställda med månadslön har
minskat med 105 medarbetare, eller som andel av det totala antalet anställda från 12,1 till
9,9 procent.
Ökningen av antalet medarbetare härrör från Barn- och ungdomsnämndens verksamheter
och beror på ökade volymer i förskola och grundskola. Skälet till att grundskolan och
förskola har ökat är både ett ökat elevunderlag och de satsningar som har gjorts på mindre
barngrupper i förskolan och lågstadiesatsningen. Orsaken till att andelen visstidsanställa
minskar kan bero på att fler erhåller sin legitimation snabbare än tidigare. Satsningar har
även gjorts på att utöka grundbemanningen för att minska behovet av visstidsanställningar
och timanställningar. De visstidsanställningar som sker har sin grund bland annat i
medarbetares avsaknad av behörighet samt anställningar som resurs till enskilt barn/elev
eller som bemanningspool. Fritidshemmens verksamhet kvarstår på samma antal anställda
2017 som 2016. Att ingen förändring sker i fritidshemmens statistik beror främst på hur
personalen redovisas i personalsystemet och att det är problem att få en korrekt statistik när
medarbetarna har delade tjänster mellan skola och fritidshem.
Inom Bildningsnämndens verksamheter minskar det totala antalet medarbetare. Inom
gymnasieskolan minskar det totala antalet medarbetare med 21 personer, en minskning som
i huvudsak härrör från Anders Ljungstedts gymnasium. Inom vuxenutbildningen kvarstår
antalet medarbetare 2016 jämfört med 2017. En mindre ökning sker inom arbetsmarknad
och integration.
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Antal anställda med utomnordisk bakgrund

Utbildningsförvaltningen har ökat det totala antalet anställda med utomnordisk
bakgrund från 724 till 828 vid jämförelse mellan 2016 och 2016. Även i relation till
antalet tillsvidareanställda så har det skett en ökning från 12,8 procent 2016 till 14, 2
procent 2017. Då statistik endast lämnas för förvaltningen som helhet är det svårt att
göra en analys av statistiken. Den bedömning som görs är dock att det är främst
inom befattningsgruppen barnskötare som ökningen sker.
Åldersstruktur

Ökning av antalet medarbetare har skett i samtliga ålderskategorier. Ökningen är större
inom gruppen upp till 29 år och minst för medarbetare 50 år eller äldre. Antalet
deltidsanställda har jämfört med de senaste åren ökat något. Som andel av det totala antalet
anställda har deltidsanställda dock minskat från 12,7 till 12,1 procent.
Chefer inom olika chefskategorier

Antalet chefer har minskat med 6 chefer 2017 jämfört med 2016. Minskningen har främst skett
bland första linjens chefer – rektorer eller förskolechefer. Gruppen med annat ledningsansvar,
dvs biträdande rektor och förskolechefer har ökat med 13 chefer. Skälet till att ökningen av
antalet biträdande chefer är större än antalet rektorer och förskolechefer grundar sig främst i att
antalet barn- och elevantalet ökar, men att ökningen inte enbart kan hanteras genom nystartade
skol- och förskolenheter utan befintliga enheter får en större volym.
Könsfördelningen inom gruppen chefer är 78 procent kvinnor och 22 procent män. Detta
innebär att andelen kvinnliga chefer har ökat. Ökningen har främst skett i gruppen högre chefer
och i gruppen biträdande chefer. Relationen män och kvinnor i chefsposition motsvarar andelen
kvinnor och män i gruppen medarbetare i förvaltningen.

5

Personalbokslut 2017

Personalrörlighet

Rekryteringar

Avgångar

Underlaget från denna tabell är svåranalyserat då interna rekryteringar och avgångar ibland
registreras utan kod och då kommer dessa inte med i statistiken. Det man dock kan utläsa
av statistiken är att personalomsättningen fortsätter att öka med både fler interna och
externa rekryteringar och avgångar. Detta beror på ökat antal pensionsavgångar, en utökad
verksamhet samt även på en ökad rörlighet på arbetsmarknaden för både förskollärare och
lärare, men även att arbetsmarknaden har förbättrats för andra stora grupper såsom t ex
barnskötare och elevassistenter.

Planerad respektive utförd tid

Både mer-/fyllnadstid och övertid har minskat i antalet timmar. Antalet timmar med timlön
har ökat något, men minskar som andel av den totala planerade tiden. Skälet till detta kan
vara att andelen frånvaro av den planerade tiden även har minskat något.
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Median- och medellön

Kvinnornas medellön motsvarar 98 procent av männens medellön vilket är samma
löneskillnad som de senaste två åren. Skälet till skillnaden beror på att det är fler kvinnor
anställda inom yrken med lägre medellön, till exempel barnskötare och elevassistenter.
Medellönen ökade med knappt 800 kr, motsvarande 2,6 procent i förvaltningen 2017
jämfört med 2016. Skälet till den ökningen beror främst på den lönesatsning som gjordes
2017, men även på en ökad rörlighet på arbetsmarknaden vilket ger högre
nyanställningslöner. (I medellönen i denna tabell ingår inte lärarlönelyftet.)
Personalkostnad

I direkta personalkostnader ingår löner, arvoden, traktamenten, ersättningar för OB, jour
och beredskap med mera. I personalkringkostnader ingår avgifter för kurser och
konferenser, friskvård, skattepliktiga sjukvårdsförmåner och leasingavgifter för
personaldatorer med mera.
De ökade direkta personalkostnaderna består i utökat antal medarbetare samt högre
lönenivå. Personalkostnadernas andel av de totala kostnaderna är de samma 2017 jämfört
med 2016. Personalkringkostnaderna minskar 2017 jämfört med 2016 vilket är skillnad mot
tidigare år då dessa kostnader tidigare har ökat i högre takt än de direkta
personalkostnaderna. En tydligare förklaring av underlaget kräver en fördjupad en
fördjupad analys av det ekonomiska underlaget.

Kompetensförsörjning
Kompetensutveckling

Formellkompetens
Andel medarbetare per utbildningsnivå. Källa SCB
Grundskoleutbildning, kortare än 9 år
Grundskoleutbildning 9 år
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2016
0,2%
2,6%

2017
0,3%
2,7%
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11,7%
13,8%
18,0%
52,9%
0,3%
0,4%

Gymnasieutbildning högst 2 år
Gymnasieutbildning 3 år eller längre
Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre
Forskarutbildning
Nivå okänd

11,4%
14,9%
17,7%
52,2%
0,4%
0,3%

Utbildningsnivån sjunker marginellt för förvaltningen. Gruppen som enbart har
grundskoleutbildning ökar något och detta kan bero på de utökade
arbetsmarknadsanställningarna. Som angivit tidigare bokslut beror förändringarna rörande
gymnasieutbildning i huvudsak på förändrade utbildningssystem. Att andelen med
högskoleutbildning minskar beror på att fler medarbetare har anställts i de övriga grupperna
vilket gör att de högskoleutbildades andel av det totala antalet anställda har minskat något.
Behörighetsgraden i skolan är hög trots svårigheter att rekrytera. Enligt redovisning från
skolorna angående ämnen som är mest svårrekryterade och där behörighetsgraden därmed
är lägre anges bland annat svenska som andra språk naturvetenskapliga ämnen, matematik,
musik, slöjd och bild. Utöver ordinarie kompetensutveckling i verksamheterna görs inom
skola görs fortsatta satsningar på lärarlyftet
Andelen grundlärare i fritidshem/fritidspedagoger är lägre än önskvärd och är precis som
övriga lärare en svårrekryterad grupp.
Andelen förskollärare i förskolan ökar något 2017 jämfört med 2016, från 37 procent till 40
procent. Andelen förskollärare varierar dock mycket mellan förskolenheterna vilket medför
den negativ påverkan på likvärdigheten i förskolan.
Personalförsörjning

Pensionsavgångar
Etikettgrupp
Handläggar- administratörsarbete
Hantverksarbete med mera
Kultur-, turism- och fritidsarbete
Köks- och måltidsarbete
Ledningsarbete
Rehabilitering och förebyggande arbete
Skol- och barnomsorgsarbete
Socialt och kurativt arbete
Teknikarbete
Vård- och omsorgsarbete med mera

2018

Yrke
Barnskötare
Fritidspedagog
Förskollärare
Lärare gymnasiet allmänna ämnen
Lärare praktisk/estetiska ämnen
Lärare åsk 1-7

2018

3
2
0
0
2
0
70
1
0
2

2019-2020 2021-2022
10
15
8
6
3
6
4
6
7
13
1
1
157
242
1
2
1
0
8
10

8
4
12
2
6
11

2019-2020 2021-2022
26
57
14
14
24
47
13
22
11
13
27
23
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Lärare åsk 4-9
SFI-Lärare
Speciallärare
Specialpedagog
Yrkeslärare

10
1
0
0
4

7
2
7
6
5

16
5
5
4
6

Inom kategorin skol- och barnomsorgsarbete är beräknade pensionsavgångar 70
medarbetare under 2018 för att sedan öka ytterligare årligen 2019-2021. Det är främst
förskollärare och lärare med legitimation inom årskurs 1-3 som kommer att gå i pension.
Vid en analys av ålder och legitimation framgår även att flera lärare inom moderna språk,
naturvetenskapliga ämnen, matematik samt estetiska ämnen kommer att avgå med pension.
Detta är grupper som är mycket svårrekryterade.
En tydlig ökning sker även för lärare inom gymnasiet och detta sker samtidigt som
elevvolymerna förväntas öka kraftigt. Gymnasierna har haft mindre problem med
rekrytering än grundskolorna hittills, men även här förväntas rekryteringssvårigheterna att
öka.
Även för barnskötare ökar de kommande pensionsavgångarna kraftigt. Detta bör
uppmärksamma särskilt i ett läge med redan stora svårigheter att bemanna förskolorna för
att klara uppdragen och det saknas både utbildade förskollärare och erfarna barnskötare.

9

Personalbokslut 2017

Hållbart arbetsliv - arbetsmiljö
Frånvaron

Ledighet för studier har ökat 2017 jämfört med 2016. Detta kan bero på fortsatta satsningar
på lärarlyftet och förskollärarutbildning samtidigt som arbetsgivaren även gör ökade
satsningar på kompetensutveckling för barnskötare.
Mäns uttag av föräldraledighet kvarstår som andel av planerad tid, uttag av tillfällig
föräldrapenning har dock ökat något. Övrig frånvaro fortsätter att minska 2017 jämfört med
2016. Sjukfrånvaron har minskat för kvinnor, både som antal timmar och som del av den
planerade tiden, vilket även framgår av nedanstående tabeller.
Antalet timmar med frånvaro utan lön utöver lagstadgade ledigheter motsvarar drygt 200
årsarbetskrafter. En kartläggning behöver göras av denna form av ledighet för att klargöra
grunden till ledigheterna samt se i vilken mån åtgärder kan vidtas för att minska dessa
ledigheter och också få fler av dem som arbetar deltid att åter vilja arbeta heltid.
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Sjukfrånvaro i intervall

Trenden de senaste åren med ett ökat antal sjukfrånvarotimmar är bruten och antalet timmar
minskar med ca 10 000 timmar 2017 jämfört med 2016. Minskningen sker främst vad
gäller långtidsfrånvaro för medarbetare över 30 år. För medarbetare 29 år eller yngre är
dock trenden den motsatta och antalet timmar med långtidsfrånvaro ökar. Antalet timmar
med korttidsfrånvaro (upp till 14 dagar) ökar i alla grupper, vilket medför en ökad kostnad
för arbetsgivarens sjuklöneperiod. Totalt motsvarar detta en kostnadsökning om 2,9 mkr för
förvaltningen, med den största kostnadsökningen inom barn- och ungdomsnämndens
verksamheter, 2,7 mkr.
Lagstadgad redovisning av sjukfrånvaron

Den totala sjukfrånvaron minskar, dock fortsätter sjukfrånvaron för medarbetare yngre än
29 år att öka. Långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron fortsätter att minska.
För barn och ungdomsnämndens verksamheter sjunker den totala sjukfrånvaron från 6,2
procent 2016 till 5,8 procent 2017. Förskolan är den verksamhet som haft högst sjuktal. Här
sjunker sjukfrånvaron från 7,6 till 6,6 procent. Det är främst för medarbetare 30-49 år som
sjukfrånvaron minskar, men även för medarbetare 50 år eller äldre. För medarbetare 29 år
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eller yngre ökar sjukfrånvaron. Norra skolområdet har fortsatt den högsta sjukfrånvaron
med 8,5 procent. Tre olika sjukfrånvaroprojekt pågår inom förskolans verksamheter för
fortsatt minskad frånvaro. Enheter inom norra skolområdet har prioriterats för deltagande i
dessa projekt.
Sjukfrånvaron inom grundskolan ökar något, från 4,6 procent till 4,7 procent. Även här är
det främst yngre medarbetares frånvaro som ökar.
Sjukfrånvaron inom gymnasieskolan minskar från 5,6 till 4,8 procent. Minskningen sker
inom alla åldersgrupper. Inom gymnasieskolan är andelen långtidsfrånvaro högre än för
förvaltningen i sin helhet och motsvarar 59 procent av frånvaron. Vid analys av frånvaron
framgår att det främst rör sig om icke-arbetsrelaterad sjukdom.
Inom vuxenutbildningen ökar frånvaron från 3,8 till 4,8 procent. Ökningen härrör från
kvinnor 30 år eller äldre och består i huvudsak av långtidsfrånvaro.
Arbetsskador
Arbetsskador och
tillbud

Olycksfall
År

Kön
Utbildningsförvaltnin
gen

2016

Hot & våld

2017

2016

Färdolycka

2017

2016

Sjukdom

2017

2016

Tillbud

2017

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

201

42

213

46

118

32

163

37

3

0

18

2

0

0

0

0

2016
K

M

2017
K

145 66 118 42

Ovanstående underlag grundar sig på de arbetsskadeanmälningar som gjorts via
webportalen.
Antalet arbetsskador, fall av hot och våld samt tillbud har öka i verksamheten. Då det av
statistiken inte framgår vilka verksamheter detta avser är statistiken svåranalyserad.

12

M

Personalbokslut 2017
Nyckeltal

Nedan kommenteras vissa av de nyckeltal som inte kommenterats i tidigare text:
Timlön, antal årsarbeten
Antalet årsarbetare med timlön ökar. De främsta skälen är ökad korttidsfrånvaro, utökad
verksamhet samt svårigheter att bemanna med ordinarie medarbetare. Enligt statistik från
vikariesystemet har täckningsgraden av korttidsvikariat varit ca 70-75 procent vilket är
något lågt.
Genomsnittligt antal medarbetare per första linjens chef och per första linjens ledare
Antal medarbetare per chef har ökat. Främsta skälen är den utökning av antal medarbetare
som skett på enheter bla till följd av olika statsbidrag såsom lågstadiesatsningen och mindre
barngrupper i förskolan, samt även beroende på ökade barn och elevvolymer.
Frisktal
Frisktalet har minskat 2017 jämfört med 2016. Skälet till detta är ökad korttidsfrånvaro med
ökat antal medarbetare som har flera korttidsfrånvarotillfällen.
Personalomsättning
I jämförelse med utfallet för 2016 har personalomsättningen ökat med 0,1 procentenheter
till 6,6 procent. Detta beror på ökad andel pensionsavgångar samt främst på grund av en
ökad rörlighet på arbetsmarknaden för de stora yrkesgrupperna såsom lärare och
förskollärare, men även för gruppen barnskötare.
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PERSONALBERÄTTELSE
Kompetensförsörjning

Utbildningsförvaltningen som helhet fortsätter att öka i antal medarbetare samtidigt som
visstidsanställningarna blir färre. Ökningen av antalet medarbetare härrör från Barn- och
ungdomsnämndens verksamheter och beror på ökade volymer i förskola och grundskola.
Skälet till att grundskolan och förskola har ökat är både ett ökat elevunderlag och de
satsningar som har gjorts på mindre barngrupper i förskolan och lågstadiesatsningen.
Andelen deltidsanställda minskar. Dock finns en andel medarbetare som är tjänstlediga på
deltid utöver lagstadgade ledigheter såsom studier och föräldraledighet. Totalt motsvarar
denna tid ca 200 årsarbetskrafter. En kartläggning behöver göras av denna form av ledighet
för att klargöra grunden till ledigheterna samt se i vilken mån åtgärder kan vidtas för att
minska dessa ledigheter och öka andelen som arbetar heltid.
Antalet chefer har minskat, främst vad gäller första linjens chefer – rektorer eller
förskolechefer. Gruppen med annat ledningsansvar, dvs biträdande rektor och förskolechefer
har dock ökat. Skälet till att ökningen av antalet biträdande chefer är större än antalet rektorer
och förskolechefer grundar sig främst i att antalet barn- och elevantalet ökar, men att
ökningen inte enbart kan hanteras genom nystartade skol- och förskolenheter utan befintliga
enheter får en större volym.
Personalomsättningen fortsätter att öka. Detta beror på ökat antal pensionsavgångar, en
utökad verksamhet samt även på en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Inom kategorin skoloch barnomsorgsarbete är beräknade pensionsavgångar 70 medarbetare under 2018 för att
sedan öka ytterligare årligen 2019-2021. Det är främst förskollärare och lärare med
legitimation inom årskurs 1-3 som kommer att gå i pension. Vid en analys av ålder och
legitimation framgår även att flera lärare inom moderna språk, naturvetenskapliga ämnen,
matematik samt estetiska ämnen kommer att avgå med pension. Detta är grupper som är
mycket svårrekryterade.
En tydlig ökning sker även för lärare inom gymnasiet och detta sker samtidigt som
elevvolymerna förväntas öka kraftigt. Gymnasierna har haft mindre problem med rekrytering
än grundskolorna hittills, men även här förväntas rekryteringssvårigheterna att öka.
Inom förskolan är bemanningssituationen mycket problematisk med stor brist både på
förskollärare och utbildade barnskötare. Andelen förskollärare i förskolan ökar något från 37
till 40 procent. Andelen förskollärare är mycket ojämnt fördelad mellan förskolenheterna
vilket medför den negativ påverkan på likvärdigheten i förskolan. Åtgärder bör därmed vidtas
för att skapa en jämnare fördelning av legitimerade förskollärare mellan förskolorna. Arbete
pågår för att vidareutbilda barnskötare till förskollärare, stärka barnskötarna i sin yrkesroll
samt tydliggöra förskollärarnas uppdrag och säkerställa att de får tid för det pedagogiska
utvecklingsarbetet.
Behörighetsgraden i skolan är relativt sett hög trots svårigheter att rekrytera. Fortsatta
satsningar har genomförts i grund- och gymnasieskolan på lärarlyftet för att ytterligare höja
behörighetsgraden. Enligt redovisning från skolorna angående ämnen som är mest
svårrekryterade och där behörighetsgraden därmed är lägre anges bland annat svenska som
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andra språk, naturvetenskapliga ämnen, matematik, musik, slöjd och bild för grundskolan och
för gymnasiet anges naturvetenskapliga ämnen.
Andelen grundlärare i fritidshem/fritidspedagoger är lägre än önskvärd och är en mycket
svårrekryterad grupp.
För gymnasie- och grundsärskolan behöver en ökning ske av andelen utbildade speciallärare
med inriktning grundsärskolan, med behörighet i de ämnen/ämnesområden och årskurser de
undervisar i. Vidare behöver även kompetensen för övrig personal i särskolan öka,
exempelvis elevassistenter och personal på fritidshemmet.
Den största utmaningen för förvaltningen inom personalområdet är att bemanna förskolor och
skolor med utbildade medarbetare. Kompetensgapet mellan antal examinerade förskollärare/
lärare och behovet av rekryteringar kommer att fortsätta öka de kommande åren. Detta kan
leda till att nämnderna inte kan utföra sina uppdrag och nå sina mål.
Förvaltningen har genomfört satsningar inom hela kompetensförsörjningsområdet för att höja
attraktiviteten som arbetsgivare Satsningar har gjorts på marknadsföring genom både utökad
annonsering, sociala medier, mässor och personliga möten. Satsningarna på
kompetensutveckling har varit fortsatt stora med satsningar på lärarlyftet,
speciallärarutbildning och förskollärarutbildning. En pilot har startats med
förvaltningsgemensam rekrytering för att få en snabbare process och för att frigöra tid för
chefer att arbeta med verksamhetsutveckling. Flera satsningar har gjorts på arbetsmiljön både
i syfte att minska frånvaron och att arbeta främjande.
Fortsatta rekryterings- och marknadsföringsinsatser behöver bedrivas. Ytterligare satsningar
behöver göras för att frigöra chefer från rekryteringsarbetet för att ge tid för det pedagogiska
utvecklingsarbetet och arbetet med organisationsutveckling för att klara den framtida
bemanningssituationen. Arbetet med innovativa bemanningslösnngar, professionsanalyser och
digitalisering behöver vidareutvecklas för att säkerställa att kompetensen används rätt och för
att frigöra tid för den pedagogiska personalen att använda i den direkta undervisningen
Jämställdhet och mångfald

Utbildningsförvaltningen har ökat det totala antalet medarbetare med utomnordisk bakgrund
från 724 till 828 vid jämförelse mellan 2016 och 2017. Angivet i procent av antal medarbetare
har en ökning skett från 12,8 procent 2016 till 14, 2 procent 2017. Då statistik endast lämnas
för förvaltningen som helhet är det svårt att göra en analys av statistiken. Den bedömning som
görs är dock att det är främst inom befattningsgruppen barnskötare som ökningen sker.
Frågor kring jämställdhet och mångfald lyfts i arbetsmiljökommittéer och
arbetsmiljögrupperna jobbar regelbundet med frågorna. Exempel på arbete som har bedrivits
är bland annat att man arbeta med tvärgrupper medarbetare och lärare kring mångfaldsfrågor,
man har med frågor om mångfald i egna arbetsmiljöenkäter, översyn av likabehandlingsplaner
har gjorts samt diskussioner i personalgrupper kring diskriminering och mobbing, t ex med
stöd av material kring TV-serien ”Morgans mission”. Flera enheter anger att man har tagit in
extratjänster som ett sätt att medvetet öka mångfalden i arbetsgruppen och medarbetares
mångkulturella erfarenhet används som en resurs för enheter i större utsträckning.
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Hållbart arbetsliv – arbetsmiljö

Trenden de senaste åren med ett ökat antal sjukfrånvarotimmar är bruten och antalet timmar
minskar som helhet med ca 10 000 timmar 2017 jämfört med 2016. Uttryckt i procent av
arbetad tid minskar den totala sjukfrånvaron från 6,0 procent 2016 till 5,6 procent 2017.
Långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron fortsätter att minska Minskningen sker
främst vad gäller långtidsfrånvaro för medarbetare över 30 år. För medarbetare 29 år eller
yngre är dock trenden den motsatta och antalet timmar med långtidsfrånvaro ökar. Antalet
timmar med korttidsfrånvaro (upp till 14 dagar) ökar dock i alla grupper, vilket medför en stor
ökad kostnad för arbetsgivarens sjuklöneperiod. Totalt motsvarar detta en kostnadsökning om
2,9 mkr, varav 2,7 härrör från barn- och ungdomsnämndens verksamheter.
Tre förvaltningsgemensamma projekt bedrivs i samverkan med Kommunstyrelsen. Två av
dessa är riktade mot stöd för minskad korttidsfrånvaro och ett fokuserar på organisatoriskt och
social arbetsmiljö. Samtliga projekt är riktade mot förskolan då bedömningen gjorts att
insatser bör prioriteras för denna verksamhet. Någon tydlig effekt av dessa kan inte utläsas för
2017 då de pågått för kort tid. Utvärdering av projekten kommer ske under 2018. Projekt i
syftet att förbättra lärarnas arbetsmiljö pågår och kommer även dessa att utvärderas under
2018 som underlag för fortsatt utvecklingsarbete.
Lokalt bedrivs ett aktivt arbete med att försöka förbättra arbetsmiljön, både genom införande
av vikariepooler och stödfunktioner, samt genom att fortsätta arbeta med åtgärder kopplat till
resultaten i medarbetarenkäten.
Ytterligare fokus behöver läggas på korttidsfrånvaron. Här pågår arbete för att tydliggöra både
stödjande och styrande åtgärder för chefer att vidta vid medarbetares upprepade
korttidsfrånvaro. Samtal ska även genomföras i ett tidigare skede än idag för att därmed
tidigare vidta åtgärder.
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