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UTBILDNING

VERKSAMHETSOMRÅDE

UTBILDNING
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för utbildning genom förskoleklass, 

grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och musikskola.

 

VERKSAMHET
Grundskola

Tanums kommun har sin grundskoleverksamhet förlagd till åtta 
kommunala skolenheter med cirka 1 210 elever. Dessutom finns en 
fristående skola på Resö. Nämndens ambition är att det ska finnas 
en skola på varje större ort eftersom kommunen, som är stor till ytan, 
är uppdelad i många samhällen med omgivande landsbygd. I Tanum 
anordnas kommunal simskola på två orter sommartid.
 Det gångna verksamhetsåret har liksom 2015 fortsatt präglats av 
det kraftigt ökade flyktingmottagandet. Antalet nyanlända barn, elever 
och vuxenstuderande i nämndens verksamheter uppgick vid årsskif-
tet till 295 fördelade på alla nivåer i utbildningssystemet. 
Som jämförelse kan nämnas att en genomsnittlig årskull 
består av cirka 100 till 130 barn. 
 Satsningen på digitala läromedel i grundskolan, 
En var, är en reguljär del av verksamheten och 
alla elever disponerar nu var sin surfplatta. 
Kompetensutvecklingsinsatserna inom IT och 
kollegialt lärande fortsätter. Under 2015/2016 
har även insatserna inom bland annat kultur som 
arbetsform och utomhuspedagogik fortsatt, liksom 
utbildning om neuro-psykiatriska funktionsnedsätt-
ningar. Detta har gjorts för att möta den växande 
grupp elever som har svårigheter att finna sig tillrätta 
i skolans traditionella arbetssätt. Metodiken och 
verktygen i den statliga satsningen Läslyftet används av 
samtliga lärare i hela grundskolan.
 Lokalsituationen i Tanumskolan och Fjällbacka skola är inte accep-
tabel. Byggprocesserna har i båda fallen fördröjts, vilket är olyckligt. 
Den trängsel som råder i dessa skolor gynnar varken trygghet och 
trivsel eller lärande. Även personalens arbetsmiljö blir lidande.

Gymnasieskola

Totalt får 363 tanumselever sin utbildning inom gymnasieskolan. 
Liksom tidigare söker en majoritet av eleverna till gymnasieskolor i 
Uddevalla. De flesta övriga har sin skolgång förlagd till Strömstad eller 
Tanumshede.
 Tanums Gymnasieskola har sedan 2015 en förändrad organisation 
och ett förändrat utbud. Numera erbjuds endast lärlingsutbildningar 
inom olika yrken vid sidan om introduktionsprogram för elever som 
saknar behörighet för nationella program. 

Verksamheten har dock inte förmått attrahera tillräckligt många elev-
er. Tvärtom sjunker elevantalet och ansökningssiffrorna inför läsåret 
2017/2018 är så låga att utbildningens framtid måste ifrågasättas. 
Stora insatser har gjorts under 2016 för att komma tillrätta med 
allvarliga kvalitetsproblem inom verksamheten. Inom introduktions-
programmen har antalet som läser språkintroduktion ökat mycket 
kraftigt till följd av det stora mottagandet av flyktingar. 

Särskola

Resultaten i verksamheten är goda. Liksom förra läsåret ligger 
betygsnivån högre i praktiska ämnen jämfört med de teoretiska. 

Skriftliga omdömen för de yngre eleverna visar att samtliga har 
”godtagbara” eller ”mycket godtagbara” kunskaper i förhållande 

till kunskapskraven.

Vuxenutbildning

De närmast föregående åren minskade 
statsbidraget till vuxenutbildningen mycket 
kraftigt. Kommunen gjorde därför en översyn 
av den egna finansieringen och sedan 
kompletteringsbudgeten 2015 är verk-
samheten prestationsanslagsfinansierad. 
Under 2016 har åter en kraftig ökning av 
de riktade statsbidragen skett, framför allt 
inom yrkesutbildning och SFI. Som en effekt 

av rekryteringssvårigheterna har verksamheten 
köpt in utbildningar från Hermods när man inte kan erbjuda dessa 
inom den befintliga verksamheten. På hemmaplan erbjuds framför allt 
utbildning inom vård och omsorg samt svenska för invandrare.

Musikskola

Undervisning har även i år skett på kommunens samtliga grundskolor 
inklusive fristående skolan på Resö samt gymnasiet. Under året har 
musikskolan haft ett snitt på 279 ämneskurser instrumentalt vilken är 
en liten ökning från 2015. I genomsnitt har 54 elever stått i kö för att 
komma in, vilket är helt i linje med 2015. Flickorna utgör 56 procent 
av eleverna vilket är i paritet med 2015 års siffror.
 Det enskilt mest populära instrumentet har även i år varit gitarr följt 
av violin. Som instrumentgrupp toppar stränginstrumenten med stråk 
och träblås på platserna därefter.



KVALITETSGARANTIER

Trygg miljö: Verksamhetens miljö är trygg och säker.
Målet uppfyllt. 

Bra mat: God och näringsriktig mat serveras. 
Målet uppfyllt.

Samarbete: Överenskommelse om samarbete skrivs 
mellan skola och hem om ansvarstagandet för barnets 
skolgång. Målet uppfyllt.

Föräldrastöd: Föräldrastödsinsatser erbjuds genom hela 
förskole- och skoltiden. Målet delvis uppfyllt.

Kontakt med hemmet: Om en elev är frånvarande tar 
skolan kontakt med hemmet samma dag. Målet uppfyllt.

Läsningstöd: Alla elever får individuellt stöd för att nå 
målet att kunna läsa med god förståelse i slutet av år tre. 
Målet uppfyllt.

Matematikstöd: Matematikutvecklare stödjer lärarna i 
att utveckla och sprida effektiva sätt att lära matematik. 
Målet uppfyllt.

Digitala läromedel: Alla elever har tillgång till digitala 
läromedel. Målet uppfyllt.

Valfrihet: Föräldrar och elever har rätt att fritt välja skola 
och skolort. Skolskjuts medges om detta ryms inom befint-
liga kommunala skolskjutslinjer. Målet uppfyllt.

GYMNASIEBEHÖRIGHET
Andelen elever som är behöriga till gymnasiet.

FULLFÖLJER GYMNASIET  
Andelen elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år är 76 procent.
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Ekonomi, Humanistiska och 
Samhällsvetenskapliga program

Estetiska program

Yrkesprogram

Naturvetenskaps- och teknikprogram

90%

92%

94%

90%

MÅLSÄTTNING

Verksamheten ska i en miljö som präglas av trygghet, 
trivsel och respekt för allas lika värde erbjuda utbildning 
som ger varje elev möjlighet att utifrån sina förutsätt-
ningar ta ansvar för sitt lärande och nå kunskapsmålen 
samt bli behörig för nästa nivå.

MÅLUPPFYLLELSE

Utvecklingen av studieresultaten inom grundskolan 
skiljer sig mellan de lägre åldrarna, där resultaten 
på de nationella proven försämras kraftigt, och 
högstadiet, där resultaten visar positiva trender. 
Meritvärdet ökar till 219 i genomsnitt (204 under 
2015) och behörigheten till gymnasiet ligger över 90 
procent för samtliga program. Tanums grundskolor 
placerade sig på plats 35 av 290 i SKL:s Öppna 
jämförelser, vilket får anses vara ett mycket gott 
resultat.  

76%
TRIVSEL OCH TRYGGHET 
I den årliga enkät som genomförs blir 
värdet för elevers upplevda trivsel och 
trygghet 8,4 på en tiogradig skala.

FÖRÄLDRARS BEDÖMNING  
Värdet för föräldrarnas bedöm-
ning av verksamheten som helhet 
är 7,2 på en tiogradig skala.

MUSIKSKOLAN
Under året har musikskolan haft ett snitt på 279 ämneskurser 
instrumentalt vilken är en liten ökning från 2015.
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FRAMTID

Också under kommande år kommer flyktingmottagandet att ha en 
stor påverkan på grundskolan – detta även om flyktingströmmarna 
till Sverige skulle minska. Med den organisations- och finansierings-
modell som förvaltningen nu utgår från, är följsamheten gentemot 
starkt fluktuerande barn-/elevantal bättre än tidigare. En ökande del 
av finansieringsansvaret kommer dock att falla på kommunen i takt 
med att flyktingar får permanent uppehållstillstånd. Likaså kvarstår 
de stora svårigheterna att rekrytera utbildad personal. Om inflödet 
av flyktingar åter ökar, kommer dessutom ytterligare lokalbrist att 
uppstå. 
 Rekryteringsproblematiken har redan berörts och är ett nationellt 
problem, dels eftersom skolan har alltför låg status för att locka 
sökande till existerande utbildningar och dels för att utbildningsplat-
serna är för få. Lärarbristen har beräknats till 65 000 före år 2020. 
Omräknat till tanumsmått skulle detta innebära att hälften av lärar-
tjänsterna skulle vara obesatta om några få år. Detta problem måste 
ju i första hand lösas av staten, men kommunerna bör trycka på för 
att få till stånd andra typer av utbildningar som kan nå nya målgrup-
per. Detta sker inom fyrbodalssamarbetet tillsammans med Högsko-
lan Väst och tillsammans med Göteborgs universitet, som hösten 
2017 startar en distansutbildning till speciallärare förlagd till Fyrbodal.
 Lokalbristen inom förskola och skola måste tas på allvar. Barn- och 
utbildningsnämnden har vid upprepade tillfällen i budget- och bok-
slutsdokument lyft fram dessa frågor. 

Budgetäskanden har gjorts för både Tanumshede, Fjällbacka och 
Grebbestad. En bättre samordning av nämndernas arbete är nöd-
vändig, då en fortsatt expansion av bostadsbyggandet förutsätter att 
kommunal service finns med i planarbetet.
 En utredning av utbildningsverksamheten vid Futura är beslutad 
av kommunstyrelsen. Denna ska under 2017 belysa verksamheten 
med avseende på ekonomi och organisation. Även lokalutnyttjandet 
ska belysas, särskilt mot bakgrund av en eventuell flytt av biblioteket. 
Utan att föregripa utredningen kan konstateras att behovet av gym-
nasieutbildning på hemmaplan de närmaste åren kommer att vara 
stort, inte minst med tanke på det stora antalet nyanlända. Dessa 
efterfrågar i många fall yrkesutbildning och kan bli en bra resurs för 
Tanums näringsliv.
 Antalet heltidsstuderande vuxna de senaste 20 åren har varit i ge-
nomsnitt ungefär 120. Det finns ingen anledning att tro att dessa tal 
kommer att minska de närmaste åren, snarare tvärtom. En anledning 
är återigen det stora flyktingmottagandet – många kommer att be-
höva svenskundervisning och annan gymnasial utbildning, inte minst 
yrkesutbildning, för att så snabbt som möjligt kunna få arbete och 
integreras i det svenska samhället. En annan anledning är en fortsatt 
snabb omvandling av arbetslivet som kräver att samhället möjliggör 
för vuxna att komplettera sin utbildning återkommande under livet. 
Staten tar sitt ansvar för detta och har inrättat en rad statsbidrag för 
en utökad vuxenutbildning.

MÅLUPPFYLLELSE ENGELSKA
Andel elever med lägst betyg E i ämnet engelska 
i de nationella proven. 

MÅLUPPFYLLELSE MATEMATIK
Andel elever med lägst betyg E i ämnet mate-
matik i de nationella proven. 

MÅLUPPFYLLELSE SVENSKA
Andel elever med lägst betyg E i ämnet svens-
ka i de nationella proven. 

94%

En

95%

Ma

98%

Sv
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NETTOKOSTNAD/ELEV

NETTOKOSTNAD (tkr)

Nettokostnaderna för verksamhetsområdet 
utbildning har ökat med 3,7 procent i förhållande 
till 2015.

2016

2015

2014

                        -180 201

                         -173 761

                         -172 012

BUDGETAVVIKELSE (tkr)

Budgetavvikelsen är 7 293 tkr, vilket främst 
beror på ökade statsbidrag samtidigt som det 
har varit svårt att rekrytera personal.

2016

2015

2014

                        7 293

7 209

-1 435

LÄGST BETYG E
Andel elever i årskurs 9 som har minst betyget 
E i samtliga ämnen

NETTOKOSTNAD/ELEV
Nettokostnaden för en gymnasieelev uppgick till i 
snitt 122 102 kr/år för en köpt gymnasieplats. 

82%

E
Grundskola (tkr)

2016

2015

2014

96  270

93  109

93  474

Gymnasiet, köpta platser (tkr)

2016

2015

2014

122  102  

117 895

117  787

Gymnasiet, Tanum (tkr)

102  950  

78  010

120  319

2016

2015

2014

Vuxenutbildning (tkr)

2016

2015

2014

34  052

51  473

51  284

122 tkr

UTBILDNING




