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Barn- och ungdomsnämnden

SCB-statistik över personaltäthet inom BOU, våren 2018
Ärendebeskrivning
Skolverket är statistikansvarig myndighet för officiell statistik om skolväsendet enligt
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolans verksamhet och
vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå. Varje år samlar
Skolverket med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB) in uppgifter om barn, elever,
personal, kostnader och utbildningsresultat. Uppgifterna sammanställs till statistik per
verksamhetsform och skolform.
Innehållet i rapporterna grundas på rapporterade uppgifter från kommunerna per den 15
oktober och det är olika delar av barn- och ungdomsförvaltningen som rapporterar dessa
uppgifter till SCB.
Beredning
Bifogade rapporter baseras på den årliga statistikinsamlingen och täcker in åren 2015-2017.
Uppgifterna är hämtade ifrån två av Skolverkets databaser, jämförelsetal och Siris.
För förskola och fritidshem presenteras kommunal och fristående verksamhet var för sig.
Personaltäthet för förskoleklass, grundsärskola och grundskola presenteras däremot med ett
gemensamt mått för både fristående och kommunal verksamhet.
I rapporterna jämförs även Alingsås med andra GR-kommuner och Västra Götalands län.
För förskola och fritidshem görs även en jämförelse med Sveriges kommuner och Landstings
(SKL) gruppering pendlingskommuner nära storstad. I en pendlingskommun arbetar minst 40
% av de folkbokförda förvärvsarbetande invånarna i annan kommun. SKL:s
kommungruppsindelning finns inte i Siris, och saknas därför för grundskola och
grundsärskola.
Personaltäthet förskola
2017 var personaltätheten i Alingsås kommunala verksamhet 5,4 barn per årsarbetare, 2016
var personaltätheten 5,3 barn per årsarbetare. På riksnivå var personaltätheten 2017 5,1
barn per årsarbetare, jmf 5,2 2016.
Inom GR är snittet 5,1 barn per årsarbetare. Kungsbacka och Kungälv, Stenungssund och
Tjörn har alla under 4,7 barn per årsarbetare och gör att personaltätheten inom GR
förbättras. Inom GR och riket så ser personaltätheten ut att öka inom kommunal verksamhet,
dvs färre barn per heltidsanställd, medan Alingsås har en något försämrad personaltäthet
med fler barn per årsarbetare.
Sett till de fristående förskolorna i Alingsås har de en personaltäthet på 5,1 barn per
årsarbetare under 2017, jmf 5,3 2016. Inom GR-kommunerna var snittet för de fristående

verksamheterna under 2017 5,3 barn per årsarbetare, oförändrat från 2016. Inom de
fristående verksamheterna har personaltätheten förbättrats i Alingsås och på Riksnivå, men
oförändrad inom GR.
Personaltäthet fritidshem
Alingsås har ett snitt på 21,2 barn per årsarbetare inom den kommunala verksamheten 2017,
jmf 25,8 under 2016. Rikssnittet är 20,6 och pendlingskommunerna har i snitt 22,1 barn per
årsarbetare. Inom GR är snittet 21,7, jmf 23,5 under 2016. De fristående
fritidsverksamheterna i Alingsås hade 2017 ett motsvarande värde på 34,7 barn per
årsarbetare, jmf 39,8 2016. Snittet bland de fristående verksamheterna inom GR var 24,9,
jmf 27,4 2016 men då saknas uppgifter från Ale och Tjörn.
Personaltäthet förskoleklass
Antalet elever per lärare (heltidstjänst) i förskoleklass presenteras med ett gemensamt mått
för kommunal och fristående verksamhet. 2017 var värdet 24,2 elever per lärare
(heltidstjänst), jmf 20,2 2016. För GR var snittet 2017 21,6, jmf 19,1 2016 och riket 17,8, jmf
16,6 2016.
Här visas en ökning både i Alingsås, GR och på riksnivå gällande antal elever per lärare.
Endast i Västra Götaland är elevantalet per lärare aningen mindre än 2016 (16,9 jmf 17,0).
Personaltäthet grundsärskola
Antalet elever per lärare (heltidstjänst) i grundsärskola presenteras med ett gemensamt mått
för kommunal och fristående verksamhet. Inom grundsärskolan hade Alingsås 4,5 elever per
lärare under 2017, jmf 3,3 2016. För riket var snittet 3,9 jmf 3,8 2016. Inom GR var snittet 3,7
elever per lärare 2017 jmf 4,1 2016.
Personaltäthet grundskola
Antalet elever per lärare (heltidstjänst) i grundskola presenteras med ett gemensamt mått för
kommunal och fristående verksamhet. Måttet är oförändrat från 2016 och var 12,4 elever per
lärare 2017. Snittet i riket var 12,1 elever per lärare och värdet har varit stabilt sedan
mätningen startade 2012, jmf 12,0 2016. Inom GR var snittet 12,6 elever per lärare 2017, jmf
12,7 2016. Inom GR har antalet elever per lärare minskat de senaste åren.
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