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Bakgrund 

Arbetsutskottet får en muntlig redovisning av verksamhetsrapporten per den 

30 april 2021 av förvaltningsekonom och utvecklingsstrateg. Då kvartal 1 

ännu inte är ekonomiskt sammanställt, är dokumentet ännu inte färdigt. 

Arbetsutskottet lämnar därför till nämnden att ta ställning i ärendet. Den 

färdiga rapporten kommer att skickas till nämndens ledamöter i samband 

med kallelsen till nämndsmötet den 11 maj 2021.      
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Inledning  

 

SYFTE 

Syftet med delårsrapporten är att vara ett verktyg för 

uppföljning av planerad verksamhet och en 

indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. 

Delårsrapporten syftar också till att tydliggöra att 

mål och ambitioner samspelar med de resurser som 

kommunen avsatt i verksamhetsplanen. 

Delårsrapporten ska även fungera som ett underlag 

till eventuella verksamhetsförändringar som kan 

behövas för att nå mål och ekonomiska resultat. 

Delårsrapporten har som utgångspunkt i kommunen 

som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till 

kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla 

till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. 

Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar 

till att sammanföra verksamhets- och ekonomi-

styrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin 

verksamhetsplan och budget i samband med 

kommunens gemensamma uppföljningar vid första 

tertialen, delårsbokslutet i augusti och årsbokslutet.  

NÄMNDENS UPPDRAG 

Barn- och utbildningsnämnden utför kommunens 

uppdrag inom förskola, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt skolla-

gen (2010:800) samt ansvarar för den kommunala 

kulturskolan och skolskjuts med tillhörande 

riktlinjer. 

NÄMNDENS ORGANISATION 

Pågående skolorganisationsöversyn startade med 

förändring av förvaltningens styrning och ledning. 

Under skolchef finns fyra verksamhetschefer som 

tillsammans bildar förvaltningens ledningsgrupp. 

Organisationen styrs genom nämndens 

delegationsordning. 

Rektors ansvar styrs i skollag, förordning och 

läroplaner samt genom nämndens delegations-

ordning. Verksamhetsspecifika ledningsmöten /APT 

samt styrgruppsmöten hålls regelbundet varje månad 

och kompletteras med  övriga kollegiala nätverk och 

möten  som syftar till att driva och samordna 

utvecklingsarbetet. Det finns en genomarbetad 
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organisation för nätverkande som förfinas och 

utvecklas kontinuerligt. 

Budgetfördelning sker med hjälp av olika 

fördelningsmodeller som är beslutade av nämnden 

och nya modeller är under framtagande.  

Varje rektor ansvarar fullt ut för personal, ekonomi, 

barn/elever och kvalitet. 

Verksamhet förskola 

Förskola bedrivs och erbjuds i hela kommunen. Den 

kommunala verksamheten kompletteras med fri-

stående förskolor samt pedagogisk omsorg. Kom-

munen erbjuder även natt- och helgomsorg samt 

öppen förskola. På en av kommunens förskolor finns 

en avdelning anpassad för barn med funktions-

variationer. Efterfrågan av förskoleplatser ökar och 

nya avdelningar planeras. Riktade statsbidrag söks 

och nyttjas för att minska barngruppernas storlek 

mot rekommendationer i nationella riktlinjer. 

Tillsynsansvar över fristående förskolor har tidigare 

utövas vart annat år men tillsynsansvaret har utökats 

och kommer att fördelas och genomföras löpande 

från och med 2021. 

Verksamhet grundskola/ grundsärskola och 

fritidshem 

I ny skolorganisation blir skolorna mer likvärdiga 

och ska omfatta F-6, F-9 eller 7-9. 

Verksamhetsområdet omfattar även grundsärskola 

och särskilda undervisningsgrupper inriktning 

autism som är knutna till två grundskolor i 

centralorten. Fritidshem erbjuds på samtliga skolor 

med elever i tidigare år. I centralorten finns en 

fristående grundskola med tillhörande fritidshem 

som omfattar ca 100 elever.  

Verksamhet gymnasieskola/gymnasiesärskola 

De nationella programmen på gymnasieskolan hål-

ler en, förhållandevis, jämn volym. Elevökningen 

har tidigare främst skett på IM-programmet och då 

särskilt på inriktning IM-språk. Höstterminen 2020 

syntes dock en minskning, både på nationella pro-

gram och introduktionsprogrammen. Kommunen 

erbjuder 12 nationella program samt riksidrotts-

gymnasium (RIG), volleyboll. Inom verksamhets-

området finns även gymnasiesärskola. 

Kommunens musikskola hör till verksamhets-

området from höstterminen 2020. Från och med 

2021 är musikskolan omvandlad till kulturskola. 

Verksamhet specialpedagogiskt centrum (SPC) 

Samordning av tvärprofessionella insatser för fler-

språkighet samt barn- och elevhälsa finns från 2018 

samlat under verksamhet SPC. Inom verksamhetens 

uppdrag finns även två särskilda undervisnings-

grupper. 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

 

OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR 

Föregående omvärldsanalys håller i stora drag 

fortfarande, men den pågående pandemin och dess 

konsekvenser kommer att påverka nämndens 

prioriteringar under lång tid framöver. Vissa 

arbetsuppgifter och uppdrag kommer att prioriteras 

och kräva mer tidsutrymme medan andra måste 

prioriteras ner eller helt upphöra för en tid. 

Distansundervisningen, särskilt på gymnasieskolan, 

har lämnat ”undervisningsskulder”, efter sig och fler 

elever behöver stöd för att nå slutbetyg och examen. 

Undervisningen inom alla skolformer har påverkats 

och tvingat fram nya former på gott och ont. 

Förvaltningen har stärkt uppföljningsarbetet och 

efterfrågar vilka effekter som syns i verksamheten 

till följd av pandemin. Pandemins påverkan har 

följts både avseende närvaro, sjukfrånvaro, ekonomi 

och verksamhet. Det har efterfrågats underlag som 

kan underlätta analysarbetet framöver, inte minst för 

att fånga upp även de positiva effekter rådande 

situation medfört. Behov av det kompensatoriska 

uppdraget har synliggjorts inom förvaltningens 

uppföljnings och utvecklingsarbete.  

Kompetensförsörjningen har länge varit en utmaning 

och kanske delar av den förändras och underlättas 

genom den snabba utveckling i digitaliseringen som 

pandemin, delvis, tvingat fram. Samtidigt tyder all 

forskning och uppföljning på att lärarbristen 

kommer att öka under de närmaste 15 åren. 

Distansarbete kan nyttjas och både effektivisera och 

förbättra delar av verksamheten framöver men det 

kräver att vi själva äger planeringen för det.   

Ökad arbetslöshet och känsla av otrygghet påverkar 

även barn och ungdomar. Att ingjuta mod och 

framtidstro kommer bli än viktigare framöver.   

DAGENS KOMPLEXA SAMHÄLLES 

PÅVERKAN PÅ NÄMNDERNA 

Att möta de komplexa frågorna kring hållbar 

utveckling kräver helhetssyn. Det vill säga att inse 

att det är flera olika, och inte tydligt 

sammankopplade, kunskapsområden som berörs och 

att det därför behövs samverkan och samspel för att 

kunna hantera dem. Att det inte finns en sanning 

eller synsätt att luta sig emot utan att det finns flera 

möjliga lösningar och vägar framåt. Komplexitet kan 

inte fångas i några få begrepp, eller lösas med de 

metoder vi hittills använt utan bygger istället på ett 

förändrat förhållningssätt och skapandet av nya 

samarbets-konstellationer.  

Det är ur mångfalden och dialogen som de 

gemensamma visionerna om morgondagen och 

framtiden kan formas. Denna nödvändiga helhetssyn 

är avgörande för att kunna beskriva och analysera 

mönster lokalt i Falköping, regionalt i Skaraborg och 

Västsverige samt globalt för att uppnå en balans 

mellan människa, samhälle och natur.  

Genom att i ett tidigt skede identifiera komplexa 

trender kan Falköpings kommun skaffa sig en 

proaktiv möjlighet att möta såväl som att bemöta 

skeenden. För att säkra framförhållning och 

långsiktighet har förvaltningens ledningsgrupp 

påbörjat ett arbete för att ta fram en långsiktig 

utvecklingsplan inom tre prioriterade områden: 

styrning och ledning, kompensatorisk utbildning och 

kompetensförsörjning. Planen är tänkt att 

komplettera nämndens verksamhetsplan och 

tydliggöra strategier för utveckling såväl inom 

arbets- som utvecklingsorganisation. Planen 

struktureras på så sätt att den är levande för att hela 

tiden anpassas efter ett samhälle i ständig föränd-

ring.  Planen beräknas vara klar för presentation 

innan höstterminen 2021. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE 

MÅL OCH AGENDA 2030 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt 

ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma 

målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål 

för hållbar utveckling som berör oss alla. De globala 

målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa kli-

matförändringarna och skapa trygga och fredliga 

samhällen. För att stärka styrkedjan gör kommunen 

en koppling mellan de globala målen och de lokala 

kommunala målen vilket går att utläsa både genom 

ikonerna i början av varje mål men också i den 

löpande måltexten.  

Varje nämnd har möjlighet att utifrån kommunfull-

mäktiges mål bryta ner de fyra övergripande målen 

till olika nämndspecifika delmål. Nämnderna kan 

också välja att arbeta med kommunfullmäktiges mål 

utan att bryta ner målen. Fram till 2020 har BUN 

valt att arbeta med framtagna delmål. Dessa fasas ut 

under 2021. 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

För att minska segregationen har 

upptagningsområden för grundskolan i tätorten 

omorganiserats från och med förskoleklass. 

Förändringsarbetet pågår enligt plan. 

Pandemin har påverkat verksamheten inom samtliga 

skolformer, både avseende närvaro och 

undervisningens utformning. Distansundervisning 

har i omgångar genomförts, främst i gymnasieskolan 

men periodvis även i grundskolans senare år. 

Distansundervisningen påverkar undervisningens 

utformning och när pandemin drar ut på tiden ökar 

hotet av att fler undervisningsskulder uppstår. 

De riktade statsbidrag som kommunen ansöker om 

för barn- och utbildningsområdet har minskat, 

anpassats och förändrats. 

Beslutet i överdomstolen om Platåskolan kommer att 

påverka det fortsatta arbetet med skolorganisationen 

och hela organisationen berörs av beslutet. Det 

innebär att den pressade situationen för framförallt 

grundskolans trångboddhet kommer att kvarstå 

under lång tid framöver och behöver 

konsekvensbeskrivas. 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 I VERKSAMHETSRAPPORT 2021-04-30 I BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Kommunens uppföljningsarbete  

 

 

UPPFÖLJNINGSARBETE  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv 

verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella 

och lokala politiska mål, kommunala styrdokument 

och ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande 

styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den 

kommunala organisationen från 

kommunfullmäktiges vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 

och analys av resultat. Kommunen har initierat och 

påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-

sam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är 

långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 

systematik samt skapa förutsättningar för en hel-

hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 

av kommunens fyra övergripande mål görs som en 

samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 

bland annat på nämndernas analyser av 

måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, 

uppföljning av styrdokument och effekter av olika 

insatser. Syftet är att få en så övergripande och 

trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar 

sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala 

satsningar har. Vid resultatredovisning presenteras 

bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade 

utvecklingsområden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 

som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 

kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 

möjliga underlag finns inför kommande besluts-

processer. 
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT 

HÅLLBART FALKÖPING  
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 2 

 

 

Ett socialt hållbart Falköping ska skapa 

förutsättningar för barn och elevers utveckling, 

lärande och utbildning, från första dagen i förskolan 

hela vägen till studentmössan. Det innebär för barn- 

och utbildningsnämnden ett krav på ökat fokus kring 

kompensatorisk utbildning. Samarbete, helhetssyn 

och samsyn krävs genom hela styrkedjan och inom 

hela kommunen. 

Generellt visar fortfarande uppföljningar att de flesta 

barn/elever är trygga och trivs, men i samband med 

barnkonventionsarbetet har det framkommit att fler 

barn har berättat om olika missförhållanden. Bilden 

överensstämmer med socialförvaltningens 

rapportering om fler orosanmälningar. 

Förskolor och skolor är trångbodda, vilket lättare 

leder till konflikter och kräver riktade insatser och 

flexibilitet i skolans och pedagogernas bemötande. 

Trångboddheten har under flera år påverkat 

klassrums- och skolsituationen på de flesta skolorna 

i tätorten och tillsammans med den ökade 

mångfalden i klassrummen ökar utmaningarna och 

svårigheten att nå alla elevers behov. Trängseln 

kommer att bestå eftersom beslut avseende 

Platåskolan nu skjuts framåt. 

Berörd personal arbetar med att alla barn och elever 

ska förstå och omfatta vårt samhälles demokratiska 

värderingar och för att förebygga kränkande behand-

ling och diskriminering men arbetet kan systematise-

ras ytterligare.  

Trots stora utmaningar sker ett gott och omfattande 

kompensatoriskt arbete i kommunens utbildnings-

verksamhet. Arbetet med extra anpassningar, särskilt 

stöd samt barn- och elevhälsans förebyggande ar-

bete har utvecklats och individualiserats, men behö-

ver fortsatt prioriteras och utvecklas inom nämndens 

samtliga verksamhetsområden så att det blir än mer 

främjande och förebyggande. 

Den positiva progressionen avseende måluppfyllelse 

för grundskolans elever vände 2020. Årets resultat 

hamnade en bra bit under rikssnittet som fortsatt 

förbättrats. Det innebär att klyftan mellan 

Falköpings och rikets genomsnittliga måluppfyllelse 

ökar igen. Anmärkningsvärt är att även andelen 

obehöriga elever med svensk bakgrund ökar. 

I prognoserna för våren 2021 framkommer att 

måluppfyllelsen är fortsatt låg för eleverna i de 

senare åren och att en hög andel elever riskerar att 

inte nå behörighet till gymnasiet från grundskolan. 

Vid sista prognosuppföljnigen i april månad visades 

ändå en något mer positiv bild som kan tyda på att 

föregående års resultatnedgång avseende slutbetyg 

och behörighet till gymnasiet var en 

engångshändelse. 

Elever som studerar på Ållebergsgymnasiet visar på 

en stabil måluppfyllelse avseende betygspoäng för 

elever på nationella program. Variation i såväl förut-

sättningar som progression finns dock mellan de 

olika enheterna och programmen och ännu är det för 

tidigt att se utgången för innevarande läsår. 

Under 2020/2021 har pandemin påverkat 

undervisningen på många sätt i alla skolformer. 

Andelen elever som varit frånvarande har ökat och 

distansundervisning har pågått sedan i mars 2020 för 

gymnasieskolan. Effekterna har följts upp inom 

ordinarie SKA-arbete.  

Distansarbetet har fört med sig många utmaningar 

och avsaknad av sociala kontakter men kommer 

förmodligen att påverka variationen av 

undervisningen i framtiden oavsett hälsoläget. 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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En tydligare bild av måluppfyllelsen i årskurs 4 och 

5 behöver fortsatt synliggöras så att insatserna under 

dessa år inte glöms av. Ibland beskrivs dessa årskur-

ser som ”det glömda stadiet”. 

Vid analys och jämförelse med rikets resultat blir det 

tydligt att Falköping tidigare hämtat upp den ned-

gång som pågått sedan 2011 både avseende behö-

righet och meritvärde. (Skolverkets PM ”Slutbetyg i 

grundskolan våren 2019) Årets resultat viker nedåt, 

förhoppningsvis temporärt, men faktum är att förut-

sättningarna för Falköpings kommun resursmässigt 

är sämre. Det innebär, trots nedgången, en effektiv 

organisation som ger mer per satsad krona än riket i 

övrigt.  

I alla analyser framkommer tydligt att föräldrars ut-

bildningsbakgrund är avgörande för elevers utbild-

ningsresultat oavsett elevens bakgrund eller 

eventuellt invandringsdatum. I Sverige gäller samma 

bestämmelser för betygsättning för alla elever vilket 

gör det oerhört svårt för nyinvandrade elever att nå 

måluppfyllelse på kort tid. Här har myndigheterna 

”inte hunnit ikapp verkligheten”. 

Den statliga styrningen har ökat, både i omfattning 

och frekvens, de senaste åren vilket påverkar tilliten 

i styrkedjan och ger upphov till stress på alla nivåer. 

Lärares uppdrag ifrågasätts liksom tolkningar av 

kunskapskrav och lagstyrning. Förändringar syftar 

oftast till att utveckla verksamheten men ibland syns 

istället en handlingsförlamning och upplevelse av att 

inte ”räcka till eller orka med mer”. Kanske har för-

ändringstakten i svensk utbildningspolitik varit en 

bidragande orsak till att så många med adekvat      

utbildning flytt fältet och sökt sig till andra yrken. 

De nya kursplaner för grundskolan som skulle börjat 

gälla under 2021 skjuts fram ett läsår och gäller 

istället från 2022. Syftet är att förtydliga och 

förenkla bedömningsarbetet i förhållande till 

undervisningen.  

Effekter från föregående års satsningar 

En effekt av fortbildningsinsatserna inom samverkan 

för bästa skola är att förvaltningens ledningsgrupp 

har påbörjat ett långsiktigt utvecklingsarbete. Syftet 

är att arbeta fram en långsiktig utvecklingsplan för 

hela utbildningsorganisationen som innehåller stra-

tegier för såväl arbets- som utvecklingsorganisa-

tionen. Prioriterade utvecklingsområden är: 

• Styrning och ledning 

• Kompensatorisk utbildning 

• Kompetensförsörjning 

Genom olika kompetensutvecklingsinsatser och 

referensgrupper har samsyn och koppling mellan 

lärmiljöer och lärande stärkts. Att träffas, ge och ta 

samt sätta ord på en gemensam förståelse bidrar till 

samsyn. Förståelsen för lärmiljöns påverkan har ökat 

märkbart hos pedagog- och rektorsgruppen men i o 

m det nya domstolsbeslutet finns en stor risk att vi 

tappar fart och inte orkar hålla i förändringsarbetet 

på samma sätt. 

En kartläggning av insatser avseende modersmåls-

undervisning och studiehandledning har genomförts 

och kommer ligga till grund för framtida åtgärder. 

Även kuratorsorganisationen har genomlysts och en 

förändring av dess sammansättning är påbörjad.  

Det systematiska kvalitetsarbetet har stärkts och 

samarbetet med Skolverket har tydliggjort vikten av 

analys och systematik. 

Effekten av den ökade undervisningstiden i matema-

tik har ännu inte följts upp på ett tydligt sätt. 

Det går att se en ökad samsyn och likvärdighet  

mellan både pedagogers och rektorers syn på 

lärmiljöer och hur de ska skapa förutsättningar för 

dem. 

 

  

Prognos 

Måluppfyllelse för barn- och utbildningsnämnden prognostiseras hålla nuvarande nivå eller utvecklas 

i något positiv riktning under 2021. För att höja måluppfyllelsen och elevers resultat krävs att 

förutsättningarna förbättras. Nuvarande resurstilldelning, rekryteringsläge och påverkan av pandemin 

försvårar möjligheterna att vända utvecklingen. Det förebyggande och främjande barn- och 

elevhälsoarbetet visar ändå en viss positiv progression.
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT  

ATTRAKTIVARE FALKÖPING  
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 2 

 

 

Kommunens tydliga viljeinriktning genom beslut om 

förändrad skolorganisation bidrar i hög grad till ett 

attraktivare Falköping. Satsningen är en viktig 

byggsten för att Falköping fortsatt ska vara en 

attraktiv kommun även i framtiden, både att bo och 

verka i.  

Framtiden nästa - ny skolorganisation 

En ny skolorganisation håller på att ta form och 

kommunen gör stora satsningar på våra förskolor 

och skolor både på landsbygden och i tätorten. Vi 

utvecklar organisationen, bygger om och bygger 

nytt. Allt för att våra barn och unga ska få 

förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som 

möjligt och samtidigt skapa funktionella 

utbildningslokaler och attraktiva arbetsplatser för 

våra pedagoger. Platåskolan har försenats pga. 

överklaganden. Detta påverkar och försenar 

byggprocesser och organisationsförändringen. 

 

I arbetet med den nya skolorganisationen har 

skolelever varit delaktiga under processens gång. De 

har framfört tankar och idéer om hur vi skapar bra 

lärmiljöer, både för skolbyggnader och dess 

utemiljöer.  Falköpings kommun ska upplevas som 

en kommun som driver och ligger i framkant 

avseende skolutveckling.  Arbetssökande ska känna 

att jobbet de längtar till finns i Falköping. 

 

Kartan visar var vi just nu bygger om, bygger ut eller bygger nytt, samt kommande projekt för förskole- och grundskoleverksamheten i 

Falköpings kommun. Tecknen betyder: Kugghjul= Planerade projekt, Penna=Projektarbete pågår, Kugghjul med hjälm=Byggnation pågår, 

Bock=Byggprojekt färdigt. (Uppdaterad i nov 2020)

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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Barn- och utbildningsnämnden är tillsynsmyndighet 

för fristående förskolor och fristående friliggande 

fritidshem. Nämnden har ett väl upparbetat 

samarbete med dessa fristående huvudmän och 

bidrar till en ökad mångfald av val föräldrar i 

Falköping kan göra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prognos 

Förseningen av Platåskolan riskerar att minska tilliten till kommunens handlingskraft och försämrar 

tillfälligt nämndens bidrag till måluppfyllesle inom mål 2
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT  

NÄRINGSLIV SOM UTVECKLAS 
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 3 

 

 

 

 

Kommunens tydliga viljeinriktning genom beslut om 

förändrad skolorganisation bidrar i hög grad till för-

utsättningarna för ett näringsliv som utvecklas. 

Satsningen berör en bred målgrupp bestående av 

barn, elever, vårdnadshavare, medarbetare och nä-

ringsliv. Samsyn avseende lokaler, lärmiljöer och 

förhållningssätt påverkar rekrytering och utveckling 

i Falköpings kommun. Genom den stora satsningen 

bidrar nämnden till kommunens övergripande mål.  

Nämndens arbete med vägledning inför studier och 

arbetsliv, prao och APL skapar förutsättningar för 

långsiktiga relationer, behovsanpassning och fram-

tida rekrytering. I samverkan med Skolverket och 

Karlstads universitet har Ållebergsgymnasiet 

utvecklat planen för introduktionsprogrammet i syfte 

att stärka valmöjligheter för elevgruppen. 

Samarbetet med kompetens- och arbetslivsnämnden 

har ökat och ska utvecklas ytterligare. 

Ållebergsgymnasiet har goda kontakter med det 

lokala näringslivet. Dessa har givetvis påverkats av 

pandemin men nu är förhoppningen att 

gymnasieskolan ska kunna återuppta samarbeten och 

de arbetar aktivt för att utveckla och utöka dessa. 

 

  

Prognos 

Efter ett drygt år i en pandemin som kraftigt påverkat möjligheten till samverkan mellan näringsliv och 

nämndens verksamheter prognostiseras att vaccinet kommer bidra till en normalisering och fortsatt 

gott samarbete med näringslivet från och med hösten och framåt. 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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KOMMUNENS ORGANISATION SKA VARA 

UTVECKLANDE OCH FÖRNYANDE MED EN 

TILLITSBASERAD STYRNING 
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 4 

 

 

Systematiskt kvalitetsarbete ger förutsättningar 

för tillit i styrkedjan 

En god kvalité i verksamheten förutsätter att 

verksamheterna samverkar och organiseras utifrån 

uppdrag och att resurserna används på 

ändamålsenligt och effektivt sätt för att nå uppsatta 

mål. Ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställer 

måluppfyllelsen och identifierar utvecklingsområden 

utifrån såväl medborgarnas behov och förväntningar 

som lagställda krav. Kontinuerlig uppföljning av 

kommunens verksamheter och en professionell 

omvärldsanalys skapar förutsättningar för ett 

proaktivt agerande och utveckling av relationer med 

omvärlden. Relationerna i sin tur är viktiga för att 

bygga tillit och förtroende i styrkedjan. 

Barn- och utbildningsnämnden har de senaste åren 

satsat stort på att fördjupa kunskaperna och 

kompetensen inom det systematiska kvalitetsarbetet 

och att stärka tilliten i styrkedjan. Det är dock viktigt 

att beakta att tilliten snarare är en produkt av möten 

för gemensamt arbete än en förutsättning för dem. 

(Katz och Dack ISBN 978-91-27-81974-0) 

Tillit tar tid och måste underhållas.   I de 

nyreviderade riktlinjerna för SKA-arbetet inom 

nämnden har vikten av den dialogbaserade 

uppföljningen poängterats och konkreta exempel har 

skrivits fram. En förhoppning är att naturliga möten 

ska kunna öka i takt med att vaccinering mot covid 

19 ökar och befolkningen blir immun. 

Kompetensutvecklingen som utvecklats i samarbete 

med Skolverket och Karlstads Universitet har 

resulterat i tydliga förflyttningar avseende 

förvaltningens förbättringskapacitet. Såväl 

förvaltningsledning som rektorsgrupp har fått 

tillgång till nya verktyg och modeller för 

förändringsarbete. Tack vare en bred satsning där 

alla rektorer ingått har alla skolformer nu en 

gemensam förståelse av vilka behov och utmaningar 

som ska mötas. Det kommer att gynna både 

professionsutveckling och måluppfyllelse på sikt. 

Förvaltningens ledningsgrupp har arbetat fram en 

utbildningsplan med tre fokusområden, ”styrning 

och ledning”, ”kompensatorisk utbildning” och 

”kompetensförsörjning”. Dessa områden ska 

prioriteras och vägleda utvecklingsinsatserna framåt. 

Det är också dessa områden som tillsammans med 

kommunens strategiarbete kommer att kategorisera 

kommande insatser i nämndens verksamhetsplan. 

Huvudmannen ska ge rektor organisatoriska 

förutsättningar att vara pedagogisk ledare och kravet 

på ledarskapet ökar i en föränderlig värld och över 

tid. Detta är en utmaning när alla jämförelser visar 

att barn- och utbildningsnämnden i Falköpings 

kommun har lägre resurstilldelning än jämförbara 

kommuner.  

Framtagandet av funktionsprogrammen har bidragit 

till ökad samsyn och delaktighet inom de olika 

skolformerna. Förankringen i olika grupperingar och 

referensgrupper upplevs som positivt och arbetet 

sprids på alla nivåer i styrkedjan. 

Uppföljningsarbetet kan ytterligare förfinas och det 

är viktigt att följa vilka effekter olika satsningar ger. 

En samlad övergripande plan för uppföljning av den 

nya målformuleringen måste tas fram. 

 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap
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Prognos 

Nämndens upparbetade systematiska kvalitetsarbete och ett nytt tillägg i riktlinjerna för 

kvalitetsarbetet, att stärka den dialogbaserade uppföljningen, prognostiseras vara en bra grund för 

målbedömning av mål 4. Förvaltningens framtagna utbildningsplan, med en tydlig arbets- och 

utvecklingsorganisation kommer gynna behovet av fysika dialoger och möten, som är grunden till den 

tillitsbaserade styrningen.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, PLANERADE ÅTGÄRDER OCH UPPDRAG 

UTIFRÅN IDENTIFIERADE MÅL-OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN
En utvecklingsplan är framtagen som beskriver kortfattat vilka områden som huvudmannen måste arbeta med för 

att skapa förutsättningar för utveckling i organisationen. Flera av de planerade åtgärderna är pågående och 

uppföljning kommer redovisas under hösten 2021. Åtgärderna har kategoriserats i nedanstående punkter: 

 

             PRIORITERADE ÅTGÄRDER INOM OMRÅDET ”LEDNING OCH STYRNING”: 

ORGANISATION/LÄRMILJÖ 

 Huvudmannen behöver stärka och tydliggöra gemensam styrning och ledning mot samtliga skolformer 
både avseende arbetsorganisation och utvecklingsorganisation i en övergripande och långsiktig 
”Utvecklingsplan”.  

 Huvudmannen behöver utveckla strukturer och rutiner som stärker likvärdigheten och stödjer rektorer 
i myndighetsutövning, administration och arbetsprocesser. 

 Huvudmannen måste fortsätta arbeta för att främja integration och inkludering genom såväl sin 

organisation som sitt utvecklingsarbete i hela utbildningskedjan 

 Övergången mellan olika skolformer kan stärkas och bli mer likvärdig. Det är viktigt med kompetens 
som löper över skolformerna och skapar helhet, samsyn och förutsättningar för ökad måluppfyllelse. 

 Systematiskt kvalitetsarbete (SKA), uppföljningsarbete och återkoppling kan ytterligare stärkas i hela 
styrkedjan. Det kan bland annat ske genom en högre grad av dialogbaserad uppföljning på och 
mellan alla nivåer.  
 

 

 

 

       BUDGET 

 Budgetfördelningsmodellen behöver ses över för att täcka samtliga skolformer på ett mer 
likvärdigt sätt. 

 Budget och bokslutsdialogerna behöver fortsatt prioriteras för att möjliggöra tidiga insatser vid 
eventuella budgetavvikelser. 

 Ekonomin behöver behovsprioriteras som utbildningsinsats vid nyrekrytering av rektorer.  
 

 

PRIORITERADE ÅTGÄRDER INOM OMRÅDET ”KOMPENSATORISK UTBILDNING”: 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

 

 Huvudmannen behöver fortsätta ställa krav på uppföljning av effekter när olika satsningar genomförs 
oavsett om det handlar om ekonomiska resurser eller andra åtgärder.  

 Utvecklar- och Handledarskapet inom skolformerna kan ytterligare tydliggöras och bli än mer 
utvecklings- och behovsfokuserat. 

 Arbetet med förebyggande, hälsofrämjande samt tidiga insatser kan stärkas ytterligare. Barn- och 
Elevhälsans betydelse för barn och elevers måluppfyllelse behöver tydliggöras och förankras inom hela 
utbildningskedjan. 
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 De resurser som finns i form av modersmålsstöd för förskolan bör fördelas och användas mer 
likvärdigt. Modersmålsundervisning och studiehandledning behöver stärkas och planeras utifrån ny 
kartläggning. 

 Kompetensutvecklingsinsatser behövs för att stärka en likvärdig struktur för undervisning i årskurs 4-6.  

 Arbetet med Samverkan bästa skola (SBS) behöver fortsätta långsiktigt även efter avslutad SBS-insats 
för att bidra till fler alternativa vägar för elever på IM-programmen 

 Handledningsstöd till skolenheter med individintegrerade särskole-elever har påbörjats och behöver 
följas upp. 

 Arbetet med att skriva sig till läsning (ASL) inom grundsärskolan behöver följas upp. 
 

 

PRIORITERADE ÅTGÄRDER NOM OMRÅDET ”KOMPETENSFÖRSÖRJNING”: 

 

REKRYTERING 

 

 Kommunens satsningar på ny skolorganisation behöver lyftas fram på ett tydligt sätt tillsammans med 
övrigt skolutvecklingsarbete för att visa fram kommunen som en attraktiv arbetsgivare.  

 Arbetsmiljöarbetet behöver också lyftas som en viktig parameter vid rekrytering. 

 Introduktionen kan stärkas ytterligare, särskilt för obehörig och nyutbildad personal.  Det är ett sätt 
för huvudmannen att säkra att alla har insikt i gällande styrdokument  

 Tidigt möta och uppmärksamma VFU- studenter i rekryteringssyfte. 
 

KOMPETENSUTVECKLING 

 

 Huvudmannen behöver fokusera övergripande strategiskt arbete och arbeta fram en långsiktig 
kompetensutvecklingsplan som kan ta vid efter SBS-insatsen. 

 Insatser från utvecklare och handledare bör fortsätta inom alla skolformer i syfte att skapa 

likvärdighet, höja medvetenheten och öka kvaliteten.  

 Rektorer behöver kopplas till de olika kollegiala nätverken för att säkra kommunikation och 

samsyn i styrkedjan. 

 Dagens satsningar i bedömningskunskap behöver fortsätta och syftet är att de ska bidra till en bra 
likvärdighet i bedömningskompetens in i den nya skolorganisationen med fler betygssättande skolor 
och nya reviderade kunskapskrav. 
Elevhälsans förebyggande arbete behöver fortsatt stärkas och även inriktas mot grund- och 

gymnasiesärskolans elevgrupp.
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Jämförelser och nyckeltal 

  

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRING JÄMFÖRT 

MED PLAN 

En sammanslagning av högstadierna i centralorten 

kommer genomföras inför höstterminen 2021. De 

förväntas ge vissa stordriftsfördelar genom en mer 

effektiv personalplanering. 

 

NYCKELTAL 

Förskolan har fler inskrivna barn jämfört med 

budget, det är normalt på våren, så det är inte tecken 

på kraftig ökning på helåret. 

Antalet elever i grundskolan har ökat något jämfört 

med bokslutet, men är inte ännu uppe i nivå med 

budget. Ökningen förväntas fortsätta under året och 

komma i nivå med budget. 

Antalet elever på gymnasiet är, i princip, det samma 

som budget och det förväntas fortsätta så under året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jämförelser och nycketal Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 210430 Prognos 2021 
Prognos-

avvikelse 

Förskola

Antal barn  1 342,0      1 325,0      1 419,0      1 340,0      15,0     

Kostnad per barn  96,0      102,0      93,7      99,3     -2,7     

Grundskola

Antal elever  3 983,0      4 018,0      3 996,0      4 018,0      -,0     

Kostnad per elev  68,2      63,6      63,6      63,6     -0,0     

Gymnasieskola

Antal elever  1 045,0      1 045,0      1 052,0      1 045,0      -,0     

Kostnad per elev  93,8      88,4      94,1      94,1      5,7     
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Personalredovisning 

 

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS 

PERSONALPLANERING 

Den största utmaningen för barn- och utbildnings-

nämnden handlar om att rekrytera och behålla 

behörig och kompetent personal. Ett större fokus 

behöver läggas på att fortbilda befintlig personal då 

det inte är rimligt att anta att nämndens 

personalbehov kommer täckas genom nyrekrytering. 

Detta kräver både ekonomiska och organisatoriska 

förutsättningar.  

Behovet av samverkan inom kommunen ökar även 

inom personalplaneringsområdet. Både ekonomiska 

och effektivitetsvinster finns att göra vid ökad 

samordning av exempelvis vikarieanskaffning, 

rekrytering och kompetens-utvecklingsinsatser. 

 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Det mer och mer nätverksbaserade samhället 

påverkar hur vi tillför kompetenser till olika grupper. 

Forskningen visar att det kollegiala lärandet är det 

som ger bäst effekt och inom barn- och 

utbildningsnämnden pågår ett omfattande 

nätverksarbete på alla nivåer inom styrkedjan. Den 

ökade digitaliseringen påskyndar denna utveckling 

ytterligare och vi rör oss från traditionella 

kursbaserade utbildningar eller föreläsningar mot 

nätverkande och kollegialt lärande.  

En handledarutbildning för 71 medarbetare startas i 

Falköping, med Jönköpings Högskola som arrangör. 

Det är viktigt att ta emot framtida kollegor på ett 

välkomnande och professionellt sätt. 

Under åren 2018-2021 pågår ett utvecklingsarbete i 

samverkan med skolverket och Karlstads universitet. 

Tre av skolenheterna är utvalda, men förvaltningen 

har valt att inkludera hela ledningsorganisationen i 

förbättringsarbetet. Fokus har legat på styrning och 

ledning, undervisningens utformning och 

förändringsledarskap. Satsningen finansieras till 

största delen av Skolverket. Den kvalitativa 

satsningen, som vilar på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet, har omfattat största delen av 

förvaltningens kompetensutvecklingstid. Riktade 

satsningar har även gjorts mot barn- och 

utbildningsnämndens ledamöter, för att nå ut i hela 

styrkedjan. 
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Förväntad utveckling  

MÅL 1 

 

 

MÅL 2 

MÅL 3 

MÅL 4 

 

 

Prognos 

Förseningen av Platåskolan riskerar att minska tilliten till kommunens handlingskraft och försämrar 

tillfälligt nämndens bidrag till måluppfyllesle inom mål 2

Prognos 

Efter ett drygt år i en pandemin som kraftigt påverkat möjligheten till samverkan mellan näringsliv och 

nämndens verksamheter prognostiseras att vaccinet kommer bidra till en normalisering och fortsatt 

gott samarbete med näringslivet från och med hösten och framåt. 

Prognos 

Nämndens upparbetade systematiska kvalitetsarbete och ett nytt tillägg i riktlinjerna för 

kvalitetsarbetet, att stärka den dialogbaserade uppföljningen, prognostiseras vara en bra grund för 

målbedömning av mål 4. Förvaltningens framtagna utbildningsplan, med en tydlig arbets- och 

utvecklingsorganisation kommer gynna behovet av fysika dialoger och möten, som är grunden till den 

tillitsbaserade styrningen.

Prognos 

Måluppfyllelse för barn- och utbildningsnämnden prognostiseras hålla nuvarande nivå eller utvecklas 

i något positiv riktning under 2021. För att höja måluppfyllelsen och elevers resultat krävs att 

förutsättningarna förbättras. Nuvarande resurstilldelning, rekryteringsläge och påverkan av pandemin 

försvårar möjligheterna att vända utvecklingen. Det förebyggande och främjande barn- och 

elevhälsoarbetet visar ändå en viss positiv progression.
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Resultaträkning 

 

 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE 

RESULTATRÄKNING 

Utfallet per 210430 är 255 389,4 tkr, vilket är något 

högre än utfallet för samma period i fjol, men 

eftersom det varit en lönerörelse och 

kostnadsuppräkning mellan utfallen är en högre nivå 

väntat. Tar man hänsyn till den lönerörelse som 

varit, d.v.s. räknar om utfallen så de är på samma 

lönenivå, blir utfallet 2021-04-30 något lägre så de 

åtgärder som vidtagits för att hantera fjolårets 

underskott syns i helårseffekt i utfallet per 2021-04-

30. Det är fortfarande en del större avvikelser mot 

budget, på både intäkter och kostnader, men de 

senaste årens bruttobudgetering har gjort att det blir 

bättre och bättre då bruttobudgeteringen synliggör 

dem på ett mycket tydligare sätt. Den största 

avvikelsen, på interna kostnader, beror till största 

delen på att nämnden fått internhyra som överstiger 

den hyreskostnad nämnden fått i sin ram. Den 

utdebiterade hyran är ca 11mnkr högre än den 

tilldelning nämnden fått. Det är också anledningen 

till att nämnden har ett prognostiserat underskott. 

Helårsprognosen för nämnden utan den avvikelsen 

blir 2mnkr i överskott. 

 

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ BALANS 

/OSÄKERHETER I PROGNOSEN 

Det råder osäkerhet kring de externa intäkterna, 

d.v.s. statsbidrag i olika former. Statsbidragen 

förändras ständigt, både i omfattning och 

utformning, vilket gör en prognos kring dem mycket 

problematisk. Sedan innebär pandemin en mycket 

stor osäkerhet i prognosen. Det är inte känt när 

vaccineringen genomförts till en grad som tillåter en 

återgång till det normala, eller ens vad normalt 

kommer innebära efter pandemin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning ( tkr)  
Utfall 

2020-04 

Utfall 

2021-04 

Budget 

2021 

Prognos 

2021 

Prognos-

avvikelse 

Intäkter

Avgifter mm 9 309,9  8 776,7      26 501,0      26 330,1     -170,9     

Statsbidrag 27 006,4  31 396,2      69 841,0      82 907,0      13 066,0     

Övriga intäkter 12 770,1  9 892,5      27 276,0      28 345,3      1 069,3     

Interna intäkter 19 323,7  18 347,0      56 571,1      55 041,1     -1 530,0     

Summa intäkter 68 410,1  68 412,4      180 189,0      192 623,5      12 434,4     

Kostnader

Personalkostnader -197 104,6 -200 255,2     -590 274,8     -595 923,0     -5 648,2     

Verksamhetskostnader -62 661,0 -64 093,2     -188 359,0     -192 279,7     -3 920,7     

Kapitalkostnader -2 289,5 -1 847,2     -7 200,0     -5 541,5      1 658,5     

Interna kostnader -55 128,2 -57 606,2     -159 257,2     -172 818,6     -13 561,3     

Summa kostnader -317 183,3 -323 801,8     -945 091,0     -966 562,8     -21 471,7     

Resultaträkning för nämnd -248 773,2 -255 389,4     -764 902,0     -773 939,3     -9 037,3     
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Resultat per verksamhetsområde 

 

VERKSAMHETSOMRÅDE 1 

Precis som föregående år är förskolans 

budgetföljsamhet god och förskolan har ett 

prognostiserat överskott på 4,4mnkr på helår. 

 

VERKSAMHETSOMRÅDE 2 

Till skillnad mot föregående år har grundskolan 

inget riktat sparkrav på sin verksamhet. Det i 

kombination med helårseffekten av de åtgärder som 

vidtogs ifjol gör att grundskolan vänt fjolårets 

underskott och prognostiseras få ett överskott på 

1,9mnkr på helår. 

 

VERKSAMHETSOMRÅDE 3 

Gymnasiet har fortsatt svårt att hålla sin budget, 

vilket stor del beror på minskade externa intäkter i 

form av statsbidrag och ersättning för asylsökande 

elever. Man har vidtagit ytterligare åtgärder för att 

komma tillrätta med detta, men de kommer inte få 

helårseffekt förrän nästa år. Gymnasiet 

prognostiseras få ett underskott på 4,2mnkr på helår. 

 

VERKSAMHETSOMRÅDE 4 

Övriga poster inkluderar bl.a. nämndens samtliga 

lokalkostnader. I år har man debiterat ut drygt 

11mnkr mer i internhyra än vad nämnden fått 

kompensation för i ram. Det innebär en stor 

avvikelse på övriga poster som kommer rättas med 

en budgetväxling under året alt tas med i 

budgetprocessen inför 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verksamhetsredovisning (mnkr)  
Utfall 

2020-04 

Utfall 

2021-04 

Budget

 2021 

Prognos

2021-12 

Avvik-

else 

Förskola -42,7 -42,3 -133,7 -129,3 4,4

Grundskola -98,8 -100,8 -275,0 -273,1 1,9

Gymnasium -33,0 -33,5 -92,9 -97,1 -4,2

Övrigt -74,3 -75,3 -263,2 -274,3 -11,1

Nämndens budgetram -248,8 -251,9 -764,9 -773,8 -9,0
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Investeringsredovisning 

 

 

RE/LÖPANDE INVESTERING 

Nämnden förväntas hålla sin investeringsbudget 

2021. 

Nämnden överskred sin investeringsbudget med 

1,8mnkr 2020. Detta pga. att kostnader för 

tillbyggnaden av Vindängens skola som skulle 

belastat 2021 istället belastade 2020. Nämnden har 

därför begärt en ombudgetering av de -1,8mnkr till 

2021 men det är ännu inte beslutat, vilket är 

anledningen till att prognosen är lägre än den budget 

som nämnden i nuläget har. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

(mnkr)  
Utfall

2021-04 

Budget

2021 

Avvik-

else 

Prognos

2021-12 

Re-/ löpande investeringar 1,8 9,1 7,3 7,3

Inventarier 1,8 9,1 7,3 7,3

Övrigt

Summa nämnden 1,8 9,1 7,3 7,3
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Politiska uppdrag under år 2021  

 

FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

1 . Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att se över stöd-, service- och 

stabsfunktioner i hela den kommunala 

organisationen med syfte att skapa högre kvalitet 

och effektivitet. Uppdraget ska redovisas för 

kommunstyrelsen under år 2021. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att ta fram en klimatstyrande resepolicy för 

kommunen. Uppdraget ska redovisas för 

kommunstyrelsen under år 2021. 

3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur en 

transportpool kan utformas. Uppdraget ska redovisas 

för kommunstyrelsen under år 2021. 

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att ta fram förslag på en grön-strukturplan 

för kommunen, där en strategi för pollinering ska 

inkluderas. Uppdraget ska redovisas för 

kommunstyrelsen under år 2021. 

5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att ta fram förslag på en strategi för 

solenergi och hur tak på kommunala fastigheter kan 

arrenderas ut till energiproducenter. Uppdraget ska 

redovisas för kommunstyrelsen under år 2021 

6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att utreda hur en utökad samverkan kring 

utbildningar, personal och utbildningslokaler mellan 

barn- och utbildnings-nämnden och kompetens- och 

arbetslivsnämnden, med syfte att nå högre 

effektivitet och minskade kostnader, kan 

genomföras. Uppdraget ska redovisas för de båda 

nämnderna samt kommunstyrelsen under år  

FRÅN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

1. Revidera riktlinjerna för det systematiska 

kvalitetsarbetet med fokus på att utveckla den 

dialogbaserade uppföljningen. 

2. Ta fram och implementera nya ekonomiska 

fördelningsmodeller för samtliga skolformer. 

3. Ta fram upphandlingsunderlag av skolskjuts som 

möter de, av nämnden, beslutade nya riktlinjerna. 

4. Fortsätta genomförandet av 

skolorganisationsbeslutet. 

UPPFÖLJNING POLITISKA UPPDRAG 

KF 6. Flera möten, dialoger och diskussioner, både 

på rektorsnivå och skolchefsnivå, har genomförts 

mellan förvaltningarna och en plan för fördjupat 

samarbete är under framtagande. 

BUN 1. Reviderade riktlinjer för SKA beslutas 

210511. 

BUN 2. Ett första utkast till fördelningsmodell är 

presenterat för BUN under våren och arbetet med en 

slutgiltig version fortskrider. 

BUN 3. Upphandlingsunderlag är framtaget och 

skickat till upphandlingsenheten i Skövde. 

BUN 4. Nämnden väntar fortfarande på besked från 

olika rättsliga instanser ang. Platåskolan. En 

sammanslagning av högstadierna på Kyrkerörskolan 

och Centralskolan ska genomföras from HT21 som 

ett led i att bygga en gemensam struktur inför 

Platåskolans färdigställande. 
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Nämndens verksamhetsuppföljning  

 

ÅTERKOPPLING TILL NÄMND 

Enligt Skolverkets ”Allmänna råd för systematiskt 

kvalitetsarbete” ska huvudmannen skapa rutiner för 

att underlätta det systematiska arbetet. 

Huvudmannens uppgift är att säkerställa att arbetet 

utgår från de nationella målen, att skapa 

förutsättningar för ett sådant arbete samt att 

utveckla utbildningen i enlighet med målen. Barn- 

och utbildningsnämnden fattade beslut om riktlinjer 

i maj 2016. Dessa revideras årligen i maj månad 

och bidrar till att samordna nationella och 

kommunala mål och krav samt synliggöra det 

systematiska uppföljningsarbetet. I samband med 

beslutet togs ett årshjul fram som tydliggör och 

skapar framförhållning i rapporteringen av 

måluppfyllelse för prioriterade mål kvartalsvis till 

nämnden. Även årshjulet har reviderats och 

utvecklats och from 2018 finns en gemensam 

uppföljningsstruktur framtagen för Falköpings 

kommun. Denna har fått företräde i nämndens 

uppföljningsarbete och de gemensamma kugghjulen 

och uppföljningstermerna följs.  

BUDGETUPPFÖLJNING TILL NÄMND 

Budgetuppföljning till nämnd sker månadsvis för 

att bidra till tillit i styrkedjan och ge nämnden en 

löpande insyn i ekonomin. Rapporterna per 30/4 

och per 31/8 är verksamhetsrapporter och 

verksamhetsrapport 2 är ett delårsbokslut. 

Verksamhetsrapporterna går upp i kommunens 

övergripande delårsrapporter och bidrar till 

helheten. 

STYRKEDJAN 

För att det systematiska utvecklingsarbetet ska få 

effekt i organisationen krävs att varje led känner sig 

delaktig i processen och att arbetet utgår från 

verksamhetens behov. Resultaten analyseras och 

rapporteras från varje nivå upp till huvudman. Det 

är av största vikt att skapa förtroende och tillit i 

styrkedjan och att återkoppling sker från nämnd via 

ledare tillbaka till verksamheterna, personal och 

elever/vårdnadshavare. Detta tydliggörs än mer 

fr.o.m. 2021 då mål 4 får en ny rubrik med delvis 

ny innebörd, ” Kommunens organisation ska vara 

utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad 

styrning”. 
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Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9, 521 81 Falköping 

Telefon, växel: 0515-88 50 00 Epost: kommunen@falkoping.se Webbplats: www.falkoping.se 
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§ 40 Dnr 2021/00419  

Information om systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 
redovisning 2021/2022 på nämndsmötet den 11 maj 
2021      

Bakgrund 

 

Vårens redovisning handlar om läroplanens område ”Ansvar och 

Inflytande”, ett område som många barn och elever, särskilt gymnasie-

skolans, verkligen fått visa prov på under innevarande läsår på grund av 

distansstudier. Läroplansmålen är kopplade till kommunens mål om            att 

”skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping” och nämndens delmål 

om att ”Alla barn/elever är trygga och tror på sin egen förmåga”. 

Dels redovisas exempel från de olika skolformerna och dels erbjuds det 

skolformsövergripande diskussioner om ansvar och inflytande där rektorer 

grupperas tillsammans med politiker. Redovisningen sker digitalt. Alla 

rektorer inbjuds att delta. 

 

 

Tid: Redovisning Gruppdiskussion Ansvarig 

 

12:30 – 12.55 Att planera för barns 

inflytande i förskolan 

 Anna 

Axelsson 

12:55 – 13:20 Elevers inflytande i 

särskolans nya 

lokaler 

 Monica 

Carlgren 

13:20 – 13:50  Gruppdiskussion 

 

 

13:50 - 14:15 Elevaktivt arbete 

Floby skola 

Elevmedverkan 

 Ulf Svensson 

Kaffepaus 

14:15-14:45 

  

 

 

14:45- 15:10 Fritidshemmets 

systematiska arbete 

för att öka elevers 

inflytande/delaktighet 

 Carola 

Granath 

A-C 

Setterberg 

15:10- 15:35 Fokusgrupper på 

Ållebergsgymnasiet 

Elevmedverkan 

 Harriet 

Nilsson 

15:35 – 16:00  Gruppdiskussion 
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16:00 – 16:20 Sammanfattning  

Vad tar vi med oss? 

Mentimeter-

insamling 

Karin Aldén 

 

Vi vill värna om återkopplingen till personalen som är lika viktig som den 

till huvudmannen för att det ska bli så bra och likvärdigt som möjligt och för 

att öka förståelsen i styrkedjan åt alla håll.  

Det är också ett politiskt önskemål att den dialogbaserade uppföljningen ska 

stärkas. 
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 Förslag till Redovisningsinnehåll,  

Kvartal 2 BUN 20210511 
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Information om redovisning till nämnd av kvartal 2                 
den 11/5 2021 

 

Vårens redovisning handlar om läroplanens område ”Ansvar och 

Inflytande”, ett område som många barn och elever, särskilt gymnasie-

skolans, verkligen fått visa prov på under innevarande läsår pga 

distansstudier. Läroplansmålen är kopplade till kommunens mål om            att 

”skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping” och nämndens 

delmål om att ”Alla barn/elever är trygga och tror på sin egen förmåga”. 

Dels redovisas exempel från de olika skolformerna och dels erbjuds det 

skolformsövergripande diskussioner om ansvar och inflytande där rektorer 

grupperas tillsammans med politiker. Redovisningen sker digitalt. Alla 

rektorer inbjuds att delta. 

 

 

 

 

Tid: Redovisning Gruppdiskussion Ansvarig 

 

12:30 – 12.55 Att planera för barns 

inflytande i förskolan 

 Anna 

Axelsson 

12:55 – 

13:20 

Elevers inflytande i 

särskolans nya 

lokaler 

 Monica 

Carlgren 

13:20 – 

13:50 

 Gruppdiskussion 

 

 

13:50 - 14:15 Elevaktivt arbete 

Floby skola 

Elevmedverkan 

 Ulf Svensson 

Kaffepaus 

14:15-14:45 
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14:45- 15:10 Fritidshemmets 

systematiska arbete 

för att öka elevers 

inflytande/delaktighet 

 Carola 

Granath 

A-C 

Setterberg 

15:10- 15:35 Fokusgrupper på 

Ållebergsgymnasiet 

Elevmedverkan 

 Harriet 

Nilsson 

15:35 – 

16:00 

 Gruppdiskussion 

 

 

16:00 – 

16:20 

Sammanfattning  

Vad tar vi med oss? 

Mentimeter-

insamling 

Karin Aldén 

 

Vi vill värna om återkopplingen till personalen som är lika viktig som den 

till huvudmannen för att det ska bli så bra och likvärdigt som möjligt och för 

att öka förståelsen i styrkedjan åt alla håll.  

Det är också ett politiskt önskemål att den dialogbaserade uppföljningen ska 

stärkas. 

 

 

Diskussionsgrupper : 

Grupp 1:     Grupp 2:  Grupp 3: 

Maria Burlin     Peter Ström  Ulf Svensson 

Carina Olsson  Gunilla Lind  Liselott Linder 

Tommy Forsberg Annicka Ekeroos Birgit Lagergren 

Henrik Rydberg Monica Carlgren Jonas Wåhlberg 

Lena Magnusson  Ulrica H Walander  Claes Ekstrand 

politiker  Politiker  politiker 

    
     

Grupp 4:  Grupp 5:  Grupp 6: 

Elin Rödström  Jan Callenvik  Harriet Nilsson 

Maria Moensjö Inger Såndberg Anna-Carin Setterberg 

Per Linderoth  Ulrika Turnér  Tommy Cronholm 

Claes Hagman  Carina Milton P Elin Wikström 

Ami Millqvist  Ulrica Folkesson Helen Olausson 

Inga-May Larsson  Carola Granath Bergh Anna Axelsson  

politiker  politiker  politiker 

 
    

 

Den rektor som står överst i gruppen ansvarar för att leda gruppsamtalet och 

att alla får ordet. 

 

   

Karin Aldén, utvecklingsstrateg 
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§ 39 Dnr 2021/00418  

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 
2021/2022 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Nämnden godkänner de övergripande riktlinjerna för det systematiska 

kvalitetsarbetet (SKA) för läsåret 2021/2022.                

Bakgrund 

Riktlinjerna för nämndens systematiska kvalitetsarbete antogs i april 2016 

och har sedan dess reviderats årligen. Riktlinjerna styr redovisnings-

innehållet kvartalsvis till nämnden genom ett årshjul. Inför läsåret 21/22 har 

politiken önskat ett större fokus mot dialogbaserad uppföljning. 

Förvaltningens bedömning 

Inför nästa läsår föreslås några förändringar. Årshjulet är reviderat och nya 

områden har lagts till för redovisning, styrkedjan har gjorts om och visas nu 

helt vågrätt. Målen är uppdaterade utifrån att kommunens fjärde mål bytt 

rubrik, ”Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med 

tillitsbaserad styrning”.  Riktlinjerna har fått en tydligare skrivning och 

strävan mot en mer dialogbaserad uppföljning. Dokumentet är reviderat och 

anpassat för kommande läsår, 2021/2022.  

 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för SKA 2021/2022       

           

  

 

Paragrafen skickas till  
Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Inledning 
 
Rutin      

I detta dokument beskrivs huvudmannens, i detta fall barn- och 
utbildningsnämndens, riktlinje och rutin för systematiskt kvalitets-
arbetet enligt de statliga styrdokumenten för skolväsendet. 
 
Det systematiska kvalitetsarbetet för skolväsendet finns beskrivet i 

 Skollagen 2010:800 kap 4 

 Skolverkets Allmänna råd med kommentarer Systematiskt 
kvalitetsarbete för skolväsendet. 

 
Ur 4 kap skollagen: 
 
Huvudmannanivå 

3§ Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå 
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utvärdera 
utbildningen. 
 
Enhetsnivå 

4§ Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som 
anges i 3§ ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. 
Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av 
lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, 
deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta i arbetet. Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbetet 
vid enheten genomförs enligt första och andra stycket. 
 
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 

5§ Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ 
ska vara att de nationella mål som finns för utbildningen i denna lag 
och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 
 
Dokumentation 

6§ Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska 
dokumenteras. 
  
Enligt Skolverkets Allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete7 ska 
huvudmannen skapa rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet. 
Rutinen ska underlätta det systematiska arbetet. Huvudmannens 
uppgift är att säkerställa att arbetet utgår från de nationella målen, att 
skapa förutsättningar för ett sådant arbete samt att utveckla 
utbildningen i enlighet med målen. 
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Vem är huvudmannen 

Kommunfullmäktige har huvudmannaansvar inför staten. Kommun-
fullmäktige utser en nämnd för att fullgöra de statliga uppdragen för 
skolverksamheten.  

Nämnden har verksamhetsansvar inför kommunfullmäktige. Kommun-
styrelsen har uppsikt över hur nämnden sköter sin verksamhet. 

Nämnden förlägger det operativa uppdraget till tjänstemannanivån, 
där skolchef är ansvarig inför nämnden. Rektor leder och fördelar 
arbetet utifrån ett statligt myndighetsansvar reglerat i skollagen.  

 

Kvalitetsarbete 
 

Syfte 

Syftet med kvalitetsarbetet är att de nationella målen för utbildningen 
ska uppfyllas och att identifiera och prioritera utvecklingsområden. 
Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen 
och om orsakerna till eventuella brister. Utgångspunkten för det 
systematiska kvalitetsarbetet är de nationella mål som finns i skolans 
statliga styrdokument. Det finns inget som hindrar att huvudmannen 
eller enheten även formulerar och följer upp egna mål. De egna målen 
får dock inte strida mot de nationella målen. I dokumentationen av 
kvalitetsarbetet är det viktigt att skilja på de nationella målen och andra 
uppsatta mål. Kvalitetsarbetet ska vara systematiskt och bedrivas 
kontinuerligt. Med det menas att arbetet ska ske strukturerat och 
uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Det innebär att det ska 
finnas rutiner för regelbunden uppföljning, analys, planering och 
utveckling av utbildningen. Dessa delar ska vara skriftligt 
dokumenterade för att det ska kunna säkerställas att arbetet leder till 
en utveckling mot målen på ett sådant sätt att det gynnar varje enskilt 
barns/elevs utveckling och lärande. Skolverket beskriver denna 
process med en frågebild som här kompletteras med kommunens 
bilder av kugghjulet i form av ett planeringshjul och pilar som visar på 
”vikten av att dra åt samma håll”. 
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Systematiskt och kontinuerligt  

Att utveckla verksamhetens kvalitet är ett ständigt pågående arbete, 
där en analys och bedömning av resultaten och måluppfyllelsen ligger 
till grund för beslut om åtgärder för förbättring. Arbetet kan liknas vid 
en cyklisk process, som i kommunbilden ovan, och innehåller fem 
faser: planera, genomföra, följa upp, analysera och åtgärda. Efter 
åtgärdsfasen fortsätter den cykliska processen med ny planering och 
ett nytt genomförande osv. 

 
Uppföljning innebär att kontinuerligt följa upp och samla bevis/ 
information som skall vara saklig och värderingsfri.  
 
Utvärderingen innebär en djupare granskning av 
uppföljningsmaterialet och innefattar en analys och värdering av 
resultatet. Vikten av analys kan inte nog poängteras. Efter analys och 
utvärdering av resultat kan lämpliga åtgärder vidtas och 
utvecklingsarbetet fortsätta.  
 
Uppföljnings- och utvärderingsarbetet i förskola och skola syftar till att 
stärka tilliten i styrkedjan och stödja, stimulera och förbättra 
utvecklingsprocessen i den pedagogiska verksamheten. Vi ska ge 
information om vad vi gör och vilka resultat som nås genom att 
beskriva, analysera och värdera arbetsprocesser och resultat. För att 
kunna följa processer och resultat krävs olika verktyg. Dessa kan vara 
enkla och bygga på samtal och intervjuer men ibland krävs digitala 
verktyg för att säkra dokumentationen. ”Unikum” och ”itsLearning” är 
digitala verktyg som dokumenterar barn och elevers lärande och 
progression. Betygskataloger och IST:s, International Software 
Technology, analysverktyg är andra exempel på digitala hjälpmedel. 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet och internkontrollen har också 
stöd i framtagna rutiner. På kommunnivå genomförs 
medborgarenkäter och medarbetarenkäter. En kommungemensam 
synpunktshantering finns också.  
 
Att synliggöra rutiner, verktyg och resultatuppföljningar bidrar till 
kontinuitet och systematik. Transparens ger acceptans. Det blir lättare 
att: 
 

 Fokusera på mål och resultat  

 Skapa delaktighet 
       Arbeta långsiktigt och uthålligt 

 
Inför läsåret 2021/22 har nämnden önskat att den dialogbaserade 
uppföljningen ska öka i alla led inom styrkedjan. Ordet dialogbaserad 
innebär att kommunikationen är dubbelriktad och tämligen jämlik och 
att syftet är att gemensamt undanröja hinder och lösa problem. Ett 
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exempel på kommunnivå är de medborgardialoger som anordnats runt 
olika frågeställningar. Inom barn- och utbildningsförvaltningen har 
kvartalsredovisningar ibland genomförts i diskussionsgrupper med 
både politiker och tjänstepersoner. 
 

Styrkedjan  

 
Riksdag och regering fastställer nationella mål, krav och riktlinjer i 
skollagen, läroplanerna och i andra författningar. Huvudmannen har 
det yttersta ansvaret för att utbildningen genomförs i enlighet med de 
bestämmelser som finns i de nationella styrdokumenten. 
Huvudmannens ansvar är reglerat i skollagen (SFS 2010:800) och 
innebär att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån 
lokala förutsättningar samt följa upp, utvärdera och utveckla 
verksamheten. Grundläggande i huvudmannens ansvarstagande är 
att utbildningen motsvarar skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och 
att utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet (skollagen SFS 2010:800 kap 1-2). Kommunfullmäktige i 
Falköpings  kommun är huvudman för skolverksamheten. Enligt 
skollagen (SFS 2010:800) 2 kap 2 § ska det för verksamheter med 
kommunal huvudman finnas en eller flera nämnder som fullgör 
kommunens uppdrag enligt skollagen. Skolverket beskriver styrkedjan 
med följande bild: 
 
 

 
 
Källa: http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/huvudmannens-systematiska-
kvalitetsarbete/ huvudmannensansvar/struktur-och-rutiner-1.209154 

 
Rektor är statlig myndighetsutövare och pekas i lagar och förordningar 
ut som direkt ansvarig inom ett antal områden. Rektor har möjlighet att 
delegera vissa ledningsuppgifter till en person som har tillräcklig 
kompetens och erfarenhet (2 kap 10 §). Även legitimerade lärare är 
statliga myndighetspersoner vars uppdrag finns reglerat i lagar och 
förordningar inom skolan.  
 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/huvudmannens-systematiska-kvalitetsarbete/
http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/huvudmannens-systematiska-kvalitetsarbete/
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Skolchefen leder arbetet på förvaltningsnivå och har från och med 
2018 ett definierat ansvarsområde och uppdrag utifrån skollag, 
förordningar och författningar. Skolchefen ansvarar för 
kommunikationen mellan förvaltning/verksamhet och huvudman. 
  
 

Huvudmannens/Barn- och utbildnings-
nämndens  årshjul 
 

Kvalitetsarbete på huvudmannanivå 

Huvudmannens arbete med att följa upp och skapa förutsättningar för 
verksamheten utgår från enheternas redovisningar av 
måluppfyllelsen. Kvalitetsarbetet integreras med omvärldsanalys,  
budgetarbete och intern styrning och kontroll. Hur processerna länkas 
samman beskrivs i ett årshjul. 
 

 
Barn- och utbildningsnämndens årshjul  2021/2022 

Fyra redovisningsområden/kvartal 

Rapportering till huvudmannen sker enligt den plan som återfinns i 
årshjulet. Varje kvartal fokuserar på resultatuppföljning inom vissa 
utvalda nationella områden och kommunala mål. Dessa är: 
 

 Kunskap, utveckling och lärande/ Kommunalt mål 1, Skapa 
förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping, med 
rapportering i september/oktober. 

 Personalförutsättningar och projektuppföljning / Kommunalt 
mål 4, Kommunens organisation ska vara utvecklande och 
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förnyande med tillitsbaserad styrning, med rapportering i 
november/december. 

 Årsredovisning, bokslut med alla kommunala mål i 
sammanfattning (rapportering i  februari/mars)  

 Normer och värden & Inflytande och ansvar / Kommunalt mål 
1, Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping, med 
rapportering i april/maj.  Vartannat år redovisas de nationella 
målen för området Normer och värden och vartannat år 
redovisas de för området Ansvar och Inflytande / Barns 
inflytande. 

 
Revideringen av årshjulet innebär att nya redovisningsområden 
tillkommer och att kopplingen mellan de nationella och kommunala 
målen ses över. Under 2021/2022 kommer bland annat 
barnkonventionen och det nya kommunala målet att ingå i årshjulets 
uppföljning. Det nya målet som lyder ”Kommunens organisation ska 
vara utvecklande och förnyande med tillitsbaserad styrning” förutsätter 
en mer dialogbaserad styrning och ledning samt ökad dialog-
uppföljning. 
 
Förutsättningar, processer och resultat redovisas och bedöms av 
respektive rektor i en framtagen mall efter att arbetsprocesserna 
analyserats enhetsvis. 

 
Att ta till vara på enheternas kvalitetsarbete, 
återkoppling och dialog 

 
I september månad redovisar rektorer föregående  läsårs må-
luppfyllelse utifrån kunskapsutveckling/utveckling och lärande för 
huvudmannen. Såväl elevernas måluppfyllelse som verksamheternas 
utvecklingsbehov ska speglas. Under senvåren redovisas må-
luppfyllelsen avseende Normer och Värden eller  Ansvar och In-
flytande kopplat till det kommunala målet om ett socialt hållbart 
Falköping. 
 
Redovisningarna med rektorsanalyser  sker enligt en särskild mall så 
att enheternas bedömningar inom varje område lätt kan samordnas 
och jämföras. Mallen har tagits fram för att vi på ett så likvärdigt sätt 
som möjligt ska kunna fokusera på analys och åtgärder ur ett 
ledningsperspektiv utifrån redovisade resultat.  
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Inför dessa redovisningstillfällen tar huvudmannen del av 
beskrivningarna från enheterna. Vid dialogredovisning deltar berörda 
rektorer eller personal, verksamhetschefer och representanter från 
förvaltningen. Under 2020/2021 har pandemin påverkat både 
arbetsprocesser som resultatöverlämningar på såväl enhets som 
förvaltningsnivå. Planen är att den dialogbaserade uppföljningen ska 
återupptas och utökas under kommande läsår. Digitala mötesrum, 
ökad elevmedverkan och fokus på kommunikation med vårdnads-
havare är några exempel på i vilken riktning processerna bör 
utvecklas. Här har Huvudmannen och skolchef ett ansvar för att skapa 
förutsättningar för  dialog mellan verksamhet och 
huvudman. Efter dialog och redovisning och analys 
dokumenterar huvudmannen den samlade bilden av 
verksamhetens måluppfyllelse. Dokumentationen ska 
ge svar på: 
 
Var är vi? 
Måluppfyllelsen inom de områden huvudmannen följt upp och 
utvärderat för att få en nulägesbild av verksamhetens kvalitet och 
likvärdighet. 
 
Vart ska vi? 
Analys av faktorer som påverkat måluppfyllelsen och av 
förbättringsbehov. Prioriterade områden för förbättringsinsatser för att 
uppnå de nationella målen. 
 
Hur gör vi? 
Planering av förbättringsinsatser inom prioriterade områden där 
förväntade effekter, tidsplan och ansvarsfördelning samt former för 
utvärdering framgår. 
 
Hur blev det? 
Jämförelse med förväntad effekt av respektive förbättringsinsats. 
Lärdomar som grund för långsiktigt arbete eller som utgångspunkt för 
förnyade insatser. Huvudmannens samlade bild sammanställs i 
nämndens verksamhetsredovisning vid årsskiftet och läggs ut på 
hemsidan. Huvudmannens analys och slutsats är ett underlag för 
budgetprocessen och den samlade verksamhets- och ekonomi-
styrningen. 

 

Under höstens sista kvartal fokuserar rapporteringen på att följa upp 
personalens kompetens och behörighet, de förutsättningar som finns 
för verksamheterna samt olika projektarbetet och utvecklingsinsatser. 
De nyckeltal som statistiska centralbyrån samlar in 15 mars och 15 
oktober, samt den förvaltningsövergripande personalstatistiken för 
förskola och fritidshem som görs vid samma datum, bildar underlag till 
förvaltningens uppföljning. Skolverkets kommunblad och övriga 



 10 

sammanställningar finns också tillgängliga för jämförelse under 
oktober månad. 

Återkoppling från huvudman till verksamhetsnivå 

När respektive redovisningsområde har rapporterats upp till nämnd 
återstår sammanställning och analysarbete  på huvudmannanivå. 
Återkoppling ska ske mellan alla nivåer, mellan huvudman och 
ledning, i respektive verksamhet från rektor till personal samt barn- 
och  elevnivå.  Det är viktigt att fortsätta utveckla återkopplingen så att 
delaktigheten och inflytandet ökar och stärker tilltron och förtroendet i 
styrkedjan. Det är en extra utmaning att involvera barn/elever och 
vårdnadshavare så att de känner sig delaktiga i arbetet. 

 

 

 

Sammanställning och återkoppling 

Verksamhetens analysarbete sammanställs per skolform av 
utvecklingsstrateg på förvaltningen och redovisas till ledningsgrupp 
och  rektorer samt till arbetsutskott och nämnd. Sammanfattningar och 
förslag till åtgärder sammanställs och dokumenteras  i en 
”Övergripande Verksamhetsredovisning”, VR, vid årets slut. 
Respektive rektor ansvarar för att redovisa huvudmannens 
sammanfattning ut i organisationen så att alla får återkoppling på vad 
verksamhetens SKA-arbete resulterade i och vilka åtgärder som 
kommer att prioriteras. Barn- och elevers perspektiv behöver 
ytterligare stärkas och tas tillvara inom styrkedjan. Åtgärderna i 
verksamhetsredovisningen tas tillvara och bildar underlag för 
verksamhetsplan och budgetfördelning. 
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Skolchef och Verksamhetschefer prioriterar tillsammans med rektorer 
hur utvecklingsarbetet ska bedrivas och till exempel vilka kompetens-
utvecklingsinsatser som måste genomföras. 

Nämnden prioriterar utifrån givna förslag till åtgärder och väljer vilka 
uppdrag/åtgärder som nämnden bör ta hänsyn till, satsa på och 
besluta om för att bidra till goda förutsättningar för utveckling.  Arbetet 
ska ligga i linje med övrigt processarbete i nämnden och kan ses som 
en del i SKA-arbetet, budgetprocessen och årsredovisningsarbetet 
framöver. 

                                                                                                                   
Centrala mål för verksamheten 
Skolverket har tagit fram ett antal frågeställningar som ska vara till stöd 
för huvudmannen i uppföljningen av arbetet. Frågeställningarna syftar 
till att klarlägga om verksamheten överensstämmer med de nationella 
styrdokumenten. 
 
 
Huvudfrågor som huvudmannen bör ställa sig inom området  

 

Normer och värden 

 Uppfyller våra förskolor, skolor och fritidshem målen om att barn och 

elever ska förstå och omfatta vårt samhälles demokratiska 

värderingar? 

 Arbetar våra förskolor, skolor och fritidshem enligt de riktlinjer 

som gäller för arbetet med normer och värden? 

 Bedriver varje verksamhet ett målinriktat arbete för att 

motverka kränkande behandling av barn och elever? 

Kunskap, utveckling och lärande 

 Uppfyller våra förskolor målen om att stimulera och utmana varje 

barns utveckling och lärande där omvårdnad, omsorg, fostran och 

lärande bildar en helhet? 

 Uppfyller våra skolor och fritidshem samt vuxenutbildning 

målen för de kunskaper varje elev ska utveckla? 

 Arbetar våra förskolor, skolor och fritidshem samt vuxen-

utbildningen enligt de riktlinjer som gäller för arbetet med 

kunskap, utveckling och lärande? 
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Skolverket har även tagit fram ett förslag till checklista vid huvud-
mannens uppföljning inom området ”Kunskap, utveckling och 
lärande”. 

 Har samtliga elever i grundskolans årskurs 3 nått de kunskapskrav 

som minst ska uppnås? 

 Har samtliga elever i grundskolans årskurs 6 och 9 nått betyget 

E, det vill säga, de kunskapskrav som minst ska uppnås? 

 Vilket är det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9? 

 Hur stor andel elever är behöriga till ett nationellt program i 

gymnasieskolan? 

 Har samtliga elever i gymnasieskolan lägst betyg E i sina 

kurser och godkänt i gymnasiearbetet? 

 Har samtliga elever i gymnasiesärskolan lägst betyg E i sina 

kurser och godkänt i gymnasiesärskolearbetet? 

 Har samtliga elever som påbörjat gymnasieutbildning slutfört 

denna efter högst fyra år? 

 

Ansvar och inflytande 

 Uppfyller våra förskolor, skolor och fritidshem målen för barns 

och elevers inflytande samt elevers ansvar? 

 Har varje förskole- och skolenhet fungerande rutiner för hur 

barn och elever ska ges inflytande över utbildningen och ta 

ansvar för förskole- respektive skolmiljön? 

 Finns det vid varje förskole- och skolenhet ett eller flera forum 

för samråd med barnen, eleverna samt möjlighet att för elev-

företrädare att under skoltid behandla frågor av gemensamt 

intresse? 
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Skapa förutsättningar 
 
Förutom att huvudmannen ska följa upp verksamheten, ska även 
huvudmannen skapa förutsättningar för och utveckla verksamheten. 
Skolverket beskriver fyra områden inom vilka huvudmannen ska 
skapa förutsättningar och ger exempel på vad dessa innebär. 
 
 
God miljö för lärande 

 Är utbildningen utformad på ett sådant sätt att alla elever till-

försäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero? 

Se kraven: 5 kap. 3 § skollagen 

 Är elevhälsan främst förebyggande och hälsofrämjande och 

stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål? 

Se kraven: 2 kap. 25 § skollagen 

 
Personal 
Nödvändiga insikter 

 Har rektorer, lärare och annan personal vid skolenheterna 
nödvändiga insikter i skollag, läroplaner och andra föreskrifter 
som gäller för skolväsendet? 

Se kraven: 2 kap. 34 § skollagen 
 
Kompetent personal 

 Uppfyller rektor, lärare och studie-och yrkesvägledare 
gällande behörighetskrav? 
Se kraven: 2 kap. 13-24 samt 34 §§ skollagen och 
behörighetsförordningen 

 Finns tillgång till personal med sådan kompetens så att 
elevernas behov av specialpedagogiska, medicinska, 
psykologiska och psykosociala insatser kan tillgodoses? 
Se kraven: 2 kap. 25 § skollagen 

 Finns tillgång till personal med sådan kompetens så att 
elevernas behov av vägledning inför val av framtida 
utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses? 
Se kraven: 2 kap. 29 och 30 §§ skollagen 

 
Kompetensutveckling 

 Ges personalen vid skolenheterna möjlighet till en sådan 
kompetensutveckling att verksamheten kan uppfylla de 
nationella målen? 
Se kraven: 2 kap. 34 § skollagen, 
Avsnitt 2.7 i Lpfö 18 
Avsnitt 2.8 i Lgr11 
Avsnitt 2.6 i Lgy11 och Lgysä 11 
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Organisation 
 Har personalen de förutsättningar som krävs för att genomföra 

utbildningen enligt de nationella styrdokumentens mål, krav och 

riktlinjer. 

Se kraven: 2 kap. 8 § skollagen 

 Finns de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet 
med utbildningen ska kunna uppfyllas? 
Se kraven: 2 kap. 35-36 §§ skollagen 

 
 
Resurstilldelning 

 Har varje enhet tillräckliga resurser för att syftet med 
utbildningen ska kunna uppfyllas? 
Se kraven: 1 kap 4 § skollagen 

 
 

Klagomålshantering 
 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) 4 kap 8 § ansvarar huvudmannen 
för hantering av klagomål: 
 
8§ Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda 
klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på 
lämpligt sätt. 
 
På kommunens hemsida finns huvudmannens rutin beskriven. På 
dessa sidor kan synpunkter och klagomål lämnas via e-tjänst. Elever 
och vårdnadshavare informeras om rutinen. Klagomålen samman-
ställs och rapporteras till nämnd terminsvis. Då redovisas också hur 
klagomålen behandlats. 
 
 
 

 

 

 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

Sonja Neuman Hall   Nämndsekreterare   5351   sonja.neumanhall@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

2021-04-26 

BUN 2021/00418  
 

 

 

 
 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 
2021/2022 

Förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner de övergripande riktlinjerna för det systematiska 

kvalitetsarbetet (SKA) för läsåret 2021/2022.        

Bakgrund 

Riktlinjerna för nämndens systematiska kvalitetsarbete antogs i april 2016 

och har sedan dess reviderats årligen. Riktlinjerna styr redovisnings-

innehållet kvartalsvis till nämnden genom ett årshjul. Inför läsåret 21/22 har 

politiken önskat ett större fokus mot dialogbaserad uppföljning. 

Förvaltningens bedömning 

Inför nästa läsår föreslås några förändringar. Årshjulet är reviderat och nya 

områden har lagts till för redovisning, styrkedjan har gjorts om och visas nu 

helt vågrätt. Målen är uppdaterade utifrån att kommunens fjärde mål bytt 

rubrik, ”Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med 

tillitsbaserad styrning”.  Riktlinjerna har fått en tydligare skrivning och 

strävan mot en mer dialogbaserad uppföljning. Dokumentet är reviderat och 

anpassat för kommande läsår, 2021/2022.  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för SKA 2021/2022       

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

 

 

Karin Aldén 

Utvecklingsstrateg 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 47 Dnr 2021/00428  

Beslut om avskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avskriva nedanstående 

fordringar.                 

Bakgrund 

I samband med byte av kommunens leverantör av inkassotjänster flyttas 

fordringar över till den nya leverantören. Nedanstående fordringar är 

antingen för gamla eller beloppet är för ringa för att förvaltningen önskar 

driva dem vidare. 

Fakturanr 2017 2018 2019 2020 2021 Belopp 

31705010713 1 181         1 181 

31706010514 122         122 

31903036213     87     87 

32009034516       0   0 

31810063615   548       548 

31712123319 1 198         1 198 

31812082415   232       232 

31712151419 306         306 

31812150519   370       370 

31711154117 866         866 

31706161911 1 001         1 001 

31710167110 1 079         1 079 

31803170419   220       220 

31801173019   373       373 

31802172713   1 240       1 240 

31803173116   1 240       1 240 

31804173917   248       248 

31807165019   625       625 

31712172217 331         331 

Summa 6 084 5 096 87 0 0 11 267 

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att dessa fordringar är för gamla eller för ringa för att 

driva vidare. 

 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Finansiering 

Avskrivningen om totalt 11 267 kronor hanteras inom befintlig ram. 

           

  

 

Paragrafen skickas till  
Ekonomiavdelningen            

 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

Jens Sjöstrand   Förvaltningsekonom   0515-88 52 84   jens.sjostrand@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2021-04-27 

BUN 2021/00428  
 

 

 

 
 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Beslut om avskrivning 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avskriva nedanstående 

fordringar.        

Bakgrund 

I samband med byte av kommunens leverantör av inkassotjänster flyttas 

fordringar över till den nya leverantören. Nedanstående fordringar är 

antingen för gamla eller beloppet är för ringa för att förvaltningen önskar 

driva dem vidare. 

Fakturanr 2017 2018 2019 2020 2021 Belopp 

31705010713 1 181         1 181 

31706010514 122         122 

31903036213     87     87 

32009034516       0   0 

31810063615   548       548 

31712123319 1 198         1 198 

31812082415   232       232 

31712151419 306         306 

31812150519   370       370 

31711154117 866         866 

31706161911 1 001         1 001 

31710167110 1 079         1 079 

31803170419   220       220 

31801173019   373       373 

31802172713   1 240       1 240 

31803173116   1 240       1 240 

31804173917   248       248 

31807165019   625       625 

31712172217 331         331 

Summa 6 084 5 096 87 0 0 11 267 

 



 

  2(2) 

 

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att dessa fordringar är för gamla eller för ringa för att 

driva vidare. 

Finansiering 

Avskrivningen om totalt 11 267 kronor hanteras inom befintlig ram. 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

 

 

Jens Sjöstrand 

Förvaltningsekonom 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 43 Dnr 2021/00420  

Samverkansavtal för gymnasieutbildningar i Skaraborg 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Samverkansavtal för 

gymnasieutbildningarna i Skaraborg 2021-2023.       

     

Bakgrund 

Samverkansavtalet syftar till att säkerställa att kommunerna i Skaraborg kan 

tillhandahålla ett brett och allsidigt utbud av utbildningar som på sikt bidrar 

till kompetensförsörjningen i delregionen. En högre andel elever ska gå 

vidare till högre utbildning och eleverna ska nå en högre måluppfyllelse. All 

utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och 

statusen för utbildning och utbildningsverksamhet höjs.  

Nuvarande samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg trädde i 

kraft 1 januari 2018. Skaraborgs 15 kommuner är parter i avtalet.  

Förvaltningens bedömning 

Samverkansavtalet är en förutsättning för samarbetet inom Skaraborg 

gällande gymnasieutbildningarna. Det är viktigt att Falköpings kommun 

även fortsättningsvis deltar i detta samarbete som syftar till att utvecklingen 

går framåt inom Utbildning Skaraborg.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Skaraborgs Kommunalförbund 2021-03-12 § 23   

Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg 2021-2023      

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Skaraborgs Kommunalförbund            

 



 

 

Post Box 54, 54122 Skövde • Besök Kaplansgatan 16 a • Tel 0500-49 72 00 

• E-post info@skaraborg.se • Webb www.skaraborg.se 

 

Samverkansavtal för 

gymnasieutbildningarna 

i Skaraborg 
2021-07-01 – 2023-12-31 

 

 
  



  

INLEDNING  

 

Måldokument Utbildning Skaraborg arbetar utifrån ett uttalat Skaraborgsperspektiv. 

Parterna vill poängtera vikten av att detta perspektiv och synsätt får råda.  

Alla samverkande kommuner fattar egna beslut kring sin gymnasieskola, men hänsyn till 

hela Skaraborg skall tas i besluten. Det är parternas uttalade åsikt att med förtroende och 

tillit samverka kring elevernas bästa. 

I avtalet avses med gymnasieutbildning även gymnasiesärskola. 

 

PARTER  

Skaraborgs kommuner: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, 

Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara samt Skaraborgs 

Kommunalförbund. 

Samverkansavtalet mellan Skaraborgs kommuner hindrar inte att avtal kan upprättas 

mellan en av de samverkande kommunerna och en kommun utanför avtalsområdet men då 

måste övriga avtalsparter hållas informerade. Informera gör man bland annat genom att 

kontakta Utbildning Skaraborgs antagningskansli som publicerar avtal som är tecknade på 

utbildningskaraborg.se 

 

 

  



  

§1 SAMVERKANSFORMER  

Samverkan sker med politiker och tjänstepersoner.  

Samverkan: 

• Skaraborgs Kommunalförbunds direktion: består av kommunstyrelsens ordförande i 
samtliga avtalskommuner. 

• Skaraborg skol- och utbildningschefer: består av en eller två (beroende på 

kommunens organisation) skolchefer per avtalspart. 

• Nätverk: består av representanter från olika områden inom skolan från Skaraborgs 
15 kommuner. 

 

§2 BESLUT  

Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund utgör beslutande instans för beslut inom 

detta avtal. 

Avtalet ska efter godkännande i respektive kommun undertecknas och protokollsutdrag på 

beslut i kommunfullmäktige eller nämnd/styrelse skickas till Skaraborgs 

Kommunalförbund.  

 

§3 SYFTE  

Samverka för att nå målen i Utbildning Skaraborgs Måldokument genom att  

- säkerställa att kommunerna i Skaraborg kan tillhandahålla ett brett och allsidigt utbud av 

utbildningar  

- understödja kompetensförsörjningen i Skaraborg  

- arbeta för att en högre andel än idag går vidare till högre utbildningar  

- arbeta för en högre måluppfyllelse hos eleverna  

- säkerställa att all utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet  

- arbeta för att höja statusen för utbildning och utbildningsverksamhet 

 

§4 FÖRSTAHANDSMOTTAGANDE  

Avtalet säkerställer att eleven blir mottagen i första hand till utbildningsplats på gymnasiet 

hos samtliga avtalsparter. 

 

§5 DIMENSIONERING AV UTBILDNINGSPLATSER  

Avtalsparterna ska genom samverkan skapa förutsättningar för att gymnasieutbudet blir 

tillgängligt för medborgare från samtliga avtalande kommuner. Hänsyn till 

arbetsmarknadens behov eftersträvas.  



  

 

Skaraborgs kommunalförbund bistår med omvärldsbevakning och analys av sökmönster och 

antagningsstatistik, såväl med ett geografiskt perspektiv som med ett 

programvalsperspektiv. Utifrån detta underlag fattar kommunerna beslut om utbud för 

nästkommande läsår. Särskild hänsyn tas till avtalets kvalitetsmål; 1) Stärkt tillväxt och 

kompetensförsörjning 2) Höjd utbildningsnivå 3) Ökad kvalitet. Kvalitetsaspekt ska läggas 

på såväl innehåll som form. 

 

§6 EKONOMI  

Den gemensamma prislistan inom samverkansområdet Skaraborg reglerar den 

interkommunala ersättningen som en del i detta samverkansavtal. 

 
Prislistans syfte är att vara ett av flera verktyg för att stärka det regionala utbudet och 

möjliggöra den fria rörligheten för elever att söka utbildningar inom Skaraborg på ett enkelt 

och smidigt sätt. Prislistan bidrar även till att minska den administrativa bördan för 

respektive kommun som IKE skulle medföra utan ett reglerat pris. 

Riksprislistan (genomsnittligt grundbelopp per program för kommunala huvudmän i 

Sverige) ligger till grund för den gemensamma prislistan. Eftersom riksprislistan inte är 

tillgänglig förrän i slutet av januari gällande år (Skaraborgs prislista börjar gälla den 1 

januari) kommer föregående års riksprislista att användas. Därutöver kommer ett index att 

läggas på. Indexet ligger fast under 3 år, men riksprislistan från föregående år är 

föränderlig. 

Indexhöjningen tas fram genom att ta ett snitt av KPI och PKV från 4 år tidigare. 

Respektive avtalspart ansvarar för de kostnader som uppkommer genom partens deltagande 

i samverkansarbetet.  

 

Introduktionsprogrammen 

För grupp av elever: 

Programinriktat val – hemkommun betalar ersättning enligt skollagen kap. 17, 24§.  

Yrkesintroduktion – hemkommun betalar ersättning enligt anordnarens självkostnad. 

För enskilda elever: 

Programinriktat val (IMV) Yrkesintroduktion (IMY), Individuellt alternativ (IMA) och 

Språkintroduktion (IMS) ingår inte i detta samverkansavtal. 

Reglering av ersättning mellan kommuner görs via blanketten Reglering. 

Överenskommelse om ersättning mellan kommun och fristående skola görs via blanketten 

Överenskommelse.   

 

 

  



  

Avstämningsdatum för ersättning.  

Från september t.o.m. maj stäms elevantalet av den 15:e innevarande månaden. Ersättning 

för innevarande månad betalas till den skolkommun där eleven är inskriven den 15:e. 

Ersättning för juni betalas till den skolkommun där eleven är inskriven den 1 juni. I juli och 

augusti betalas ersättning till den skolkommun där eleven är inskriven den 31 augusti och 

regleras i samband med septemberavstämning. 

 

Nationell idrottsutbildning (NIU) 

Kommunerna ersätter varandras merkostnader för ämnet specialidrott inom nationellt 

godkända idrottsutbildningar enligt Riksidrottsförbundets rekommendationer. 

 

Resor och inackordering.  

Elevs hemkommun svarar för kostnaden mellan bostad och skola och eventuellt 

inackorderingstillägg enligt riktlinjer. 

 

Skollagen 15 kap. 32§ reglerar lägsta belopp som ska lämnas som stöd till inackordering. 

Deltagande kommuner i detta avtal använder gemensamma nivåer för inackorderingstillägg 

utifrån en avståndsskala där lägsta beloppet är enligt skollagen. Lägsta nivå baseras på 

prisbasbeloppet (PBB). Prisbasbeloppet för nästkommande kalenderår beslutas av 

regeringen i september. Nätverket för ekonomi fastställer inför varje kalenderår en 

beloppsmatris som meddelas samtliga samverkanskommuner senast 15 november. 

 

Elever i behov av särskilt stöd 

Eventuella behov av särskilda undervisnings- och/eller elevvårdsinsatser beslutas av 

ansvarig rektor. Om anordnarkommun anser att hemkommunen ska betala ersättning för 

hela eller delar av dessa insatser ska denna ersättning sökas hos hemkommunen innan 

åtgärder påbörjas. Avtal/Överenskommelse om ersättning upprättas mellan skol- och 

hemkommun. Ersättningar som inte är godkända av hemkommunen kan inte faktureras 

innan överenskommelse/ avtal upprättats. 

  

Elever som bedöms behöva mer än 3 år för att fullfölja sina studier 
Skolkommun ska i god tid meddela hemkommun beslut om förlängd studietid samt ange 

skälen för detta. Dokumentation i form av åtgärdsprogram eller information ska delges 

hemkommunen vid önskemål.  Avtal/Överenskommelse om förlängd studietid, och 

ersättning för densamma, upprättas mellan skol- och hemkommun. 

 

Försäkringar.  
Gymnasieelevens hemkommun tecknar olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring (vid 

APL mm). 

Gymnasiesärskolan 

Avtalet innebär ett åtagande för kommunerna att betala för de eleverna som antagits till 

någon av utbildningarna inom det totala utbudet inom gymnasiesärskolan i Skaraborg. 



  

Elevs hemkommun svarar för kostnader för resor mellan bostad och skolan och/eller 

eventuellt inackorderingstillägg för elev som omfattas av avtalet. 

Beräkning av ersättning görs enligt självkostnadsprincip på samma sätt som för 

gymnasieprogram. Pris beräknas för nationellt program samt för individuellt program.  

Kostnader för stödåtgärder på individnivå avtalas mellan skol- och hemkommun. 

Ersättning för insatser gällande elevers individuella behov regleras genom enskilda avtal 

mellan anordnarkommun och hemkommun. 

Om elev har specifika, individuella behov av extra stöd och/eller resurser som 

anordnarkommunen vill att hemkommunen ska betala ersättning för, ska planering och 

avtalande av åtgärder godkännas innan åtgärderna påbörjas, och innan extra kostnader 

faktureras. 

 

§7 ANTAGNINGSKANSLIET ANSVAR 

Antagningsorganisationen inom samverkansområdet är gemensam för de kommuner som 

ingår i avtalet, detta gäller även gymnasiesärskolan.  

Västra Götalandsregionens utbildningar (naturbruksgymnasiet) i Skaraborg har egen 

antagningsorganisation. 

Antagningskansliet har på uppdrag av kommunerna att se till: 

• att följa rutinerna i "Handbok för gymnasieantagning" som årligen utges av SKR 

• att ta in ansökan till alla program på gymnasiet samt alla program på 

gymnasiesärskolan inom samverkansområdet 

• att alla Skaraborgselever blir förstahandsmottagna till nationella program på 
gymnasiet och gymnasiesärskolan inom Skaraborg. Antagningskansliet antar elever 

på meritvärde till nationella program på gymnasiet 

• att alla Skaraborgselever blir förstahandsmottagna till Programinriktat val (IMV) för 

grupp inom Skaraborg. Antagningskansliet antar elever på meritvärde 

• att alla Skaraborgselever blir förstahandsmottagna till Yrkesintroduktion (IMY) för 

grupp inom Skaraborg. Antagningskansliet antar elever på meritvärde 

• att alla Skaraborgselever tas emot som sökande till Individuella programmet inom 

gymnasiesärskolan i Skaraborg 

• att visa på vilket utbud som finns att söka i Skaraborg via hemsida 
www.utbildningskaraborg.se och programkataloger  

• att skriva under yttrande/beslutsblanketten åt hemkommunen då antagningskansliet 
har kunskap om hemkommunens utbud. 

 

§8 HUVUDMANNENS ANSVAR 

• efter beslut i ansvarig nämnd, rapportera sin gymnasieorganisation till 
antagningskansliet senast den 1 november året innan utbildningen startar. Kodning 

av sökt studieväg ska göras i enlighet med de officiella koder som anges av Skolverket 

• att i slutet av juni fattar beslut om antagningen utifrån Antagningskansliet underlag 

http://www.utbildningskaraborg.se/


  

• att anmäla stoppa av antagningen till ett eller flera program/inriktningar till 

antagningskansliet senast den 1 april 

• att anmäla eventuella mindre korrigeringar av antalet utbildningsplatser per 
program/inriktning senast den 25 maj.  Under reservantagningen kan även mindre 

korrigeringar av antal platser på programmet göras 

• att länkning till utbildningskaraborg.se finns på den egna hemsidan 

• att ta beslut i frågor om mottagande, dispens för engelska, fri kvot och andra 
särskilda skäl för antagning  

 

Fri kvot 

I Skaraborg har vi gemensamt beslutat att definiera FRI KVOT enligt nedanstående: 

o För elev om sociala, psykologiska eller medicinska orsaker av tillfällig 

karaktär kan bedömas ha haft inverkan på elevens prestationer och betyg.  

o Intygen ska styrkas av läkare, socialsekreterare, psykolog eller motsvarande. 

o Rektor på avlämnande skola ansvarar för att väl underbyggda skäl redovisas 

för aktuell elev. 

 

Rapportering till hemkommunen  

Rapportering ska ske omgående beträffande avhopp (avbrutna studier) och programbyte 

eller inriktningsbyte. 

• Rapportering ska ske snarast till elevens hemkommun beträffande: 

• Elever som bedöms ha påtagliga studiesvårigheter som föranleder att särskilda 

åtgärder vidtas. 

• Elever med så hög frånvaro att skolan vidtar åtgärder. 

• Elever som bedöms behöva mer än tre år för att kunna fullfölja sina studier 
(ersättning för ett fjärde år beslutas av varje enskild hemkommun) 

• Rapporteringen sker via e-tjänst på utbildningskaraborg.se 
 

§ 9 HEMKOMMUNENS ANSVAR 

• att exportera elever och grundskolebetyg från sina elevregisteringsprogram till filer 
som kan matas in i systemet hos Antagningskansliet. 

• Kommunen ansvarar själv för ANTAGNING till följande introduktionsprogram: 

• IMV för enskild elev 

• IMY för enskild elev 

• Språkintroduktion 

• Individuellt alternativ 

• vid antagning till IMY för enskild elev, Språkintroduktion och Individuellt alternativ 
på annan ort än hemkommunen ska blanketten REGLERING (i kommunala skolor) 

eller blanketten ÖVERENSKOMMELSE (friskolor) mellan kommunerna/friskola 

användas 

• att det finnas en studie- och yrkesvägledare som har ett särskilt ansvar för 
informationen om gymnasieskolan och gymnasiesärskolans program.  

 

  



  

§10 AVTALSTID  

Avtalet gäller 2021-07-01 – 2023-12-31. Direktionens intention är att vid nuvarande avtals 

utgång, ska nytt avtal tecknas. Direktionen kan föreslå avtalskommunerna att revidera, säga 

upp eller ersätta avtalet. Part som önskar utträda ur avtalet skall skriftligen meddela 

Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund detta. Uppsägningstiden är 18 månader. Om 

part beslutar att utträda ur avtalet skall elever som påbörjat utbildningen omfattas av avtalet 

intill dess att utbildningen är slutförd. 

 

§11 FORCE MAJEUR  

Om fullgörande av åtagande från anordnade kommuns sida förhindras av omständigheter 

som kommunen ej kan råda över, såsom arbetskonflikt, eldsvåda, krig med mera är den 

anordnande kommunen inte ansvarig för skada eller förlust som därigenom kan uppkomma 

för motparten. 

 

§12 TVIST  

Strävan skall vara att samverkan så långt som möjligt skall handläggas av 

samverkansgrupperna. I de fall där oenighet uppstår om tolkningen av detta avtal skall 

frågan hänvisas till Skaraborgs kommunalförbunds direktion. Om tvist ej kan lösas av 

direktionen skall den avgöras i allmän domstol. 

 

§13 AVTALETS GILTIGHET  

För detta avtals giltighet krävs att erforderliga kommunala beslut om godkännande av 

avtalets innehåll fattas och vinner laga kraft. 

 

  



  

AVTALSPARTER 

Essunga Kommun   Falköpings kommun  Grästorps kommun 

Tina Hededal  Karina Bronell  Eva Dahl 

_______________   ________________  ______________ 

Gullspångs kommun   Hjo Kommun  Götene kommun 

Anja Nyström  Mari-Louise Brage Leif Lagergren 

_______________   ________________  _______________ 

Mariestads Kommun   Karlsborg kommun 

Maria Appelgren  Harald Lundqvist 

_______________   ________________ _______________ 

Lidköpings kommun   Skara kommun  Skövde kommun 

     Anders Karlsson 

_______________   ________________  ________________ 

Tidaholms kommun   Tibro kommun  Töreboda kommun 

Annelie Ahlm     Bengt Sjöberg 

_______________   ________________  _______________ 

Vara kommun 

André Essebro   

Peter Jonsson_______________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Samverkansavtal för gymnasieutbildningar i Skaraborg 
2021-2023 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Samverkansavtal för 

gymnasieutbildningarna i Skaraborg 2021-2023.        

     

Bakgrund 

Samverkansavtalet syftar till att säkerställa att kommunerna i Skaraborg kan 

tillhandahålla ett brett och allsidigt utbud av utbildningar som på sikt bidrar 

till kompetensförsörjningen i delregionen. En högre andel elever ska gå 

vidare till högre utbildning och eleverna ska nå en högre måluppfyllelse. All 

utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och 

statusen för utbildning och utbildningsverksamhet höjs.  

Nuvarande samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg trädde i 

kraft 1 januari 2018. Skaraborgs 15 kommuner är parter i avtalet.  

Förvaltningens bedömning 

Samverkansavtalet är en förutsättning för samarbetet inom Skaraborg 

gällande gymnasieutbildningarna. Det är viktigt att Falköpings kommun 

även fortsättningsvis deltar i detta samarbete som syftar till att utvecklingen 

går framåt inom Utbildning Skaraborg.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Skaraborgs Kommunalförbund 2021-03-12 § 23   

Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg 2021-2023      

Beslutet ska skickas till 

Skaraborgs Kommunalförbund 

 

Karina Bronell 

Skolchef 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Fördelning av statsbidrag skolmiljarden 2021 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge skolchefen i uppdrag 

använda det extra statsbidraget till att utifrån behov säkerställa att 

alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.  

2 Skolchefen ska kvartalsvis redovisa hur statsbidraget har använts.             

Bakgrund 

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 

regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 

kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för 

kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning 

de har rätt till, trots pandemin. 

Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska 

fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis 

inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. 

Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma 

grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 

verksamheten av motsvarande slag. 

Syftet med den ekonomiska förstärkningen är att den ska användas inom 

skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har 

rätt till, trots Coronapandemin. Det kan till exempel handla om kostnader för 

att anpassa eller hyra ytterligare lokaler för att minska risk för 

smittspridning, kostnader för att organisera om och anpassa APL eller 

kostnader för extra städning.  

Skolverket har via regleringsbrevet fått i uppdrag att betala ut medlen. Det 

finns ingen förordning eller liknande som anger mer detaljer om hur de ska 

användas. Det framgår av uppdraget att medlen även ska användas i enskild 

verksamhet, men Skolverket kommer inte ge några specifika instruktioner 

om hur fördelningen ska ske eftersom kommunerna har olika 

fördelningsmodeller. 
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Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen vill, utifrån hur pandemin utvecklar sig, använda statsbidraget 

flexibelt. Bidraget kommer att användas till extra lokaler, personal eller där 

man ser att det finns behov av att motverka pandemins verkningar på 

elevernas skolsituation. 

Att göra en planering som sträcker sig över hela höstterminen är svårt då det 

är osäkert hur pandemin utvecklar sig och vilka behov verksamheten står 

inför. 

Förvaltningen har hittills använt bidraget till: 

 Licenser som har gjort det möjligt för lärarna vid distansundervisning att 

till exempel dela upp eleverna i grupper   

 Extra personal som har behövt sättas in när enheterna inte har kunnat 

blanda grupper. 

 Lovskola (påsklovet) som blev utökad på grund av att elever från olika 

skolor inte kunde blandas och förvaltningen därmed behövde avsätta fler 

personal.  

 Två veckors extra öppet bad i Stenstorp och Floby, då elever inte har 

kunnat erbjudas simundervisning i samma utsträckning som vanligt på 

grund av smittorisk i samband med transporter.  

Finansiering 

Falköpings kommun har tilldelats 3 406 152 kronor i extra bidrag (590 

kronor per invånare i åldrarna 6-19 år.) 

Då bidraget utifrån nuvarande planering har använts till grundskola och 

gymnasium kommer motsvarande medel att betalas ut till de enskilda 

huvudmän som bedriver dessa skolformer, med 590 kronor per elev som var 

inskrivna 1 november 2020. 

Beslutsunderlag 
Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

Beslutsbilaga fördelning skolmiljarden       

Beslutet ska skickas till 

Skolchef 

Berörda fristående skolor 

 

Karina Bronell 

Skolchef 
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Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
”skolmiljarden” 

Beslut om utbetalning 

Skolverket beslutar om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021.  

Skälen för beslutet 

Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev 
2021, punkt 7 under övriga villkor i anslagspost 1:5.3. Där framgår att Skolverket 
ska betala ut högst 1 000 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra 
till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den 
utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas 
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel 
ska fördelas under 2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild 
verksamhet i skolväsendet. 

Fördelning av medel 

1000 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i 
åldern 6–19 år i kommunen enligt bilaga 2. 

Utbetalningsplan 
Medlen betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av medlen betalas ut i nära 
anslutning till detta beslut. Den andra hälften betalas ut i juni. Utbetalningarna har 
meddelandetexten ”Utbetalning 1 skolmiljarden”, respektive ”Utbetalning 2 
skolmiljarden”. 
 

 

På Skolverkets vägnar 

 Beslut

 2021-01-28
Dnr 2021:283 

 



Skolverket Beslut
Dnr 2021:283

 

2 (2) 

Jonas Krantz 

Avdelningschef  Johanna Freed 

   Enhetschef 

 

Nils-Henrik Jansson och Peter Jansson har deltagit i den slutliga handläggningen 
av ärendet. 

Bilagor  

1. Beräkning 

2. Fördelat belopp per kommun 



2021-01-28  Dnr:2021:283 Beslutsbilaga2 
sid.  1 (7)  

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

Skolverket har beräknat bidrag per kommun enligt nedan

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
ALE KOMMUN 2120001439 3 494 592 kr

ALINGSÅS KOMMUN 2120001553 4 225 703 kr

ALVESTA KOMMUN 2120000639 2 177 414 kr

ANEBY KOMMUN 2120000498 637 953 kr

ARBOGA KOMMUN 2120002122 1 258 808 kr

ARJEPLOGS KOMMUN 2120002668 208 720 kr

ARVIDSJAURS KOMMUN 2120002650 501 165 kr

ARVIKA KOMMUN 2120001892 2 276 467 kr

ASKERSUNDS KOMMUN 2120001983 974 618 kr

AVESTA KOMMUN 2120002262 2 050 059 kr

BENGTSFORS KOMMUN 2120001470 818 373 kr

BERGS KOMMUN 2120002502 620 265 kr

BJURHOLMS KOMMUN 2120002833 205 772 kr

BJUVS KOMMUN 2120001041 1 729 903 kr

BODENS KOMMUN 2120002767 2 390 851 kr

BOLLEBYGDS KOMMUN 2120002973 1 057 163 kr

BOLLNÄS KOMMUN 2120002361 2 452 170 kr

BORGHOLMS KOMMUN 2120000795 788 892 kr

BORLÄNGE KOMMUN 2120002239 5 412 579 kr

BORÅS KOMMUN 2120001561 11 286 231 kr

BOTKYRKA KOMMUN 2120002882 10 507 362 kr

BOXHOLMS KOMMUN 2120000407 478 170 kr

BROMÖLLA KOMMUN 2120000894 1 300 080 kr

BRÄCKE KOMMUN 2120002460 511 188 kr

BURLÖVS KOMMUN 2120001025 2 032 960 kr

BÅSTADS KOMMUN 2120000944 1 275 907 kr

DALS-EDS KOMMUN 2120001413 427 464 kr

DANDERYDS KOMMUN 2120000126 4 279 358 kr

DEGERFORS KOMMUN 2120001934 846 084 kr

DOROTEA KOMMUN 2120002809 207 541 kr

EDA KOMMUN 2120001769 748 799 kr

EKERÖ KOMMUN 2120000050 3 743 996 kr

EKSJÖ KOMMUN 2120000589 1 686 862 kr

EMMABODA KOMMUN 2120000738 876 744 kr

ENKÖPINGS KOMMUN 2120000282 4 626 635 kr

ESKILSTUNA KOMMUN 2120000357 11 043 313 kr

ESLÖVS KOMMUN 2120001173 3 626 664 kr

ESSUNGA KOMMUN 2120002916 533 003 kr

FAGERSTA KOMMUN 2120002106 1 308 924 kr

FALKENBERGS KOMMUN 2120001231 4 317 092 kr

FALKÖPINGS KOMMUN 2120001744 3 406 152 kr

FALU KOMMUN 2120002221 5 808 205 kr

FILIPSTADS KOMMUN 2120001876 945 138 kr
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
FINSPÅNGS KOMMUN 2120000423 1 996 405 kr

FLENS KOMMUN 2120000332 1 571 889 kr

FORSHAGA KOMMUN 2120001819 1 150 321 kr

FÄRGELANDA KOMMUN 2120001421 627 930 kr

GAGNEFS KOMMUN 2120002155 1 040 064 kr

GISLAVEDS KOMMUN 2120000514 3 130 806 kr

GNESTA KOMMUN 2120002965 1 172 726 kr

GNOSJÖ KOMMUN 2120000506 988 179 kr

GRUMS KOMMUN 2120001827 787 123 kr

GRÄSTORPS KOMMUN 2120001595 522 391 kr

GULLSPÅNGS KOMMUN 2120001637 420 389 kr

GÄLLIVARE KOMMUN 2120002726 1 372 012 kr

GÄVLE KOMMUN 2120002338 9 852 899 kr

GÖTEBORGS KOMMUN 2120001355 50 459 627 kr

GÖTENE KOMMUN 2120001652 1 272 959 kr

HABO KOMMUN 2120001611 1 580 143 kr

HAGFORS KOMMUN 2120001884 880 281 kr

HALLSBERGS KOMMUN 2120001926 1 567 761 kr

HALLSTAHAMMARS KOMMUN 2120002064 1 576 605 kr

HALMSTADS KOMMUN 2120001215 9 893 582 kr

HAMMARÖ KOMMUN 2120001793 1 933 906 kr

HANINGE KOMMUN 2120000084 9 785 684 kr

HAPARANDA KOMMUN 2120002775 885 588 kr

HEBY KOMMUN 2120002049 1 295 953 kr

HEDEMORA KOMMUN 2120002254 1 392 648 kr

HELSINGBORGS KOMMUN 2120001157 14 457 129 kr

HERRLJUNGA KOMMUN 2120001520 874 975 kr

HJO KOMMUN 2120001728 844 315 kr

HOFORS KOMMUN 2120002296 818 373 kr

HUDDINGE KOMMUN 2120000068 12 984 884 kr

HUDIKSVALLS KOMMUN 2120002379 3 527 021 kr

HULTSFREDS KOMMUN 2120000712 1 297 722 kr

HYLTE KOMMUN 2120001207 1 148 552 kr

HÅBO KOMMUN 2120000241 2 518 206 kr

HÄLLEFORS KOMMUN 2120001942 596 681 kr

HÄRJEDALENS KOMMUN 2120002510 776 511 kr

HÄRNÖSANDS KOMMUN 2120002403 2 353 706 kr

HÄRRYDA KOMMUN 2120001264 4 797 031 kr

HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2120000985 4 912 004 kr

HÖGANÄS KOMMUN 2120001165 2 752 279 kr

HÖGSBY KOMMUN 2120000688 555 408 kr

HÖRBY KOMMUN 2120001108 1 455 736 kr

HÖÖRS KOMMUN 2120001116 1 742 874 kr

JOKKMOKKS KOMMUN 2120002676 354 943 kr

JÄRFÄLLA KOMMUN 2120000043 8 479 118 kr

JÖNKÖPINGS KOMMUN 2120000530 13 777 904 kr

KALIX KOMMUN 2120002692 1 288 288 kr

KALMAR KOMMUN 2120000746 6 583 536 kr

KARLSBORGS KOMMUN 2120001629 574 865 kr
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
KARLSHAMNS KOMMUN 2120000845 2 989 890 kr

KARLSKOGA KOMMUN 2120001991 2 788 835 kr

KARLSKRONA KOMMUN 2120000829 6 555 825 kr

KARLSTADS KOMMUN 2120001850 8 345 867 kr

KATRINEHOLMS KOMMUN 2120000340 3 445 655 kr

KILS KOMMUN 2120001751 1 192 772 kr

KINDA KOMMUN 2120000399 923 322 kr

KIRUNA KOMMUN 2120002783 2 022 347 kr

KLIPPANS KOMMUN 2120000928 1 682 145 kr

KNIVSTA KOMMUN 2120003013 2 504 055 kr

KRAMFORS KOMMUN 2120002429 1 532 975 kr

KRISTIANSTADS KOMMUN 2120000951 8 506 830 kr

KRISTINEHAMNS KOMMUN 2120001868 2 134 962 kr

KROKOMS KOMMUN 2120002478 1 734 030 kr

KUMLA KOMMUN 2120001975 2 409 129 kr

KUNGSBACKA KOMMUN 2120001256 9 915 397 kr

KUNGSÖRS KOMMUN 2120002056 883 229 kr

KUNGÄLVS KOMMUN 2120001371 4 766 372 kr

KÄVLINGE KOMMUN 2120001058 3 847 766 kr

KÖPINGS KOMMUN 2120002114 2 524 691 kr

LAHOLMS KOMMUN 2120001223 2 449 222 kr

LANDSKRONA KOMMUN 2120001140 4 538 194 kr

LAXÅ KOMMUN 2120001918 480 529 kr

LEKEBERGS KOMMUN 2120002981 899 738 kr

LEKSANDS KOMMUN 2120002163 1 382 625 kr

LERUMS KOMMUN 2120001447 5 255 744 kr

LESSEBO KOMMUN 2120000613 940 421 kr

LIDINGÖ KOMMUN 2120000191 5 538 165 kr

LIDKÖPINGS KOMMUN 2120001694 3 817 107 kr

LILLA EDETS KOMMUN 2120001496 1 340 174 kr

LINDESBERGS KOMMUN 2120002015 2 223 992 kr

LINKÖPINGS KOMMUN 2120000449 15 696 480 kr

LJUNGBY KOMMUN 2120000670 2 643 792 kr

LJUSDALS KOMMUN 2120002320 1 718 700 kr

LJUSNARSBERGS KOMMUN 2120001959 356 122 kr

LOMMA KOMMUN 2120001066 3 265 825 kr

LUDVIKA KOMMUN 2120002270 2 473 985 kr

LULEÅ KOMMUN 2120002742 6 977 982 kr

LUNDS KOMMUN 2120001132 11 996 116 kr

LYCKSELE KOMMUN 2120002635 1 147 962 kr

LYSEKILS KOMMUN 2120001389 1 198 079 kr

MALMÖ KOMMUN 2120001124 31 446 025 kr

MALUNG-SÄLENS KOMMUN 2120002148 840 778 kr

MALÅ KOMMUN 2120002866 285 369 kr

MARIESTADS KOMMUN 2120001686 2 179 182 kr

MARKARYDS KOMMUN 2120000654 992 896 kr

MARKS KOMMUN 2120001504 3 507 564 kr

MELLERUDS KOMMUN 2120001488 831 344 kr

MJÖLBY KOMMUN 2120000480 2 729 284 kr
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
MORA KOMMUN 2120002213 1 839 569 kr

MOTALA KOMMUN 2120002817 4 176 766 kr

MULLSJÖ KOMMUN 2120001603 772 973 kr

MUNKEDALS KOMMUN 2120001330 1 000 561 kr

MUNKFORS KOMMUN 2120001801 311 312 kr

MÖLNDALS KOMMUN 2120001363 7 146 610 kr

MÖNSTERÅS KOMMUN 2120000720 1 215 177 kr

MÖRBYLÅNGA KOMMUN 2120000704 1 498 777 kr

NACKA KOMMUN 2120000167 12 332 780 kr

NORA KOMMUN 2120002007 1 023 555 kr

NORBERGS KOMMUN 2120002072 518 263 kr

NORDANSTIGS KOMMUN 2120002312 890 894 kr

NORDMALINGS KOMMUN 2120002536 649 745 kr

NORRKÖPINGS KOMMUN 2120000456 14 130 488 kr

NORRTÄLJE KOMMUN 2120000217 5 386 047 kr

NORSJÖ KOMMUN 2120002858 366 145 kr

NYBRO KOMMUN 2120000753 1 876 125 kr

NYKVARNS KOMMUN 2120002999 1 362 579 kr

NYKÖPINGS KOMMUN 2120002940 5 627 196 kr

NYNÄSHAMNS KOMMUN 2120000233 2 725 747 kr

NÄSSJÖ KOMMUN 2120000548 3 218 657 kr

OCKELBO KOMMUN 2120002288 484 656 kr

OLOFSTRÖMS KOMMUN 2120000811 1 170 367 kr

ORSA KOMMUN 2120002189 584 299 kr

ORUST KOMMUN 2120001314 1 275 317 kr

OSBY KOMMUN 2120000902 1 293 005 kr

OSKARSHAMNS KOMMUN 2120000761 2 573 628 kr

OVANÅKERS KOMMUN 2120002304 1 026 503 kr

OXELÖSUNDS KOMMUN 2120000324 1 057 163 kr

PAJALA KOMMUN 2120002718 489 373 kr

PARTILLE KOMMUN 2120001272 4 430 886 kr

PERSTORPS KOMMUN 2120000910 788 303 kr

PITEÅ KOMMUN 2120002759 3 886 680 kr

RAGUNDA KOMMUN 2120002452 449 869 kr

REGION GOTLAND 2120000803 5 285 814 kr

ROBERTSFORS KOMMUN 2120002551 619 675 kr

RONNEBY KOMMUN 2120000837 2 926 802 kr

RÄTTVIKS KOMMUN 2120002171 881 460 kr

SALA KOMMUN 2120002098 2 154 419 kr

SALEMS KOMMUN 2120002874 2 113 147 kr

SANDVIKENS KOMMUN 2120002346 3 758 736 kr

SIGTUNA KOMMUN 2120000225 5 351 260 kr

SIMRISHAMNS KOMMUN 2120000969 1 461 632 kr

SJÖBO KOMMUN 2120001090 1 800 656 kr

SKARA KOMMUN 2120001702 1 797 118 kr

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2120002643 6 778 696 kr

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 2120002023 362 018 kr

SKURUPS KOMMUN 2120001082 1 624 363 kr

SKÖVDE KOMMUN 2120001710 5 124 262 kr
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
SMEDJEBACKENS KOMMUN 2120002205 943 959 kr

SOLLEFTEÅ KOMMUN 2120002437 1 649 716 kr

SOLLENTUNA KOMMUN 2120000134 8 813 425 kr

SOLNA KOMMUN 2120000183 5 611 866 kr

SORSELE KOMMUN 2120002585 189 263 kr

SOTENÄS KOMMUN 2120001322 617 317 kr

STAFFANSTORPS KOMMUN 2120001017 3 129 627 kr

STENUNGSUNDS KOMMUN 2120001298 2 932 109 kr

STOCKHOLMS KOMMUN 2120000142 83 781 778 kr

STORFORS KOMMUN 2120001785 348 457 kr

STORUMANS KOMMUN 2120002577 470 505 kr

STRÄNGNÄS KOMMUN 2120000365 3 874 298 kr

STRÖMSTADS KOMMUN 2120001405 1 229 917 kr

STRÖMSUNDS KOMMUN 2120002486 951 034 kr

SUNDBYBERGS KOMMUN 2120000175 4 243 981 kr

SUNDSVALLS KOMMUN 2120002411 9 589 935 kr

SUNNE KOMMUN 2120001843 1 134 991 kr

SURAHAMMARS KOMMUN 2120002031 974 618 kr

SVALÖVS KOMMUN 2120000993 1 500 546 kr

SVEDALA KOMMUN 2120001074 2 710 417 kr

SVENLJUNGA KOMMUN 2120001512 1 014 122 kr

SÄFFLE KOMMUN 2120001900 1 387 932 kr

SÄTERS KOMMUN 2120002247 1 008 226 kr

SÄVSJÖ KOMMUN 2120000563 1 242 299 kr

SÖDERHAMNS KOMMUN 2120002353 2 270 571 kr

SÖDERKÖPINGS KOMMUN 2120000464 1 474 604 kr

SÖDERTÄLJE KOMMUN 2120000159 10 166 569 kr

SÖLVESBORGS KOMMUN 2120000852 1 588 398 kr

TANUMS KOMMUN 2120001348 1 087 822 kr

TIBRO KOMMUN 2120001660 1 057 163 kr

TIDAHOLMS KOMMUN 2120001736 1 181 570 kr

TIERPS KOMMUN 2120000266 1 952 774 kr

TIMRÅ KOMMUN 2120002395 1 732 851 kr

TINGSRYDS KOMMUN 2120000621 1 110 227 kr

TJÖRNS KOMMUN 2120001306 1 434 510 kr

TOMELILLA KOMMUN 2120000886 1 295 364 kr

TORSBY KOMMUN 2120001777 888 536 kr

TORSÅS KOMMUN 2120000696 643 260 kr

TRANEMO KOMMUN 2120001462 1 147 373 kr

TRANÅS KOMMUN 2120000597 1 874 356 kr

TRELLEBORGS KOMMUN 2120001199 4 446 805 kr

TROLLHÄTTANS KOMMUN 2120001546 6 003 364 kr

TROSA KOMMUN 2120002957 1 440 407 kr

TYRESÖ KOMMUN 2120000092 5 672 006 kr

TÄBY KOMMUN 2120000118 8 495 038 kr

TÖREBODA KOMMUN 2120001678 827 806 kr

UDDEVALLA KOMMUN 2120001397 5 574 721 kr

ULRICEHAMNS KOMMUN 2120001579 2 353 116 kr

UMEÅ KOMMUN 2120002627 11 869 940 kr
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sid.  6 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2120000019 4 865 425 kr

UPPLANDS-BRO KOMMUN 2120000100 3 364 879 kr

UPPSALA KOMMUN 2120003005 21 694 538 kr

UPPVIDINGE KOMMUN 2120000605 941 011 kr

VADSTENA KOMMUN 2120002825 587 837 kr

VAGGERYDS KOMMUN 2120000522 1 536 512 kr

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2120000431 614 959 kr

VALLENTUNA KOMMUN 2120000027 4 154 951 kr

VANSBRO KOMMUN 2120002130 607 883 kr

VARA KOMMUN 2120002924 1 529 437 kr

VARBERGS KOMMUN 2120001249 6 300 526 kr

VAXHOLMS KOMMUN 2120002908 1 438 638 kr

VELLINGE KOMMUN 2120001033 4 182 073 kr

VETLANDA KOMMUN 2120000571 2 721 619 kr

VILHELMINA KOMMUN 2120002601 601 987 kr

VIMMERBY KOMMUN 2120000787 1 439 817 kr

VINDELNS KOMMUN 2120002544 511 778 kr

VINGÅKERS KOMMUN 2120000308 917 426 kr

VÅRGÅRDA KOMMUN 2120001454 1 211 050 kr

VÄNERSBORGS KOMMUN 2120001538 3 959 791 kr

VÄNNÄS KOMMUN 2120002841 938 063 kr

VÄRMDÖ KOMMUN 2120000035 5 217 420 kr

VÄRNAMO KOMMUN 2120000555 3 474 546 kr

VÄSTERVIKS KOMMUN 2120000779 3 153 800 kr

VÄSTERÅS KOMMUN 2120002080 15 191 188 kr

VÄXJÖ KOMMUN 2120000662 9 463 760 kr

YDRE KOMMUN 2120000381 316 029 kr

YSTAD KOMMUN 2120001181 2 686 243 kr

ÅMÅLS KOMMUN 2120001587 1 189 824 kr

ÅNGE KOMMUN 2120002387 767 077 kr

ÅRE KOMMUN 2120002494 1 144 424 kr

ÅRJÄNGS KOMMUN 2120001835 900 917 kr

ÅSELE KOMMUN 2120002791 234 663 kr

ÅSTORPS KOMMUN 2120000936 1 870 229 kr

ÅTVIDABERGS KOMMUN 2120000415 1 040 654 kr

ÄLMHULTS KOMMUN 2120000647 1 929 779 kr

ÄLVDALENS KOMMUN 2120002197 624 392 kr

ÄLVKARLEBY KOMMUN 2120000258 922 733 kr

ÄLVSBYNS KOMMUN 2120002734 719 319 kr

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2120000977 4 065 920 kr

ÖCKERÖ KOMMUN 2120001280 1 328 381 kr

ÖDESHÖGS KOMMUN 2120000373 465 199 kr

ÖREBRO KOMMUN 2120001967 15 264 300 kr

ÖRKELLJUNGA KOMMUN 2120000878 1 011 174 kr

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 2120002445 5 353 619 kr

ÖSTERSUNDS KOMMUN 2120002528 6 020 463 kr

ÖSTERÅKERS KOMMUN 2120002890 5 273 433 kr

ÖSTHAMMARS KOMMUN 2120000290 1 936 265 kr

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2120000860 1 623 774 kr

 



2021-01-28  Dnr:2021:283 Beslutsbilaga2 
sid.  7 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
ÖVERKALIX KOMMUN 2120002684 221 692 kr

ÖVERTORNEÅ KOMMUN 2120002700 314 260 kr

Totalt 1 000 000 000 kr

Kontroll av att beslutsbilagan överensstämmer med databas
och andra kontroller enligt rutinbeskrivningen är gjord av Nils-Henrik Jansson

 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 46 Dnr 2021/00434  

Godkännande att myndig asylsökande elev får antas till 
nationellt program på gymnasiet 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner att myndig asylsökande elev bosatt i Falköpings 

kommun får antas till nationellt program på gymnasiet inom 

antagningsområdet inför hösten 2021.     

  

Johanna Johansson (SD) deltar inte i beslutet.      

Bakgrund 

Enligt Skollagen 29 kap 3§ har elever som är asylsökande bara rätt till 

utbildning på gymnasiet om de påbörjat denna utbildning innan de fyllt 18 

år. Asylsökande elever som blivit myndiga innan skolstart är dock inte 

förbjudna att gå på gymnasiet, men det krävs att den kommun där man är 

bosatt godkänner att de får påbörja utbildning. Eleven måste självklart 

dessutom uppfylla övriga gällande krav kring antagning. 

Inför hösten 2021 finns det en elev på Ållebergsgymnasiets 

introduktionsprogram som är bosatt i kommunen, kommer att bli behörig till 

nationellt program, har fyllt 18 år innan skolstart och är asylsökande. Denna 

elev föreslås få godkännande att påbörja gymnasieutbildning på nationellt 

program inom Utbildning Skaraborgs antagningsområde. Förslaget 

motiveras utifrån humanitära skäl, med möjligheten för behörig elev att 

fullfölja sin utbildningsgång, vilket också bör vara till nytta för samhället i 

ett längre perspektiv. Ett avslag innebär att eleven efter sommaren vistas här 

utan skolgång eller sysselsättning. 

Finansiering 

Kommunen kan söka statlig ersättning för att täcka kostnaderna för elevens 

skolgång. Schablonbeloppet för 2021 uppgår till 119 100 kronor per år för en 

asylsökande elev i gymnasieskola.           

  

 

Paragrafen skickas till  
Verksamhetschef gymnasieskola 

Rektor för introduktionsprogrammet Ållebergsgymnasiet 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Godkännande att myndig asylsökande elev får antas till 
nationellt program på gymnasiet 

Förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner att myndig asylsökande elev bosatt i Falköpings 

kommun får antas till nationellt program på gymnasiet inom 

antagningsområdet inför hösten 2021.         

Bakgrund 

Enligt Skollagen 29 kap 3§ har elever som är asylsökande bara rätt till 

utbildning på gymnasiet om de påbörjat denna utbildning innan de fyllt 18 

år. Asylsökande elever som blivit myndiga innan skolstart är dock inte 

förbjudna att gå på gymnasiet, men det krävs att den kommun där man är 

bosatt godkänner att de får påbörja utbildning. Eleven måste självklart 

dessutom uppfylla övriga gällande krav kring antagning. 

Inför hösten 2021 finns det en elev på Ållebergsgymnasiets 

introduktionsprogram som är bosatt i kommunen, kommer att bli behörig till 

nationellt program, har fyllt 18 år innan skolstart och är asylsökande. Denna 

elev föreslås få godkännande att påbörja gymnasieutbildning på nationellt 

program inom Utbildning Skaraborgs antagningsområde. Förslaget 

motiveras utifrån humanitära skäl, med möjligheten för behörig elev att 

fullfölja sin utbildningsgång, vilket också bör vara till nytta för samhället i 

ett längre perspektiv. Ett avslag innebär att eleven efter sommaren vistas här 

utan skolgång eller sysselsättning. 

Finansiering 

Kommunen kan söka statlig ersättning för att täcka kostnaderna för elevens 

skolgång. Schablonbeloppet för 2021 uppgår till 119 100 kronor per år för en 

asylsökande elev i gymnasieskola. 

Beslutet ska skickas till 

Verksamhetschef gymnasieskola 

Rektor för introduktionsprogrammet Ållebergsgymnasiet 
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Jonas Wåhlberg 

Rektor Ållebergsgymnasiet 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 45 Dnr 2020/01283  

Programorganisation på Ållebergsgymnasiet läsåret 
2021/2022 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer programorganisationen för 

Ållebergsgymnasiet läsåret 2021/2022 i enlighet med beslut fattat av 

nämnden den 3 november 2020, § 117.      

      

Bakgrund   

Programorganisationen erbjuder ett brett utbud till Falköpings ungdomar och 

står sig väl i jämförelse med externt konkurrerande verksamheter från såväl 

kommunala som fristående huvudmän. 

Ett brett programutbud är avgörande för att kunna möta dessa elevers olika 

önskemål om utbildning men även för att fortsätta att hålla nere antalet 

elever som väljer annan kommun. 

Verksamhetschef gymnasieskola ska till nämndsmötet den 11 maj 2021 

redovisa aktuell antagningsstatistik för de på Ållebergsgymnasiet erbjudna 

programmen läsåret 2021/2022.  

        

  

 

            

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-03 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 117 Dnr 2020/01283  

Programorganisation på Ållebergsgymnasiet läsåret 
2021/2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden fastställer programorganisationen för Ållebergsgymnasiet 

läsåret 2021/2022.       

2 Nämnden kommer att ta upp programorganisationen vid nämndsmötet 

den 11 maj 2021 för eventuella justeringar i programutbudet. 

     

Bakgrund 

Ett fortsatt brett programutbud ger stor möjlighet för eleverna att välja sitt 

hemortsalternativ och hålla de interkommunala kostnaderna så låga som 

möjligt. I händelse av stora förändringar i söktryck (upp eller ned) finns 

möjlighet att justera platsantalet i samband med omvalsperioden. Även 

antagningsstopp är möjligt om så skulle krävas.     

Det totala antalet platser på nationella program justeras från 314 (2020/2021) 

till 312. Tillkommer gör sökbara IM-platser; en skillnad att beakta jämfört 

med föregående år, då elever på IM inte specificerades.                                                                                            

Tjänsteutlåtandet är daterat innan eventuella konsekvenser av 

gymnasieutredningen står klara och kan därför inte hänvisa till dessa. 

Elevkullarna i årskurs 9 är över tid: 417 elever år 2018, 367 elever år 2019, 

370 elever år 2020, 407 elever år 2021 samt 412 elever år 2022. 

 

Detta följs av ett år, 2023, med 363 elever för att därefter ligga relativt 

konstant på över 400 i årskurs 9 i fem år ytterligare. 

Organisationen har som grund ett gott söktryck samt ett ökande elevantal i 

årskurs 9 vilket bedöms kompensera den treåriga minskningen på 

Riksidrottsgymnasiet (RIG) (Sammanlagt minus18 platser, en minskning 

från 72 till 54 med slut läsåret 2022/2023). 

 

 

 

 

 

 

Program Inriktning Antal elever Övrigt 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-03 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

BA Husbyggnad 16  

BF Fritid och hälsa 

Pedagogiskt och socialt arbete 

25  

 

EK Ekonomi 

Juridik 

50 Lå 18/19 samt 19/20 

har 40 platser 

erbjudits men sedan 

utökats till 50. 

EE Elteknik 16  

ES Musik 

Bild och Formgivning 

25+2 25 ES-platser samt  

2 sökbara  IMVES 

FT Personbil 

Karosseri och lackering 

16 

 

 

HA Handel och service 15+5 15 HA-platser samt  

5 sökbara  IMVHA 

 

IN Produkt- och maskinteknik 

Träteknik 

14+2 

 

14 IN--platser samt  

2 sökbara  IMVIN 

 

NA Naturvetenskap 30 

 

 

SA Medier, information och kommunikation 

Samhällsvetenskap 

Beteendevetenskap 

50  

TE Informations- och medieteknik 

Produktionsteknik 

Samhällsbyggande och miljö 

40 

 

 

VO  15+5 15 VO--platser samt  

5 sökbara  IMVVO 

IM Programinriktat val (IMV, se ovan) 

Yrkesintroduktion 

Individuellt alternativ                     

Språkintroduktion 

IMYRKHA 10 

IMYRKVO 

10 

IMYRKIN 10 

IMV, se ovan 

 

 

IMA och IMS ej 

sökbara 

 

Tidigare år har vi inte 

erbjudit några 

sökbara IM-platser. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-03 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Gymnasiesär 

Hälsa vård och 

omsorg 

Individuellt 

program 

  
5 

 

5 

 

Summa sökbara 

platser: 

 312 

44 IM-platser 

10 gysär 

314 föregående år 

0 föregående år 

8 föregående år  

 

 

      

  

 

Paragrafen skickas till  
Utbildning Skaraborg           



BILAGA 2 

 

Konsekvensanalys gällande eventuellt beslut om antagningsstopp 

för program/inriktning.  

Antagningsstatistik är ett levande dokument som förändras, ibland 

ganska kraftigt, från år till annat. Innan beslut om antagningsstopp 

fattas, måste nedanstående parametrar vara kända och värderade 

eftersom de har mycket stor påverkan på framtiden. 

Lars Stjernkvists utredning om gymnasieskola och 

vuxenutbildning: 

I denna utredning föreslås olika former för framtida dimensionering 

samt urval av gymnasieplatser. För mindre orter kan detta medföra 

påtvingade minskningar i utbud och urval. Om man självmant avslutar 

program X innan dimensioneringen är klar, kan utredningen därefter 

visa att man ska avsluta program Y.  

Risk: Konsekvensen blir att man tvingas avstå två program istället för 

ett. (Ett självvalt och ett tvingande.) 

 

Vid minskat utbud: 

 Ett brett utbud har möjlighet att ”kompensera sig självt” då 

breddprogram med stort intag hjälper till att bära de högre 

kostnaderna för alla program med lägre intag. Varje gång ett 

program tas bort, kommer ett nytt program att vara minst/ha 

lägst söktryck nästa år. 

  

 Ju färre program en gymnasieskola har, desto högre blir varje 

programs ”overheadkostnader” dvs. de kostnader som ändå 

måste finnas för att kunna bedriva verksamhet som lokalhyra 

förvaltningsadministration osv. Fördelas dessa kostnader på 

många elever blir programkostnaden lägre. Fördelas de på färre 

elever, blir programkostnaderna högre. 



 

 Antagningsstopp: Stoppas antagningen ett år, signalerar detta 

att programmet är på väg ut ur sortimentet och i de fall där detta 

har gjorts, har man tappat ännu fler elever nästa år även om 

programmet startats igen. Samtidigt flyttas kostnaderna för 

gymnasieskola från den egna kommunens skola till någon annan 

kommun, dvs. de interkommunala kostnaderna ökar. 

 

 Avsluta program: Ska ett program avslutas, tar det tre år innan 

kostnaderna för programmet minskar och försvinner. Inte förrän 

all undervisande personal sagts upp, är kostnaderna borta. 

Kostnaderna kommer dock tillbaka i form av interkommunala 

kostnader istället samt minskade skatteintäkter från uppsagd 

personal. 

 

 Starta ett nytt program/nystarta ett med antagningsstopp: 

Ska ett program nystartas, gäller samma sak, fast tvärtom; ett 

nystartat program blir inte kostnadseffektivt förrän om tre år när 

alla årskurser är på plats. 

 

 Hur stor gymnasieskola vill Falköping ha? Detta är 

kärnfrågan i hela programorganisationsbeslutet och en fråga att 

beakta varje år. I Ållebergsgymnasiets nuvarande flerårsplan är 

vår slutliga målbild ca 1200 elever baserat på nuvarande 

programutbud i korrelation till demografiska fakta, dvs. hur 

många ungdomar som kan förväntas välja hemalternativet under 

en femårsperiod. Vi släpper fortfarande ut mindre kullar än vi tar 

in, så ökningen är realistisk. Fler än 1200 kräver fler lokaler 

vilket vi inte har, så därför har vi satt gränsen vid 1200. 

 

 Är en större skola alltid bättre än en mindre? Nej, det finns 

absolut ingen självklarhet i det. Däremot är ett brett 

programutbud (fler elever på fler program) ALLTID mindre 

sårbart än ett smalt programutbud. Ta som exempel extremfallet: 

en stor skola med ett enda program, men många elever i många 



parallella klasser. När detta program drabbas av lågt söktryck, 

hotas direkt hela skolans existens. Antagningsstopp = 1/3 av 

elevunderlaget försvinner. 

 

 Vad betyder ett lågt antal preliminärantagna jämfört med 

det betydligt högre söktrycket på programmet? Här handlar 

det enbart om elevernas behörighet. Många behöriga = många 

antagna. Få behöriga = få antagna. Vi vet av erfarenhet att 

skolans organisation är betydligt större i augusti än den ser ut att 

vara i maj då eleverna ännu inte hunnit nå sin behörighet. 

Dessutom ser vi ett årligt återflöde i september där elever ångrar 

sig och vill tillbaka till sin hemkommun. Flest omval sker 

dessutom under de tre sista omvalsdagarna (i år:13-15/5). Utöver 

detta sker ett stort antal sena antagningar och omval under hela 

sommarferien. 

 

  Försvinner ett program som vi i Falköping avslutar? Nej, 

knappast. Eftersom alla skolor är både kollegor och konkurrenter 

har det nästan undantagslöst visat sig att när skolan X stänger ett 

program så öppnar skolan Y samma program, eftersom 

marknaden då ligger öppen. Därför har inte programkostnaderna 

generellt minskat över tid utan snarare ökat. Den som släppt ett 

program har däremot mycket svårt att hitta bärighet för att starta 

det igen då det redan finns någon annan som tagit över eleverna. 

 

 Vad händer år 2, 3 och framöver när ett program avslutats?: 

Den huvudman som avslutat får högre programkostnader under 

tre år parallellt med ökade interkommunala kostnader. Skulle det 

avslutade programmet få ökat söktryck därefter, ökar dessutom 

dessa kostnader ännu mer utan huvudmans (hemkommunens) 

möjlighet till påverkan. 

 

 Utgångar för IM-elever: En skola med helt fullt på samtliga 

program har ingen egen möjlighet att ta in IM-elever eftersom de 

inte får ta behöriga elevers plats. ”Det kan man väl lösa genom 



att öronmärka IM-platser?” Absolut, men då minskar man 

samtidigt antalet behöriga elever på utbildningen. 

 

 IM på nationella program: Där utrymme finns, tar gymnasiet 

in IM-elever på nationella program och ger dem därmed 

möjlighet att bli anställningsbara/studera vidare parallellt med att 

de läser upp sin behörighet. Detta är ett uppdrag alla 

gymnasieskolor inom samverkansområdet har, men det kan bara 

uppfyllas om lediga platser får finnas på skolornas olika 

program. 

 

 Är det inte väldigt dyrt med små klasser? Ju fler elever i en 

klass, desto bättre ekonomi. Så är det, men för att 

motverka/minska detta samläses så många kurser som bara är 

möjligt och på så vis klarar man att behålla ett brett utbud inom 

skolans budgetram. 

 

 Vad händer med elever som ångrar sig och vill tillbaka till 

hemkommunen? Finns lediga platser, tas eleverna självklart 

emot. Då minskar våra interkommunala kostnader och 

förvaltningens kassa stärks. Är det fullt på alla program eller det 

program eleven önskar, måste eleven stanna kvar i den andra 

kommunen. 

 

 Är det fler elever som är obehöriga i år? Den frågan kan bara 

med säkerhet besvaras av respektive kommun, men i BILAGA 3 

finns statistik över hur det ser ut i alla andra kommunala 

huvudmäns skolor och samtliga kommuner redovisar program 

med lägre preliminärantagning än 10 elever. 

 

 Vad händer om alla kommuner stoppar alla utbildningar 

med till exempel färre än 10 elever? Beroende på vilka 

utbildningar som blir kvar finns olika scenarier;  

 



 Vissa utbildningar kan helt försvinna från kartan, vilket 

är stick i stäv med intentionen i samverkansavtalet.  

 

 Om huvudmännen inte kan avyttra lokaler och personal 

i den takt som skulle krävas, kommer dessutom 

programkostnaderna att öka istället för att minska då 

overheadkostnaderna kvarstår men ska fördelas på färre 

elever.  

 

 Utbildningarna kan också komma att bytas mellan 

huvudmännen så att en huvudman avslutar medan en 

annan startar såsom tidigare skett. 

 

 Tillgång och efterfrågan: I all verksamhet handlar det om 

tillgång och efterfrågan. Den gymnasiala tillvaron är tyvärr dock 

mer komplex än så eftersom minskad tillgång även visat sig ge 

minskad efterfrågan på såväl en skolas utbud som skolan i sin 

helhet. Detta kan mycket tydligt ses i flera av våra 

grannkommuner där vissa gymnasieskolor redan försvunnit 

medan andra kämpar för sin existens. Detta har i samtliga fall 

börjat med upprepade minskningar av programutbudet vilket till 

slut lett till lägre attraktivitet totalt sett. En social arena KAN 

dessutom bli för liten för att ungdomar ska anse den intressant.  

”Ingen vill kliva på ett sjunkande skepp”. 

 

 

  

 



Preliminär antagningsstatistik  

Källa: Utbildning Skaraborg 
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Datum 
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Delegationsbeslut 2021-03-27 – 2021-05-04 

 

Datum Riktning Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienummer 

2021-
05-04 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Ordförandebeslut angående 
nämndsmöte via Zoom 

Eva Dahlgren 2021/00022 

2021-
04-29 

UPP Rektor Vindängens 
skola 

Beslut om avslag på eget skolval Maria Burlin 2021/00179 

2021-
04-29 

UPP Rektor Vindängens 
skola 

Beslut om avslag på eget skolval Maria Burlin 2021/00179 

2021-
04-27 

UPP Rektor 
Dotorpsskolan 

Beslut om placering i förskoleklass 
efter eget val - beviljad ansökan 

Lena 
Magnusson 

2021/00179 

2021-
04-27 

UPP Rektor 
Dotorpsskolan 

Beslut om placering i förskoleklass 
efter eget val - beviljad ansökan 

Lena 
Magnusson 

2021/00179 

2021-
04-23 

UPP Rektor Vindängens 
skola 

Beslut om placering efter eget 
skolval - avslag 

Maria Burlin 2021/00179 

2021-
04-23 

UPP Rektor 
Centralskolan 

Beslut om placering i grundskola Carola 
Granath Bergh 

2021/00179 

2021-
04-20 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Ordförandebeslut angående 
nämndsmöte via 
videokonferensverktyget Microsoft 
Teams Signerat 

Eva Dahlgren 2021/00022 

2021-
04-19 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Rättelse av utvärdering av inkomna 
anbud på simskoleskjutsar 
sommaren 2021 

Sarah Cato 2021/00337 

2021-
04-19 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Signerat Rättelse av 
tilldelningsbesked simskoleskjutsar 
sommaren 2021 

Sarah Cato 2021/00337 

2021-
04-16 

UPP Rektor 
Kyrkerörsskolan 

Beslut om placering i grundskola 
efter eget skolval - beviljad ansökan 

Ulrika Tunér 2021/00179 

2021-
04-16 

UPP Rektor 
Kyrkerörsskolan 

Beslut om placering i grundskola 
efter eget skolval - beviljad ansökan 

Ulrika Tunér 2021/00179 

2021-
04-16 

UPP Rektor 
Mössebersskolan 

Beslut om placering i grundskola 
efter eget skolval - beviljad ansökan 

Ulrika Tunér 2021/00179 

2021-
04-16 

UPP Rektor 
Dotorpsskolan 

Beslut om placering i grundskola 
efter eget skolval - beviljad ansökan 

Lena 
Magnusson 

2021/00179 

2021-
04-16 

UPP Rektor 
Gudhemsskolan 

Beslut om placering i grundskola 
efter eget skolval - beviljad ansökan 

Carina Milton 
persson 

2021/00179 

2021-
04-16 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Utvärdering av inkomna anbud på 
simskoleskjutsar sommaren 2021 

Sarah Cato 2021/00337 

2021-
04-15 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Tilldelningsbesked simskoleskjutsar 
sommaren 2021 

Karina Bronell 2021/00337 

2021-
04-15 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Ordförandebeslut angående när- 
och distansundervisning på 
Ållebergsgymnasiet 2021-04-19 - 
2021-05-16 Signerat 

Eva Dahlgren 2021/00022 

2021-
04-09 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolgång i grundskola 
utomlands läsåret 2021/2022 

Karina Bronell 2021/00410 

2021-
04-07 

UPP Raoul 
Wallenbergskolan 

Beslut om tilläggsbelopp Raoul 
Wallenbergskolan 

Karina Bronell 2021/00195 



 

  

 

 

Datum Riktning Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienummer 

2021-
04-06 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts - avslag Sarah Cato 2021/00390 

2021-
04-06 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts - avslag Sarah Cato 2021/00389 

2021-
04-06 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00381 

2021-
04-06 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00387 

2021-
04-06 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00374 

2021-
04-06 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00373 

2021-
04-06 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00376 

2021-
04-06 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00375 

2021-
04-06 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00372 

2021-
04-06 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00380 

2021-
04-06 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00384 

2021-
04-06 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00383 

2021-
04-06 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00382 

2021-
04-06 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00385 

2021-
04-06 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00377 

2021-
04-06 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00378 

2021-
04-06 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00379 

2021-
04-06 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts - avslag Sarah Cato 2021/00386 

2021-
04-06 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om självskjutsersättning Ht-
20 

Sarah Cato 2021/00090 

2021-
04-06 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om självskjutsersättning för 
gymnasieelev 

Sarah Cato 2021/00317 

 



 

 

Anmälningsärende till barn- och utbildningsnämnden 

 

Datum: 20210420 
 

 

Ärende som anmäls till nämnden:               

(Lämna en kort beskrivning, utelämna namn och sekretessbelagda uppgifter.) 

Gäller en elev med hög frånvaro där skolan har flertalet åtgärder som inte ger någon 
större verkan. Vi har följt planen för att Främja närvaro. Spc är inkopplat, flertalet 
orosanmälningar är gjorda, SIP-möte för att samverka med vårdnadshavare och andra 
myndigheter har kallats till och genomförts. Vårdnadshavare kom ej till möte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Namn   
Ulf Svensson 

 

Befattning Rektor 
 

 

Exempel på ärenden som ska anmälas till skolchef/barn- och utbildningsnämnd: 

 Anmälan om elev med hög frånvaro, enligt ”Rutiner för att främja närvaro för 

elever i Falköpings kommun”. 

 Elev som uteblir från undervisning utan att ha blivit beviljad ledighet, enligt 

”Rutin för skolpliktsbevakning”.  



 Rektors beslut om avstängning av elev i grundskolan. 

 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

Behandling av personuppgifter  

Personuppgifter som behandlas  
Namn 

Ändamålet med behandlingen 

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter 

som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanterings-

system som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. 

 

Laglig grund för behandlingen 

Myndighetsutövning: En arbetsuppgift i samband med att myndighetsutövning 
ska kunna utföras. 

 

Lagringstid 

Bevaras 
 

 

Lämna klagomål om personuppgiftshantering 

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten lämnas i första hand till 

Falköpings kommuns dataskyddsombud: dataskydd@falkoping.se och i andra 

hand till tillsynsmyndigheten, Dataskyddsinspektionen.  

 

Besök Datainspektionens hemsida 

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/fordig-som-privatperson/klagomal-

och-tips för mer information om hur du lämnar klagomål. 

 

Personuppgiftsansvarig 

Barn - och utbildningsnämnden 

barn.utb@falkoping.se 

file://///ad.falkoping.se/Persdata/gem/BU/BoU%20kontor/GDPR/dataskydd@falkoping.se%20
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/fordig-som-privatperson/klagomal-och-tips
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/fordig-som-privatperson/klagomal-och-tips
mailto:barn.utb@falkoping.se


 

För mer information hur personuppgifter behandlas se kommunens webbplats 

www.falkoping.se/dataskydd 

http://www.falkoping.se/















































