Barn- och utbildningsnämnden I Verksamhetsplan för år 2021-2023 I 1

Förslag till beslut
Nämndens beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden antar verksamhetsplan för år 2021-2023 och budget för år 2021.

Nämndens ordförande:

Eva Dahlgren
0515 – 88 50 72
eva.dahlgren@falkoping.se

Förvaltningschef:

Karina Bronell
0515 – 88 50 05
karina.bronell@falkoping.se

Produktion: Barn- och utbildningsförvaltningen

Innehållsförteckning
Förslag till beslut .......................................................................................................................................................................................2
Inledning .......................................................................................................................................................................................................4
Verksamhetsområden .......................................................................................................................................................................5
Vision, mål och styrning .........................................................................................................................................................................6
Omvärldsanalys ....................................................................................................................................................................................7
Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping ................................................................................. 10
Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping ....................................................................................... 13
Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas .................................................................................. 14
Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning 14
Förutsättningar, planerade åtgärder och uppdrag utifrån identifierade mål-och utvecklingsområden .. 16
Kommunens uppföljningsarbete ............................................................................................................................................... 19
Planeringsförutsättningar.................................................................................................................................................................. 20
Verksamhetsplanering ................................................................................................................................................................... 20
Personalplanering ............................................................................................................................................................................ 23
Resultatbudget ........................................................................................................................................................................................ 24
Verksamhetsbudget .............................................................................................................................................................................. 25
Investeringsplan ..................................................................................................................................................................................... 26
Politiska uppdrag under år 2021 .................................................................................................................................................... 27
Från kommunfulmäktige .............................................................................................................................................................. 27
Från barn- och utbildningsnämnden ....................................................................................................................................... 27
Nämndens verksamhetsuppföljning ............................................................................................................................................. 28

Barn- och utbildningsnämnden I Verksamhetsplan för år 2021-2023 I 3

Inledning
Syfte
Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett
verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra
mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar
också till att mål och ambitioner ska samspela med
de resurser som nämnden råder över. Likväl ska
verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan
för internkontroll.
Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som
helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till
kommunfullmäktiges övergripande mål och
koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är viktigt att vi på sikt kan känna att
planen blir heltäckande och användbar i vardagen.
Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som
syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp

sin verksamhetsplan och budget bland annat i
samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbok-slutet och
vid årsbokslutet.
I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver
hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att
nationell styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning.

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.
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Verksamhetsområden
De senaste årens volymökning har medfört att förskolor och skolor är trångbodda och en förändring av
skolorganisationen är beslutad och påbörjad.

Förskola

Gymnasieskola

Förskola bedrivs och erbjuds i hela kommunen.
Den kommunala verksamheten kompletteras
med fristående förskolor samt pedagogisk omsorg. Kommunen erbjuder även natt- och helgomsorg samt öppen förskola. På en av kommunens förskolor finns en avdelning anpassad för
barn med funktionsvariationer. Efterfrågan av
förskoleplatser ökar och nya avdelningar planeras. Riktade statsbidrag söks och nyttjas för att
minska barngruppernas storlek mot rekommendationer i nationella riktlinjer.

De nationella programmen på gymnasieskolan
håller 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 program och introduktionsprogrammen. Kommunen erbjuder 12 nationella
program samt riksidrottsgymnasium (RIG), volleyboll. Inom verksamhetsområdet finns även
gymnasiesärskola.

Grundskola
Nuvarande grundskoleorganisation har många
skolor i skiftande storlek och indelning. Elevantalet varierar från ca 50 – 500 elever/skola. I ny
skolorganisation blir skolorna mer likvärdiga och
omfattar F-6, F-9 eller 7-9. Verksamhetsområdet
omfattar även särskola och särskilda undervisningsgrupper inriktning autism som är knutna till
två grundskolor i centralorten. Fritidshem erbjuds på samtliga skolor med tidigare år. I centralorten finns en fristående grundskola med tillhörande fritidshem som omfattar ca 100 elever.

Kommunens musikskola hör till verksamhetsområdet from höstterminen 2020. Från och med
2021 byter musikskolan namn till kulturskolan.

Specialpedagogiskt centrum (SPC)
Samordning av tvärprofessionella insatser för
flerspråkighet samt barn- och elevhälsa finns från
2018 samlat under verksamhet SPC. Inom verksamhetens uppdrag finns även två särskilda
undervisningsgrupper.
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Vision, mål och styrning
Kommunens vision – Det goda livet
Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni,
även för kommande generationer. Det Goda Livet
bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva
invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka
välbefinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings kommun.

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet,
inflytande och hälsa. När enskilda människor/personer och grupper får möjlighet att påverka sin
egen livskvalitet och utvecklingen av samhället i
stort, uppstår en känsla av medskapande som bidrar till meningsfullhet. Meningsfullhet är avgörande för att skapa det goda livet för Falköpings
kommuns invånare. I Falköping tar vi ansvar för
vår gemensamma framtid och en hållbar utveckling. Kommunen vill skapa det goda livet för medborgare och för kommande generationer.
Viljan är att driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser
används medvetet och balanserat. Ekologin sätter
ramarna och villkoren med planetens absoluta
gränser, våra ekosystem och naturens resurser.
Ekonomin är ett medel vi har för att skapa social
hållbarhet. Det är själva målsättningen med det
dynamiska och rättvisa samhället där de mänskliga behoven uppfylls. Falköpings kommun ser ett
tydligt samband mellan hållbara satsningar och
den lokala utvecklingen. Falköping ska vara en
bra kommun att besöka, bo och verka i – nu och i
framtiden. Kommunen som organisation är till för
Falköpingsborna och strävar efter att alla ska behandlas rättvist och lika, att relationer kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande,
att goda resultat uppnås genom effektivitet och
samverkan.

Koppling – Falköpings kommuns prioriterade
mål och Agenda 2030
Kommunens vision om det goda livet, med de tre
hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade
målen hänger tätt ihop med FNs Agenda 2030.
Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar
utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen,
stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga
och fredliga samhällen. Genom att koppla de globala målens ikoner till kommunens övergripande
mål stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans
med kommunens övergripande mål, det lokala
målet om fossilfrihet 2030 samt kommunens klimatstrategi vara styrande för att kommunen långsiktigt ska kunna leverera välfärd till invånarna.
Arbetet med att utveckla kommunens arbete med
hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen ställs inför är komplexa och
agendan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera hitta synergieffekter och följa upp resultatet
av det arbete kommunen gör.
I förarbetet till flerårsplan 2021-2023 identifierade majoriteten med hjälp av Agenda 2030 ett antal komplexa utmaningar kommunen har att hantera:






Arbetsmarknad
Integration
Att ha mod
Förändra strukturer
Arbeta medskapande externt och internt

Nämndernas mål
Varje nämnd har möjlighet att utifrån kommunfullmäktiges 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 planeras att fasas ut under 2021.
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Omvärldsanalys
Konjunkturläge
Under år 2019 dämpades konjunkturen i Sverige och 2020 inleddes med en pandemi, som i allra högsta
grad fortfarande pågår. Det gör att prognoser för framtida ekonomisk utveckling är extremt osäkra. De är
så osäkra att SKR inte längre benämner dem som prognoser, utan man pratar istället om scenarier.
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, skriver följande i sina budgetförutsättningar för 2020-2023 (cirkulär
20:39):
”Skatteprognosen vilar på ett scenario för samhällsekonomin där en stadig men utdragen återhämtning driver den svenska ekonomin mot normalkonjunktur 2024. Därmed stärks resursutnyttjandet gradvis, efter
det stora fallet i produktion och sysselsättning under det första halvåret i år. Antagandet om återhämtning,
samt nulägets stora slack i ekonomin, innebär ett antal år med hög tillväxt för BNP och sysselsättning. Den
återhämntningsbana som vi antar visar samtidigt att det tar lång tid att ta igen den stora smäll för samhällsekonomin som pandemin har föranlett; exempelvis räknar vi med att andelen arbetslösa i flera år kommer
överstiga de senaste årens nivåer. ”
”Vi räknar med en ihållande konjunkturåterhämntning under andra halvåret i år och 2021. Ett växande antal arbetade timmar leder därmed till en större ökning av lönesumman 2021 än 2020. Ökningen av skatteunderlaget hålls visserligen tillbaka när inkomster från sjukpenning återgår till mer normala nivåer och
arbetslöshetsersättningarna inte ökar lika kraftigt som i år, när ”coronaåtgärder” fasas ut. Indexeringen av
pensionsinkomster blir också mindre än 2020. Men dessa effekter övertrumfas av stigande arbetsinkomster. Den totala effekten är att både den faktiska och underliggande skatteunderlagstillväxten 2021 blir nästan lika låg som finanskrisens värsta år, 2009.”
Det är med andra ord en extrem osäkerhet i prognosen för nästa år och även om den prognosen pekar uppåt
kommer vi att befinna oss i en liknande situation som de tuffaste åren under finanskrisen.
Hänsyn måste tas till SKR:s omvärldsanalys med nedan stående tretton trender som pekar på långsiktiga
förändringskraften som kommer påverka kommunernas uppdrag de närmaste tio åren samt målen i
Agenda 2030.
1. Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme
2. Stigande förväntningar på välfärden
3. Hårdare konkurrens om kompetens
4. Ökad polarisering
5. Ökad bostadsbrist
6. Ökat fokus på landsbygden
7. Förändrat medielandskap
8. Minskad tillit
9. Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
10. Ökat kommunalt fokus på integration
11. Ökad osäkerhet i världen
12. Fler geopolitiska konflikter
13. Från kunskaps- till nätverkssamhälle
Anhöriginvandring
Reglerna kring anhörighetsinvandring från 190701 kvarstår.
Covid-19
Efter en nedgång under sommaren ser vi nu en kraftig ökning i antalet smittade under senhösten och kurvan
pekar fortfarande rejält åt fel håll. I nuläget vet vi inte hur länge detta kommer fortgå eller vilka restriktioner
det kommer innebära framöver. Det kan konstateras att det påverkar nämndens alla verksamhetsområden
i stor utsträckning.
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Reviderad kursplan och ämnesplan
De nya reviderade nationella kurs- och ämnesplanerna ska börja gälla från 210701. Kursplanerna för grundoch grundsärskolan behöver implementeras för att säkerställa en gemensam förståelse inom kommunen.
Detsamma gäller ämnesplanerna för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Övriga utredningar
Utöver de nya kurs- och ämnesplanerna planerna finns ytterligare tre pågående utredningar:




Likvärdig skola
Gymnasieutredningen
Betygsutredning

Samtliga utredningar kommer få en stor påverkan på utbildningsområdet.

Kompetensförsörjning
Många huvudmän upplever ökade svårigheter att rekrytera lärare. Det kommer under de närmaste åren att
finas ett ökat behov av lärare och det kommer inte att examineras tillräckligt många för att möta detta behov- om 15 år beräknar skolverket en brist på ca 45 000 nyutexaminerade behöriga lärare och förskollärare. Denna bristsituation kommer inte att kunna mötas av lärarutbildningen och andelen behöriga lärare
riskerar att minska under kommande år. (Skolverkets lägesbedömning 2020)

Skolorganisationsbeslut
Pga överklagan kring detaljplanen för området där Platåskolan ska uppföras har byggstarten försenats ,
vilket i sin tur påverkar planering, verksamhet och organisation för hela grundskolan samt bidrar till ökade
kostnader för kommunen.

Barnkonventionen
Barnkonventionen blev svensk lag 1a januari 2020. Ett implementeringsarbete pågår inom nämnd och förvaltning för att säkerställa att delar i styrkedjan har kännedom om lagens innebörd. Förändringar vid beslutsfattande och myndighetsutövning planeras under 2021.

Budgetproposition hösten 2020
De största satsningarna i propositionen som påverkar barn- och utbildningsnämnden kan sammanfattas
enligt nedan:
•

•

Regeringen aviserar 1 miljard kronor till skolan för att skapa förutsättningar för kommuner att
kunna erbjuda ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen. Satsningen gäller enbart 2021 och finansieras delvis genom att man avslutar satsningen
på lärarassistenter på 500 miljoner kronor.
Riktad satsning på skolor i utsatta områden till förbättrad arbetsmiljö för lärare, ökad undervisningstid och mer läxhjälp. Under år 2021 avsätts 385 miljoner kronor som fokuseras på skolor i
områden med socioekonomiska utmaningar. För år 2022 avsätts 420 miljoner kronor och från och
med år 2023 avsätts 405 miljoner kronor årligen för ändamålet.

Varken förutsättningar eller villkor är känt för bidragen ovan.
Nuvarande satsning för att stärka barns språkutveckling i förskolan föreslås stärkas med ytterligare 100
miljoner kronor per år från år 2021. Statsbidraget uppgår då totalt till 350 miljoner kronor.
För att förbättra möjligheterna för fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program eller
uppnå gymnasieexamen föreslås statsbidragen för lovskola och läxhjälp under år 2021 tillförs ytterligare
170 miljoner kronor. För åren 2022–2023 tillförs 100 miljoner kronor.

8 I Verksamhetsplan för år 2021-2023 I Barn- och utbildningsnämnden

Statsbidraget till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare som infördes år 2020 fortsätter och framöver beräknas det nya, samlade statsbidraget bli ett istället för tre. Detta samlade statsbidrag beräknas framöver uppgå till 1 852 miljoner kronor årligen. Således inga nya medel, men en ny, samlad konstruktion.
Mot bakgrund av lärarbristen avser regeringen inte att införa nya krav på legitimation för ytterligare kategorier av lärare. Regeringen arbetar i stället med olika åtgärder för att öka antalet legitimerade lärare i
verksamheterna som att korta den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) och höja studietakten.
För att ge fler möjlighet att omskola sig och bli behöriga lärare föreslår regeringen en utbyggnad av KPU
med 47 miljoner kronor under år 2021 och med 70 miljoner kronor åren 2022–2023.
För att kunna öka valideringen av tidigare utbildnings- och arbetslivserfarenhet föreslår regeringen att
vissa högskolor och universitet skall få 13,5 miljoner kronor under år 2021.
För vidareutbildning av obehöriga lärare och förskollärare så att de kan studera och få behörighet på kortare tid föreslår regeringen att 22 miljoner kronor tillförs under åren 2021–2024.
Regeringen föreslår att yrkeslärarutbildningen byggs ut med 17 miljoner kronor år 2021 för att de som vill
omskola sig till yrkeslärare inom ett antal områden som elektriker, frisör, kock och målare.
Regeringen föreslår att det inrättas ett nationellt professionsprogram för lärare och rektorer. Sedan tidigare
har avsatts 20 miljoner kronor år 2021 och från och med år 2022 föreslås 30 miljoner kronor. Därutöver
föreslår regeringen att området tillförs 42 miljoner kronor år 2021, 102 miljoner kronor år 2022 och 181
miljoner kronor år 2022.
Summerar man allt detta satsas det cirka 800 miljoner kronor mer på skolan år 2021 än vad som aviserats
föregående år, för år 2022 och 2023 innebär budgetpropositionen dock en minskad satsning på skolan med
300 respektive 400 miljoner.

Dagens komplexa samhälle
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 levenade för att hela tiden anpassas efter ett samhälle i ständig förändring.
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

Ett socialt hållbart Falköping ska skapa
förutsättningar för barn och elevers
utvekling, lärande och utbildning, från
första dagen i förskolan hela vägen till
studentmössan. Det innebär för barnoch utbildningsnämnden ett krav på
ökat fokus kring kompensatorisk
utbildning. Samarbete, helhetssyn och samsyn
krävs genom hela styrkedjan och inom hela
kommunen.
Målet kräver samverkan mellan nämnderna och
det är i dessa olika samverkansprojekt och aktiviteter som kommunen uppmärksammats, både av
kommuninnevånare och på nationell nivå.
När kraven ökar från invånarna ställs verksamheten inför nya utmaningar och situationer. Starka
relationer krävs inom kommunens alla led och nivåer för ”att fånga in” de mest komplexa behoven.
Förvaltningen har använt sig av medborgardialoger för att hämta in synpunkter från olika perspektiv. Det bidrar till ömsesidig respekt, delaktighet
och inflytande.
Barn- och utbildningsnämnden behöver i än högre
grad, löpande, följa upp effekterna av de olika satsningar som görs för att bidra till ett socialt hållbart
Falköping.
Ett exempel är skolorganisationsbeslutet som
upplevs olika ur medborgarperspektiv. Beslutet är
taget utifrån elevens rätt till en likvärdig skola
oavsett var i Falköping hen bor. Den nya skolorganisationen ger närhet till förskola/skola för de
yngre barnen och eleverna och större sociala sammanhang
för
eleverna
på
högstadiet.
Falköpings förskolor och grundskolor är segregerade utifrån kommunens boendesituation och
nämnden behöver hitta vägar för att bryta och

vända nuvarande mönster. Den förändring i elevsammansättningen som påbörjades vid planeringen av förskoleklass inför höstterminen 2020
behöver fortsätta och utökas. Elevens rätt att välja
skola och närhetsprincipen försvårar kommunens
intentioner att främja integration.
En konsekvens av den ökande andelen elever med
utländsk bakgrund är att andelen elever med behov av särskilt stöd och en, i högre grad, kompensatorisk skola har ökat.
Här pågår nu ett processarbete inom förvaltningen för att stärka helhetssynen och skapa långsiktiga strategier med syfte att stärka den kompensatoriska utbildningens innehåll.
Alla barn och elever är trygga och tror på sin
egen förmåga
Generellt visar uppföljningar att de flesta
barn/elever är trygga och trivs.
Förskolor och skolor är trångbodda, vilket lättare
leder till konflikter och kräver riktade insatser och
flexibilitet i skolans och pedagogernas bemötande.
Berörd personal arbetar med att alla barn och elever ska förstå och omfatta vårt samhälles demokratiska värderingar och för att förebygga kränkande behandling och diskriminering men arbetet
kan systematiseras ytterligare.
Trots stora utmaningar sker ett gott och omfattande kompensatoriskt arbete i kommunens utbildningsverksamhet. Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd samt barn- och elevhälsans
förebyggande arbete har utvecklats och individualiserats, men behöver fortsatt prioriteras och utvecklas inom nämndens samtliga verksamhetsområden.
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Alla elever når målen
Förskolans arbete med att utmana och stimulera
barns utveckling och lärande utvecklas ständigt
och de senaste åren har arbetet blivit mer likvärdigt mellan förskolorna i kommunen. Likvärdigheten som är ett övergripande ansvar för kommunen, ökar både avseende arbetssätt, innehåll
och lärmiljöer. Förskolorna har det senaste året
arbetat fram utbildningsplaner för att stärka
undervisningens innehåll och utformning.
Den positiva progressionen avseende måluppfyllelse för grundskolans elever vände 2020. Årets
resultat hamnar en bra bit under rikssnittet som
fortsatt förbättrats. Det innebär att klyftan mellan
Falköpings och rikets genomsnittliga måluppfyllelse ökar igen. Nästan 25 % av eleverna i årskurs
9 är obehöriga till nationellt program. Fortfarande
visar flickor på högre måluppfyllelse än pojkar och
skillnaderna varierar mellan skolor, årskurser och
klassrum. Anmärkningsvärt är att även andelen
obehöriga elever med svensk bakgrund ökar.
Elever som studerar på Ållebergsgymnasiet visar
på en stabil måluppfyllelse avseende betygspoäng
för elever på nationella program. Variation i såväl
förutsättningar som progression finns dock mellan de olika enheterna och programmen.
Det är lätt att se progression och trender i barn
och elevers resultat och måluppfyllelse men svårare att särskilja vilka utvecklings- och utbildningsinsatser det är som gör skillnad. Olika kompetensutvecklingsinsatser har avlöst varandra
och genomförts på olika sätt och i olika omfattning. Därför är det svårt att särskilja effekter och
dra säkra slutsatser. Arbetet behöver renodlas
mer och uppföljningsplaner vara klara innan nya
utvecklingsarbeten och projekt startas. Effekterna måste efterfrågas på fler nivåer och mer
kontinuerligt inom de områden där utveckling
krävs. En tydligare bild av måluppfyllelsen i årskurs 4 och 5 behöver synliggöras så att insatserna
under dessa år inte glöms av. Ibland beskrivs
dessa årskurser som ”det glömda stadiet”.
Vid analys och jämförelse med rikets resultat blir
det tydligt att Falköping tidigare hämtat upp den
nedgång som pågått sedan 2011 både avseende
behörighet och meritvärde. (Skolverkets PM ”Slutbetyg i grundskolan våren 2019) Årets resultat viker nedåt, förhoppningsvis temporärt, men faktum är att förutsättningarna 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
utbildningsbakgrund är avgörande för elevers utbildningsresultat 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”.
Volymökningen inom grundskolan har resulterat i
trångboddhet och försvårat möjligheten till flexibla grupperingar. Rektorerna efterfrågar mer resurser för att kunna möta behoven och pekar på
ökande psykisk ohälsa, stress och kulturkrockar.
När detta sammanfaller med brist på behöriga lärare blir situationerna svårlösta. Elevhälsoarbetet
behöver bli än mer förebyggande och ett ökat uppföljningsarbete har startat inom barn- och elevhälsan på övergripande nivå. Stadieövergångarna
mellan skolformerna är också viktiga att utveckla.
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 förändringstakten i svensk utbildningspolitik varit en bidragande orsak till att
så många med adekvat utbildning flytt fältet och
sökt sig till andra yrken. Under våren 2021 påbörjas implementering av nya kurs- och ämnesplaner
för både grund- och gymnasieskola. Syftet är att
förtydliga och förenkla bedömningsarbetet i förhållande till undervisningen.
Läraren gör den största skillnaden för elever och
utan behöriga lärare kan vi inte nå långsiktighet i
svensk utbildningspolitik.
Såväl elever som vårdnadshavare har utökade
krav och olika förväntningar på skolan och dess
uppdrag jämfört över tid.
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 strategier för såväl arbets- som utvecklingsorganisationen. Prioriterade utvecklingsområden är:




Styrning och ledning
Kompensatorisk utbildning
Kompetensförsörjning

Medvetenheten om att kommunens förutsättningar i hög grad påverkar elevers måluppfyllelse
har ökat på alla nivåer och påverkar nuvarande
omorganisations-översyn på ett positivt sätt och i
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hög grad. Det funktionsprogram som tagits fram
för de olika skolformerna har tydliggjort likvärdigheten kring standard och kvalitet vilken påverkar även redan befintliga skolors syn på verksamhetens innehåll och förutsättningar på ett positivt sätt.
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.

En kartläggning av insatser avseende modersmålsundervisning 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 matematik 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.
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

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 vi
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.
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)
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Kommunens tydliga viljeinriktning genom beslut om förändrad skolorganisation bidrar i hög grad till förutsättningarna för ett näringsliv som utvecklas.
Satsningen berör en bred målgrupp bestående av barn, elever, vårdnadshavare, medarbetare och näringsliv. 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
framtida rekrytering. I samverkan med Skolverket
och Karlstads universitet har Ållebergsgymnasiet
utvecklat planen för introduktionsprogrammet i
syfte att stärka valmöjligheter för elevgruppen.
Samarbetet mellan kompetens- och arbetslivsnämnden ska ökas och utvecklas. Ållebergsgymnasiet har idag goda kontakter med det lokala näringslivet och arbetar aktivt för att utveckla och
utöka dessa.

Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med
en tillitsbaserad styrning

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.
Som en del i förvaltningens utvecklingsarbete
ska ”styrning och ledning” fokuseras som ett av tre
utvecklingsområden. Här krävs långsiktighet och
förändringskapacitet för att möta behoven.
Under läsåret har hela förvaltningen påverkats av
samarbetet med Skolverket och Karlstad Universitet, Samverkan för Bästa Skola, och alla rektorer
har deltagit i ett utbildningskoncept om förändringsledarskap. Utbildningen pågår under en
tvåårsperiod och sprids genom ett distribuerat
ledarskap vidare till nyckelpersoner och ut i verksamheten. Ledarskapet för förskolan och skolan
och i klassrummet är avgörande.

Skolformsindelningen har varit positiv utifrån
möjlighet till reflektion och kollegialt lärande
inom tillhörighetsgrupperna men bidrar inte till
en helhetssyn inom förvaltningen.
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.
Det är fortsatt svårt att rekrytera personal inom
vissa områden, framförallt fritidspedagoger, till
kommunen. En hög konkurrens är mycket märkbar vilket påverkar rörligheten mellan kommunerna men även inom kommunen och i sin tur
måluppfyllelsen. Legitimerade lärares tid behövs i
allt högre grad som stöd för obehöriga lärare och
det påverkar i slutänden elevens tillgång på behörig personal. Olika statsbidrag och stödinsatser
har resulterat i att vuxentätheten har ökat, särskilt
i tidiga år, men med en allt lägre lärarbehörighet
blir effekten på elevers kunskapsutveckling svår
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att utläsa. Läraruppdraget är idag än mer mångfacetterat och komplext.
Falköpings kommun har många betygssättande
skolor vilket försvårar det kollegiala lärandet och
sambedömning mellan kollegor. Det behövs
också mer tid för organisation av samverkan när
skolorna är spridda i en till ytan stor kommun.
Då såväl lärare som ledare byter arbetsplats behövs ständiga omtag i det systematiska kvalitetsarbetet och fortbildning för att stärka alla elevers
rätt till stöd. Strukturer och processer som gynnar
samverkan mellan flera förvaltningar behöver
synliggöras för att bidra till ökad likvärdighet
inom hela kommunen.

Medarbetarna är kompetenta, har handlingsutrymme och inspirerar till utveckling och ökad
måluppfyllelse
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning är fortsatt låg inom alla skolformer både
nationellt och lokalt, men en svag uppgång syns
2020 för både förskola och fritidshem.
Förutsättningarna för kollegialt lärande och kompetensutveckling genom olika nätverk gynnar utvecklingsarbetet och spridningen.
Förvaltningen har satsat på en utökad introduktionsutbildning för att bidra till insikt i styrdokument, arbetssätt och likvärdighet för obehörig och
oerfaren personal.

Uppföljningsarbetet kan ytterligare förfinas och
det är viktigt att följa vilka effekter olika satsningar ger.

Fritidshemmen har en låg andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning och trenden har, liksom i
övriga riket, de senaste åren varit sjunkande, även om det syns en svag uppgång 2020. Rekrytering av pedagogisk personal till denna verksamhet är svår. Ett antal fritidspedagoger har genom studier skaffat behörighet till grundskolans praktiskt estetiska ämnen och valt att arbeta i de tidiga skolåren.
Andelen personal med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan har under lång tid legat i linje med riket.
De senaste åren sjunker siffran mer för Falköping och hamnar under rikssnittet (Kommunbladet 2019).
Däremot syns en svag ökning av andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning i förskolan.
Även siffran för gymnasiet är något lägre i Falköping än i riket, men behörigheten är mer stabil.

Barn- och utbildningsnämnden I Verksamhetsplan för år 2020-2022 I 15

Plan för uppföljning

Uppföljning
Medarbetarna är kompetenta, har handlingsutrymme och inspirerar till utveckling och ökad
måluppfyllelse

Årligen

Alla elever når målen

Årligen
Period

Andel årsarbetare i förskolan med pedaogisk högskoleexamen

Okt-dec

Andelårsarbetare på fritidshemmen med pedagogisk högskoleexamen

Okt-dec

Andel lärare i grundskolan med pedagogisk högskoleexamen

Okt-dec

Andel lärare i gymnasieskolan med pedagogisk högskoleexamen

Okt-dec

Meritvärdet i grundskolan år 9

Juli-sept

Andel behöriga till nationellt program på gymnasiet

Juli-sept

Genomsnittlig betygspoäng på gymnasiets nationella program

Juli-sept

Förutsättningar, planerade åtgärder och uppdrag utifrån identifierade måloch utvecklingsområden
En utvecklingsplan är framtagen som beskriver kortfattat vilka områden som huvudmannen måste arbeta
med för att skapa förutsättningar för utveckling i organisationen. Åtgärderna har kategoriserats utifrån:

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.

16 I Verksamhetsplan för år 2021-2023 I Barn- och utbildningsnämnden

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.
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 SBSinsats 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.
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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.

18 I Verksamhetsplan för år 2021-2023 I Barn- och utbildningsnämnden

Kommunens uppföljningsarbete

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.

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska
samspela med de resurser som kommunen råder
över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få
bättre framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa
möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

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 gemensam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn
och systematik samt skapa förutsättningar för en
helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs
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Planeringsförutsättningar
Verksamhetsplanering
Ökad andel barn med utländsk bakgrund
Andelen barn med annat modersmål i de kommunala förskolorna uppgår till 34 % och är betydligt högre
än i de fristående förskolorna. motsvarande siffra i de kommunala grundskolorna är 26 %. Trenden är alltså
ökande och de extra insatser det medför ser ut att öka framöver. Vid analys av volymökningen för grundskolan är det tydligt att den övervägande andelen nya elever är nyanlända. Det medför att andelen elever
med utländsk bakgrund fortsätter att öka.
Volymförändringar
Volymökningen inom nämndens ansvarsområde har kraftigt ökat det senaste decenniet. Dessutom har lagkraven på nämndens verksamheter stärkts under samma period. Detta måste få ett större genomslag i
nämndens tilldelning framöver för att säkerställa kvalité och likvärdighet inom nämndens ansvarområde.

Volymförändring i fsk
1 900
1 800
1 700
1 600
1 500
1 400
1 300
1 200

Volymförändring i grundskolan
4100
4000
3900
3800
3700
3600
3500
3400
3300
3200
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Volymförändring Gy
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800

Trångboddhet
I tätorten är trångboddheten stor i både för- och grundskola. Läget ses som allvarligt och påverkar barns,
elevers och personals arbetsmiljö i hög grad. På några av våra skolor och förskolor på landsbygden finns
samma problematik som i tätorten, men på de flesta är situationen den omvända.

Tabellerna nedan illustrerar ytterligare en utmaning gällande volymförändringarna som inte har skett linjärt. Att planera utifrån ett ökande födelsetal är inte svårt, men att prognostisera för in- och utflyttning samt
rörelse mellan skolor är betydligt mer komplext. När förändringarna sker snabbt påverkas förutsättningarna för undervisning negativt. Den stabilitet och kontinuitet som behövs blir svårare att uppnå. En till ytan
stor kommun med många mindre skolenheter försvårar detta ytterligare.
Upptagningsområde ID
Broddetorp
Centrala Falköping
Floby
Gudhem
Kinnarp
Mösseberg
Odensberg
Stenstorp
Vartofta
Vindängen
Åsarp
Åsle
Totalsumma
År 2019-01-09
År 2018-01-02
År 2017-01-11
År 2016-01-12
År 2015-01-13
År 2014-01-09
År 2013-01-07
År 2012-01-04
År 2011-01-15
År 2010-01-26

Födda år
2001
13
121
29
18
10
66
21
45
20
29
14
6
392
2001
382
383
376
375
355
358
345
340
333
341

2002
10
114
24
18
20
74
18
49
25
31
19
7
409
2002
410
398
396
383
368
361
348
346
343
337

2003
11
113
26
13
19
86
24
46
27
40
17
9
431
2003
433
434
428
429
417
407
397
400
398
398

2004
12
99
28
21
13
67
17
60
30
32
12
2
393
2004
384
373
369
375
366
362
344
332
320
316

2005
15
107
20
23
17
86
15
34
23
35
9
8
392
2005
387
384
387
381
369
361
348
342
341
337

2006
17
124
33
22
12
78
21
46
21
35
18
3
430
2006
432
428
426
425
412
415
398
394
382
381

2007
13
121
34
23
19
74
18
50
26
35
17
8
438
2007
431
427
416
413
404
394
373
370
360
360

2008
7
84
34
25
18
75
15
35
27
42
13
5
380
2008
379
376
364
357
346
339
337
337
333
320

2009
13
103
24
26
33
67
23
38
33
28
11
2
401
2009
396
393
392
387
370
367
353
345
338
336

2010
10
117
37
23
22
83
10
45
16
35
8
7
413
2010
411
408
400
394
382
378
369
367
360

2011
12
123
33
24
29
61
19
36
23
25
15
8
408
2011
405
403
395
395
384
369
370
374

2012
6
133
30
30
18
63
22
52
32
34
14
8
442
2012
432
422
404
399
396
395
370

2013
12
129
30
23
30
68
19
40
23
28
10
4
416
2013
411
407
396
392
383
375

2014
9
135
30
19
19
62
24
43
25
27
13
4
410
2014
414
418
407
401
393

2015
8
140
40
25
16
57
15
34
23
33
13
6
410
2015
410
403
391
389

2016
9
154
33
39
19
48
22
28
20
32
13
7
424
2016
422
419
401

2017
7
140
25
18
15
65
25
34
20
28
12
8
397
2017
395
391

2018
3
151
31
21
16
51
11
41
16
30
12
13
396
2018
392
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Digitalisering
Digitaliseringen har påverkats i hög grad av pandemin. Förmågan att förstå och kunna använda digitala
verktyg har ökat inom hela utbildningskedjan. Tidsmässigt är det också många fördelar med digitala lösningar. De har ökat möjligheten att hantera och lösa olika problem. Olika digitala mötesplatser används i
betydligt högre grad än tidigare och såväl elevers som personalens kompetens i användandet har ökat.
En utmaning är dock att hinna ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till alla nya medier och användningsområden. Här syns en stor utmaning som behöver tas på allvar och som vi inte alltid beaktar. Att
förstå konsekvenserna av digitaliseringen ur ett samhällsperspektiv är svårt för var och en och kräver stor
kompetens och omvärldsanalys.
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Fler ansökningar till särskola
När elevantalet i grundskolan stiger ökar även antalet elever som tillhör grundsärskolan. Det framkommer ett behov av att kunna individintegrera
fler barn- och elever i ordinarie skolform. Förvaltningen har påbörjat ett handledningsstöd mot
grundskolor med individintegrerade elever. Syftet
är att bidra till likvärdighet och stödja lärare och
arbetslag i arbetet med individintegrerade barnoch elever.
Uppdaterad fördelningsmodell
Eftersom andelen barn med utländsk bakgrund,
liksom andra socioekonomiska förutsättningar,
varierar mycket mellan skolor och förskolor i
kommunen, har nämnden gett förvaltningen i
uppdrag att revidera nuvarande fördelningsmodell. Detta arbete påbörjades under våren 2020
och är pågående. I skolverkets allmänna råd betonas även vikten av att ta utgångspunkt i kön, elevsammansättning, gruppstorlek, personalens behörighet och föräldrars utbildningsbakgrund.

Personalplanering
Den största utmaningen för barn- och utbildningsnämnden 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 kompetensutvecklingsinsatser.

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.

Ekonomiska förutsättningar,
osäkerhet i budgeten

risker

och

Barn- och utbildningsnämnden har inget effektiviseringskrav på sig i budget 2021. Det är ett gott utgångsläge, men trots detta är nämndens ekonomi
mycket ansträngd pga minskande statliga bidrag
och en låg grundtilldelning jämfört med både
kommungruppen och riket. Kostnader som ligger
utanför nämndens direkta kontroll, framförallt interkommunala kostnader, ökar samtidigt som externa intäkter, från framförallt migrationsverket,
minskar markant. Detta innebär att nämnden
måste minska sina kostnader för att få budgeten i
balans. Den största osäkerheten, utöver volymförändringarna som berörs på sidan ovan, är de minskande intäkterna från Migrationsverket samt osäkerheten kring intäkterna från Skolverket. Dessa
intäkter utgör drygt 12 % av nämndens omsättning vilket medför en relativt stor osäkerhet i både
budget och prognos. Denna osäkerhet går självklart åt båda hållen, men trenden är tydlig från
framförallt Migrationsverket så risken är stor att
intäkterna minskar mer än befarat.

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 proffesionellt
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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Resultatbudget
Resultaträkning ( tkr)

Budget 2020

Prognos oktober
2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Intäkter
Avgifter mm

23 890

25 715

23 000

23 000

23 000

Statsbidrag

70 842

67 766

64 000

60 000

60 000

Övriga intäkter

26 234

26 234

27 116

27 116

27 116

Interna intäkter
Summa intäkter

56 817

56 817

55 885

55 885

55 885

170 001

166 001

166 001

177 783

176 532

Kostnader
Personalkostnader

-584 626

-593 000

-593 000

-595 200

-594 500

Verksamhetskostnader

-176 956

-175 000

-176 000

-170 000

-170 000

-7 100

-7 300

-7 000

-7 500

-7 500

-151 666

-154 297

-154 701

-154 701

-154 701

Kapitalkostnader
Interna kostnader
Summa kostnader
Resultaträkning för nämnd

-920 349

-929 597

-930 701

-927 401

-926 701

-742 566

-753 065

-760 700

-761 400

-760 700

Från och med budget 2020 visas nämndens övergripande ram brutto, och inte bara netto. Detta
tydliggör hur stora intäkter nämnden förväntas få
och också hur stora kostnaderna för nämndens
verksamhet är och inte bara nettoeffekten. Det gör
det lättare att följa nämndens budget och tydliggör
om en avvikelse mot budget ligger på kostnads- eller intäktssidan.
Från budgetåret 2020 budgeteras även lokal- och
städkostnad på nämnderna, vilket 2019 låg helt på
tekniska nämnden.
Nytt från verksamhetsplan 2020-2022 är att alla
intäkter i tabellerna skrivs som positiva och att
alla kostnader kommer att vara negativa. Detta
skiljer sig mot tidigare flerårsplaner och budgettabeller som oftast visade intäkter och kostnader
med omvända tecken.
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Verksamhetsbudget
Verksamhetsredovisning ( tkr)

Budget 2020

Prognos okt
2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Förskola

-125 872

-119 768

-127 831

-127 831

-127 831

Grundskola

-235 434

-244 934

-243 239

-243 939

-243 239

Gymnasium
Övrigt
N ämndens budgetram

-90 164

-93 786

-92 331

-92 331

-92 331

-291 096
-742 566

-273 577
-732 065

-297 299
-760 700

-297 299
-761 400

-297 299
-760 700

Som det står i stycket ovan är lokalkostnaderna
från och med 2020 utlagda på nämnderna. Lokalkostnader är en stor del av nämndens budgetram,
och då det inte är en kostnad på vilken nämnden
har direkt påverkan, redovisas den under ”övrigt”
istället för att läggas till respektive verksamhetsform. Detta för att varje verksamhetsform ska visa
endast de kostnader som de själva har direkt kontroll över.
Nämnden har fått en något ökad ram jämfört med
budget 2020. En total nettoökning om 7mnkr, där
3mnkr är en permanent höjning och 4mnkr är
temporär och enbart gäller budget 2021. Intäktsbortfallet på statsbidragen förväntas uppgå till
7mnkr under 2021, så den utökade ramen innebär
att nämnden inte behöver lägga ett generellt effektiviseringskrav på alla verksamheter som i budget
2020.
Budgeten för de tre skolformerna ovan är endast
för kommunal verksamhet, dvs kostnaden för
barn och elever hos annan huvudman ligger under
övrigt.
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Investeringsplan
(mnkr)

Budget
2020

Budget
2021

Plan 2022

Plan 2023

9,0

9,1

16,6

16,6

Inventarier
Summa nämnden
Nämnden har en ”grundinvesteringsbudget” om
4mnkr och 4,1mnkr 2021-2023. Den delen som
överstiger detta är inventariedelen i investeringar kommunen gör på skolan område. 2021 är
det nybyggnationen på Vindängens skola och
2022-2023 är det inventarier på Platåskolan.
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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 grönstrukturplan 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 utbildningsnämnden 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 2021.

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.
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Övrigt

Nämndens verksamhetsuppföljning
Återkoppling till nämnd

Budgetuppföljning 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. Barnoch 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 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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