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§ 68 Dnr 2021/00585  

Remiss av SOU 2021:33 En tioårig grundskola - 
Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan 
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden som remissinstans ställer sig positiv till 

införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan och sameskolan och lämnar remissvar till regeringskansliet 

i enlighet med förvaltningens förslag.       

 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsförvaltningen är remissinstans till betänkandet av 

utredningen om en tioårig grundskola SOU 2021:33. 

 

Förvaltningens bedömning 

Sammanfattning: 

 Positivt att förskoleklassen (år 1) blir starten i grundskolan och får en 

legitimitet i skollag och förordning 

 Eleverna som börjar förskoleklass (år 1) har endast en övergång, den 

mellan förskola och skola 

 Personalen i förskoleklass (år 1) har möjlighet att följa eleverna under 

flera år vilket medför en större kontinuitet i lärandet. 

 Grundsärskolan blir tioårig och eleverna har möjlighet att få rätt 

skolform utifrån sina behov tillgodosedda tidigt. En risk är att barn som 

är fem år sällan har samtliga utredningar klara vilket gör att man blir 

placerad i fel skolform vilket leder till misslyckande för det enskilda 

barnet. 

 Lärare som ska undervisa i förskoleklass (år 1) behöver också en 

kunskap i förskolans pedagogik för att kunna möta denna grupp av 

elever. Här krävs att utbildningen till lärare 1-4 ändras och säkerställer 

att dessa moment ingår. 

Synpunkter utifrån disposition i betänkandet 

4.4 och 6.5 Om man betonar att undervisningen ska kopplas till 

undervisningen i förskolan och att leken är ett viktigt redskap i skolstarten 

som omfattar både ämnes- och barnfokus är det viktigt att lärarna som blir  

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-28



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-14 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

behöriga till att undervisa i år 1-4 inte endast får en kompetensutbildning ett 

s.k.”förskolelyft” utan även att grundutbildningen ändras så att man kan 

möta sexåringarna enligt utredningens förslag som den brygga mellan 

förskola och skola som dessa år utgör. Det är också viktigt att det finns tid 

till kompetensutveckling för de pedagoger som finns i verksamheten idag, så 

att det inte uppstår brist på behöriga pedagoger. 

5.3.2 Viktigt att krav ställs på kommuner och regioner att tidiga utredningar i 

femårsålder garanteras och prioriteras för att eleverna garanteras rätt 

skolform och att misslyckande för eleven undanröjs. Ett mer flexibelt 

regelverk för det första året för inskrivning i grundsärskola bör vara möjligt 

om skola och vårdnadshavare är överens om detta om samtliga utredningar 

inte är klara.   

Beslutsunderlag 

En tioårig grundskola- Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. SOU 2021:33        

 

      

  

 

Paragrafen skickas till  
Regeringskansliet (u.remissvar@regeringskansliet.se)            
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Remiss av betänkandet En tioårig grundskola (SOU 2021:33) 

Remissinstanser 

Avesta kommun 

Barnombudsmannen 

Bollebygds kommun 

Boxholms kommun 

BRIS – Barnens rätt i samhället 

Bräcke kommun 

Burlövs kommun 

Elevernas riksförbund 

Eslövs kommun 

Essunga kommun 

Falköpings kommun 

Flens kommun 

Folkhälsomyndigheten 

Friskolornas riksförbund 
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Funktionsrätt Sverige 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

Gagnefs kommun 

Gnosjö kommun 

Göteborg kommun 

Hammarö kommun 

Heby kommun 

Hofors kommun 

Härjedalens kommun 

Härryda kommun 

Högskolan Gävle 

Högskolan Väst 

Idéburna skolors riksförbund 

Integritetsskyddsmyndigheten 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

Justitiekanslern 

Kalix kommun 

Karlskrona kommun 

Kungälvs kommun 

Lidingö kommun 

Linköpings universitet 
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Luleå kommun 

Lunds kommun 

Lärarförbundet 

Lärarförbundet Skolledare 

Lärarnas Riksförbund 

Malmö kommun 

Malmö universitet 

Mörbylånga kommun 

Myndigheten för delaktighet 

Norrtälje kommun 

Regelrådet 

Region Norrbotten 

Region Stockholm 

Riksdagens ombudsmän (JO)  

Riksförbundet Hem & Skola 

Robertsfors kommun 

Sameskolstyrelsen 

Skolväsendets överklagandenämnd 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Statens skolinspektion 

Statens skolverk 
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Stockholms kommun 

Sveriges Elevråd 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Sveriges Skolledarförbund 

Umeå universitet 

Uppsala universitet 

Vaxholms kommun 

Örnsköldsviks kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 

30 september 2021. Svaren bör lämnas per e-post till 

u.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

mattias.ahlquist@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2021/02645 

och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet.  

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  
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Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

 

 

 

Torbjörn Malm 

Ämnesråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Remiss av SOU 2021:33 En tioårig grundskola - 
Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan 
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden som remissinstans ställer sig positiv till 

införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, specialskolan och 

sameskolan.        

Bakgrund 

Barn- och utbildningsförvaltningen är remissinstans till betänkandet av 

utredningen om en tioårig grundskola SOU 2021:33. 

Förvaltningens bedömning 

Sammanfattning: 

 Positivt att förskoleklassen (år 1) blir starten i grundskolan och får en 

legitimitet i skollag och förordning 

 Eleverna som börjar förskoleklass (år 1) har endast en övergång, den 

mellan förskola och skola 

 Personalen i förskoleklass (år 1) har möjlighet att följa eleverna 

under flera år vilket medför en större kontinuitet i lärandet. 

 Grundsärskolan blir tioårig och eleverna har möjlighet att få rätt 

skolform utifrån sina behov tillgodosedda tidigt. En risk är att barn 

som är fem år sällan har samtliga utredningar klara vilket gör att man 

blir placerad i fel skolform vilket leder till misslyckande för det 

enskilda barnet. 

 Lärare som ska undervisa i förskoleklass (år 1) behöver också en 

kunskap i förskolans pedagogik för att kunna möta denna grupp av 

elever. Här krävs att utbildningen till lärare 1-4 ändras och 

säkerställer att dessa moment ingår. 

Synpunkter utifrån disposition i betänkandet 
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4.4 och 6.5 Om man betonar att undervisningen ska kopplas till 

undervisningen i förskolan och att leken är ett viktigt redskap i skolstarten 

som omfattar både ämnes- och barnfokus är det viktigt att lärarna som blir 

behöriga till att undervisa i år 1-4 inte endast får en kompetensutbildning ett 

s.k.”förskolelyft” utan även att grundutbildningen ändras så att man kan 

möta sexåringarna enligt utredningens förslag som den brygga mellan 

förskola och skola som dessa år utgör. Det är också viktigt att det finns tid 

till kompetensutveckling för de pedagoger som finns i verksamheten idag, så 

att det inte uppstår brist på behöriga pedagoger. 

5.3.2 Viktigt att krav ställs på kommuner och regioner att tidiga utredningar i 

femårsålder garanteras och prioriteras för att eleverna garanteras rätt 

skolform och att misslyckande för eleven undanröjs. Ett mer flexibelt 

regelverk för det första året för inskrivning i grundsärskola bör vara möjligt 

om skola och vårdnadshavare är överens om detta om samtliga utredningar 

inte är klara.   

Beslutsunderlag 
En tioårig grundskola- Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. SOU 2021:33        

Beslutet ska skickas till 

Regeringskansliet (u.remissvar@regeringskansliet.se) 

 

 

 

 

Karina Bronell   

Skolchef    
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§ 67 Dnr 2021/00824  

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsrapport 
per den 31 augusti 2021 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden fastställer verksamhetsrapporten per den 31 augusti 2021 och 

lämnar den till kommunstyrelsen.      

 

Bakgrund 

Mål 1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 

Måluppfyllelsen för barn- och utbildningsnämnden gällande elevers 

slutbetyg och behörighet till gymnasiet hade en positiv utveckling 2021. 

Progressionen från år 2017 har fortsatt efter en tillfällig nedgång 2020. För 

att höja måluppfyllelsen och elevers resultat krävs att förutsättningarna 

förbättras. Det förebyggande och främjande barn- och elevhälsoarbetet visar 

ändå en viss positiv progression. 

Mål 2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping 

Förseningen av Platåskolan riskerar att minska tilliten till kommunens 

handlingskraft och försämrar tillfälligt nämndens bidrag till måluppfyllelse 

inom mål 2. 

Mål 3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

Efter ett drygt år i en pandemi som kraftigt påverkat möjligheten till 

samverkan mellan näringsliv och nämndens verksamheter, prognostiseras att 

vaccinet kommer att bidra till en normalisering och fortsatt gott samarbete 

med näringslivet från och med hösten och framåt. 

Mål 4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad styrning 

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 utvecklings-

organisation, kommer att gynna och förtydliga dialoger och möten, som är 

grunden till den tillitsbaserade styrningen. 

 

 

 

Resultat per verksamhetsområde 
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Förskola 

Precis som föregående år är förskolans budgetföljsamhet god och förskolan 

har ett prognostiserat överskott på 2,9 miljoner kronor på helår. 

Det är ett något lägre prognostiserat överskott än vid senaste rapporten, men 

det beror på osäkerheten kring antalet femåringar i relation till antal 

ettåringar och är inget avvikande. 

 

Grundskola 

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 2,2 miljoner kronor på helår. 

 

Gymnasium 

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 2,2 miljoner kronor på helår. 

Det är en något bättre prognos än vid senaste rapporten, vilket beror på att 

allt annat än marginella förändringar normalt endast kan genomföras mellan 

läsår. Det råder dock fortfarande en stor osäkerhet kring åk1 på gymnasiet då 

den större möjligheten att gå i skola hos en annan huvudman gör att 

elevantalet inte får anses fastställt förrän mitten/slutet av september. 

 

Övrigt 

Övriga poster inkluderar bland annat nämndens samtliga lokalkostnader. I år 

har man debiterat ut drygt 11 miljoner kronor 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, 

alternativt tas med i budgetprocessen inför år 2022. 

 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 

2021.      

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            

 

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-28



 

  

Barn- och utbildningsnämnden 

Verksamhetsrapport 

per 2021-08-31 
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Nämndens ordförande: Eva Dahlgren 

  0515 – 88 50 72 

  eva.dahlgren@falkoping.se 

 

Skolchef:  Karina Bronell 

  0515 – 88 50 05 

  karina.bronell@falkoping.se 
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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 funkt-

ionsvariationer. 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 den nya skolorganisationen 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 riksidrottsgym-

nasium (RIG), volleyboll. Inom verksamhetsområ-

det finns även gymnasiesärskola. 

Kommunens musikskola hör till verksamhetsområ-

det 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. 

 

 

Verksamhetschef 
förskola 

 Verksamhetschef 
grundskola 

 Verksamhetschef 
gymnasieskola 

 Verksamhetschef 
Specialpedagogiskt 

Centrum 
       

Ca 1 260 barn  Ca 3 950 elever  Ca 1 010 elever  SPC-kompetensteam 
    varav 158 på IM   

      Särskilda  

18 förskolor 
med 

72 avdelningar 

 14 grundskolor 
 

Fritidshem med 
ca 1 280 elever 

 12 nationella program 
- 5 högskole-

förberedande 
- 7 yrkesprogram 

 undervisningsgrupper 
 

Barn- och elevhälsa 
 

      Skolhälsovård 

  2 grundsärskolor  IM-programmen   
  med 42 elever  (158 elever)  Centrum för 

      flerspråkighet 

    Gymnasiesärskola 
19 elever 

  

       

    Kulturskola   
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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. 

Betygspoängen på gymnasiet ser inte ut att ha 

påverkats, men vi befarar att djupinlärningen hos 

framförallt nuvarande åk 2 och 3 tagit skada. Det är 

många praktiska moment som inte kunnat 

genomföras och APL och PRAO har helt eller delvis 

uteblivit. 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 

men kanske förändras och underlättas detta genom 

den snabba utveckling av digitaliseringen som 

pandemin 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.   

Hög arbetslöshet och känsla av otrygghet tenderar 

att påverka 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 

samarbetskonstellationer.  

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: styr-

ning och ledning, kompensatorisk utbildning och 

kompetensförsörjning. Planen är tänkt att 

komplettera nämndens verksamhetsplan och 
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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 

höstterminen 2021. 

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. 
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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 beslutspro-

cesser. 
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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. Som ett led i detta har ett 

samverkansprojekt inletts mellan barn- och 

utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. 

Syftet med projektet är att tidigt fånga upp barn och 

elever i behov för att sätta in insatser i ett tidigare 

skede.  

Den pågående samverkan mellan med berörda 

rektorer och skolchefer inom Ållebergsgymnasiet 

och Vuxnas lärande har under första halvåret 

resulterat i informationsutbyte och ökad kännedom 

kring respektive verksamhet. Där till har en plan för 

fortsatt samverkan påbörjats där fullföljda studier 

och hur medborgarna i Falköpings kommun ska 

stärka sin position på arbetsmarknaden är 

utgångspunkten. Under hösten kommer arbetet 

fortgå utifrån begreppen hållbarhet, 

resursanvändning och kvalitet. 

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 genomförandet av den 

nya skolorganisationen nu skjutits fram pga dom i 

mark- och miljööverdomstolen. 

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 negativa progressionen avseende 

måluppfyllelse för grundskolans elever vände 2017 

och har därefter haft en positiv progression med en 

avvikelse 2020.  

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. Måluppfyllelsen 

är fortsatt stabil på Ållebergsgymnasiet. Vi har dock 

under pandemin fått en större spridning mellan 

betyg, dvs fler lägre och fler högre betyg än ett 

normalår. 

Under 2020/2021 har pandemin påverkat 

undervisningen på många sätt i alla skolformer. 

Distansarbetet har fört med sig många utmaningar 

och avsaknad av sociala kontakter men kommer 
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förmodligen att påverka variationen av 

undervisningen i framtiden oavsett hälsoläget. 

En tydligare bild av måluppfyllelsen i mellanstadiet 

och grundsärskolan behöver fortsatt synliggöras och 

analyseras så att hela styrkedjan har samma fokus, i 

kontrast till statens fokus på tidiga och sena år i 

grundskolan. I synnerhet nu när skolorganisationen 

går över till renodlade F-6 skolor. Det innebär fler 

betygsättande skolor än tidigare och fler lärare som 

ska sätta betyg. 

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 fortsätter 

uppåt, en trend som pågått i Falköping sedan 2017, 

med undantag av 2020 som var en avvikelse. Detta 

trots att förutsättningarna för Falköpings kommun 

resursmässigt är sämre. Det betyder en effektiv 

organisation som ger mer per satsad krona än riket i 

övrigt och, framförallt, väldigt många duktiga lärare 

som utför stordåd med de knappa resurser de har till 

sitt förfogande. 

I alla analyser framkommer tydligt att föräldrars ut-

bildningsbakgrund är avgörande för elevers utbild-

ningsresultat oavsett elevens bakgrund eller eventu-

ellt invandringsdatum. I Sverige gäller samma be-

stämmelser för betygsättning för alla elever vilket 

gör det oerhört svårt för nyanlända (enl skolverkets 

definition är en elev nyanländ i fyra år) elever att nå 

måluppfyllelse på kort tid. Här har myndigheterna 

inte hunnit ikapp verkligheten. Extra ekonomisk 

ersättning ges till kommunerna de första fyra åren, 

men elevernas behov av stöd är oftast fortsatt stort 

även efter fyra år. 

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. Staten har genomfört 

ett antal omfattande utredningar inom 

utbildningsområdet. 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 ut-

bildning flytt fältet och sökt sig till andra yrken. De 

nya kursplaner för grundskolan som skulle börjat 

gälla under 2021 sköts fram ett läsår och gäller 

istället från 2022. Syftet är att det centrala innehållet 

ska få tydligare fokus i undervisningen och att 

kunskapskraven ska bli ett bättre stöd i 

betygsättningen. Målet är att stärka elevers 

kunskapsutveckling. Ett omfattande 

implementeringsarbete pågår inom förvaltningen. 

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 utvecklingsorganisation-

en. 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 och övriga insatser har ännu inte följts upp på ett 

tydligt sätt. 

Det går att se en ökad samsyn och likvärdighet mel-

lan både pedagogers och rektorers syn på lärmiljöer 

och hur de ska skapa förutsättningar för dem. 
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Prognos 

Måluppfyllelse för barn- och utbildningsnämnden gällande elevers slutbetyg och behörighet till 

gymnasiet hade en positiv utveckling 2021. Progressionen från 2017 har fortsatt efter en tillfällig 

nedgång 2020. För att höja måluppfyllelsen och elevers resultat krävs att förutsättningarna förbättras. 

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 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 dom i 

mark- och miljööverdomstolen. Detta försenar 

byggprocesser och organisationsförändringen.  

 

I arbetet med den nya skolorganisationen har 

funktionsprogram tagits fram där elever, pedagoger 

och skolledare varit delaktiga under processen. 

Dessa program ger ett kvalitativt stöd i framtagande 

av likvärdiga och ändamålsenliga lärmiljöer, både 

inne och ute. Dessutom innebär programmen att 

processen kring om- och nybyggnation förkortas och 

effektiviseras med hög kvalitet. 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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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.  Genomförandet av den nya 

skolorganisationen är det största och viktigaste 

bidrag nämnden kan göra till kommunens 

måluppfyllelse i mål 2, för att vara en attraktiv 

skolkommun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prognos 

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

tillfälligt nämndens bidrag till måluppfyllesle inom mål 2

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-28
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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 utöka valmöjligheterna 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. 

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-28

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. 

 

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-28

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 och tydliggöra dialoger och möten, som är grunden till den 

tillitsbaserade styrningen.

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-28
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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: 

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-28
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Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-28
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Jämförelser och nyckeltal 

  

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRING JÄMFÖRT 

MED PLAN 

En sammanslagning av högstadierna i centralorten 

har genomförts inför höstterminen 2021. Det 

förväntas ge vissa stordriftsfördelar genom en mer 

effektiv personalplanering. 

 

NYCKELTAL 

Förskolan har färre inskrivna barn jämfört med 

budget, det är normalt på hösten, så det är inte 

tecken på kraftig minskning på helåret. 

Antalet elever i grundskolan har minskat något 

jämfört med bokslutet. Detta beror på att Åsle skola 

numer drivs av en annan huvudman, räknar man bort 

eleverna i Åsle skola är det en fortsatt marginell 

ökning i grundskolan. Ökningen förväntas fortsätta 

under året men inte komma i nivå med budget då 

budgeten inkluderar Åsle skola. 

Antalet elever på gymnasiet har minskat något och 

då de har samma budget innebär det en ökad kostnad 

per elev. Andelen elever på nationella program har 

dock ökat jämfört med tidigare läsår, men även 

andelen elever som läser hos en annan huvudman 

vilket kommer innebära ökade interkommunala 

kostnader. 

 

  

Jämförelser och nycketal Utfall 
2020 Utfall 
20210831 Budget 2021 Prognos 2021 
Prognos-

avvikelse 

Förskola

Antal barn  1 342,0      1 247,0      1 325,0      1 315,0      68,0     

Kostnad per barn  96,0      108,7      104,6      103,1     -5,6     

Grundskola

Antal elever  3 983,0      3 950,0      4 018,0      3 970,0      20,0     

Kostnad per elev  68,2      67,6      67,0      67,3     -0,3     

Gymnasieskola

Antal elever  1 045,0      1 010,0      1 045,0      1 015,0      5,0     

Kostnad per elev  93,8      96,1      90,8      95,7     -0,5     

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-28
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Personalredovisning 

 

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS 

PERSONALPLANERING 

Den största utmaningen för barn- och utbild-

ningsnämnden 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 pågick ett utvecklingsarbete i 

samverkan med skolverket och Karlstads universitet. 

Tre av skolenheterna var utvalda, men förvaltningen 

valde 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-28
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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 och tydliggöra dialoger och möten, som är grunden till den 

tillitsbaserade styrningen.

Prognos 

Måluppfyllelse för barn- och utbildningsnämnden gällande elevers slutbetyg och behörighet till 

gymnasiet hade en positiv utveckling 2021. Progressionen från 2017 har fortsatt efter en tillfällig 

nedgång 2020. För att höja måluppfyllelsen och elevers resultat krävs att förutsättningarna förbättras. 

Det förebyggande och främjande barn- och elevhälsoarbetet visar ändå en viss positiv progression.

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-28
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Resultaträkning 

 

 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE 

RESULTATRÄKNING 

Utfallet per 210831 är 523 822tkr, 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, dvs räknar om utfallen så de är på samma 

lönenivå, blir utfallet 20210831 något lägre så de 

åtgärder som vidtagits för att hantera fjolårets 

underskott syns i helårseffekt i utfallet per 210831. 

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 stora 

avvikelsen, på interna kostnader, beror till stor del 

på att nämnden fått internhyra som överstiger den 

hyreskostnad nämnden fått i sin ram. Den 

utdebiterade hyran är ca 8,3mnkr högre än den 

tilldelning nämnden fått. Det är också anledningen 

till att nämnden har ett prognostiserat underskott. 

Helårsprognosen för nämnden utan den avvikelsen 

blir att nämnden förväntas hålla sin budget. 

 

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ BALANS 

/OSÄKERHETER I PROGNOSEN 

Det råder osäkerhet kring de externa intäkterna, dvs 

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, åt båda håll, då pandemin även innebär 

att ekonomin är något dopad jämfört med ett 

normalår. Avvikelsen kring lokalkostnader är också 

mycket osäker och har förändrats under året. Att se 

över internhyrorna är en del av budgetprocessen för 

2022 och förväntas ligga i rätt nivå när vi går in i 

nästa budgetår. Sedan är alltid prognoser kring 

gymnasiet den här tiden på året osäkra då den 

elevgruppen är mer rörlig än barn och elever inom 

andra skolformer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning ( tkr)  
Utfall 

2020-08 

Utfall 

2021-08 

Budget 

2021 
Prognos 2021 

Prognos-

avvikelse 

Intäkter

Avgifter mm 17143  17 673,1      26 501,0      26 510,0      9,0     

Statsbidrag 53970  56 358,1      66 903,0      84 537,0      17 634,0     

Övriga intäkter 19850  19 729,5      27 276,0      29 595,0      2 319,0     

Interna intäkter 38093  36 493,7      56 571,0      54 741,0     -1 830,0     

Summa intäkter  129 056,0      130 254,5      177 251,0      195 383,0      18 132,0     

Kostnader

Personalkostnader -400474 -412 120,4     -603 882,0     -618 180,0     -14 298,0     

Verksamhetskostnader -118607 -125 952,3     -188 359,0     -193 928,0     -5 569,0     

Kapitalkostnader -4565 -4 913,5     -7 200,0     -6 452,0      748,0     

Interna kostnader -109592 -111 090,6     -159 257,0     -166 637,0     -7 380,0     

Summa kostnader -633 238,0     -654 076,8     -958 698,0     -985 197,0     -26 499,0     

Resultaträkning för nämnd -504 182,0     -523 822,4     -781 447,0     -789 814,0     -8 367,0     

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-28
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Resultat per verksamhetsområde 

 

FÖRSKOLA 

Precis som föregående år är förskolans 

budgetföljsamhet god och förskolan har ett 

prognostiserat överskott på 2,9mnkr på helår. 

Det är ett något lägre prognostiserat överskott än vid 

senaste rapporten, men det beror på osäkerheten 

kring antalet femåringar i relation till antal ettåringar 

och är inget avvikande. 

 

GRUNDSKOLA 

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 

2,2mnkr på helår. 

 

GYMNASIESKOLA 

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 2,2mnkr på helår. 

Det är en något bättre prognos än vid senaste 

rapporten, vilket beror på att allt annat än marginella 

förändringar normalt endast kan genomföras mellan 

läsår. Det råder dock fortfarande en stor osäkerhet 

kring åk1 på gymnasiet då den större möjligheten att 

gå i skola hos en annan huvudman gör att elevantalet 

inte får anses fastställt förrän mitten/slutet av 

september. 

 

ÖVRIGT 

Övriga poster inkluderar bla nämndens samtliga 

lokalkostnader. I år har man debiterat ut drygt 8,3 

mnkr mer i internhyra än vad nämnden fått 

kompensation för i ram. Det innebär en stor 

avvikelse på övriga poster , det tas med i 

budgetprocessen inför 2022. Övriga poster 

innehåller också placeringar på SIS -hem. Dessa har 

ökat markant under våren och innebär en ökad 

kostnad mer nämnden med ca 2mnkr för 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verksamhetsredovisning 

(mnkr)  

Utfall 

2020-08 

Utfall 

2021-08 

Budget

 2021 

Prognos

2021 

Avvik-

else 

Förskola -106,7 -90,4 -138,5 -135,6 2,9

Grundskola -206,5 -178,0 -269,2 -267,0 2,2

Gymnasium -65,4 -64,7 -94,9 -97,1 -2,2

Övrigt -125,6 -190,7 -271,5 -282,8 -11,3

Nämndens budgetram -504,2 -523,8 -774,1 -782,5 -8,4

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-28
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Investeringsredovisning 

 

 

RE/LÖPANDE INVESTERING 

Nämnden förväntas hålla sin investeringsbudget 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

(mnkr)  
Utfall

2021-08 

Budget

2021 

Avvik-

else 

Prognos

2021 

Re-/ löpande investeringar -4,3 -7,3 3,0 -7,3

Inventarier -4,3 -7,3 3,0 -7,3

Övrigt

Fleråriga inveseteringar

(se spec sid x)

Summa nämnden -4,3 -7,3 3,0 -7,3

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-28
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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 beslutades 

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. En ny tidsplan håller på att tas fram 

eftersom platåskolan blivit försenad. En översyn av 

andra projekt pågår för att undersöka möjligheterna 

att tidigarelägga delar av skolorganisationen för att 

behålla tempot i omorganiseringen. En 

sammanslagning av högstadierna på Kyrkerörskolan 

och Centralskolan genomfördes inför 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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 Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsrapport 
per den 31 augusti 2021 

Förslag till beslut 

1 Nämnden fastställer verksamhetsrapporten per den 31 augusti 2021 och 

lämnar den till kommunstyrelsen.        

Bakgrund 

 

Mål 1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 

Måluppfyllelsen för barn- och utbildningsnämnden gällande elevers 

slutbetyg och behörighet till gymnasiet hade en positiv utveckling 2021. 

Progressionen från år 2017 har fortsatt efter en tillfällig nedgång 2020. För 

att höja måluppfyllelsen och elevers resultat krävs att förutsättningarna 

förbättras. Det förebyggande och främjande barn- och elevhälsoarbetet visar 

ändå en viss positiv progression. 

Mål 2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping 

Förseningen av Platåskolan riskerar att minska tilliten till kommunens 

handlingskraft och försämrar tillfälligt nämndens bidrag till måluppfyllelse 

inom mål 2. 

Mål 3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

Efter ett drygt år i en pandemi som kraftigt påverkat möjligheten till 

samverkan mellan näringsliv och nämndens verksamheter, prognostiseras att 

vaccinet kommer att bidra till en normalisering och fortsatt gott samarbete 

med näringslivet från och med hösten och framåt. 

Mål 4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad styrning 

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 
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utvecklingsorganisation, kommer att gynna och förtydliga dialoger och 

möten, som är grunden till den tillitsbaserade styrningen. 

 

Resultat per verksamhetsområde 

Förskola 

Precis som föregående år är förskolans budgetföljsamhet god och förskolan 

har ett prognostiserat överskott på 2,9 miljoner kronor på helår. 

Det är ett något lägre prognostiserat överskott än vid senaste rapporten, men 

det beror på osäkerheten kring antalet femåringar i relation till antal 

ettåringar och är inget avvikande. 

 

Grundskola 

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 2,2 miljoner kronor på helår. 

 

Gymnasium 

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 2,2 miljoner kronor på helår. 

Det är en något bättre prognos än vid senaste rapporten, vilket beror på att 

allt annat än marginella förändringar normalt endast kan genomföras mellan 

läsår. Det råder dock fortfarande en stor osäkerhet kring åk1 på gymnasiet då 

den större möjligheten att gå i skola hos en annan huvudman gör att 

elevantalet inte får anses fastställt förrän mitten/slutet av september. 

 

Övrigt 

 

Övriga poster inkluderar bland annat nämndens samtliga lokalkostnader. I år 

har man debiterat ut drygt 11 miljoner kronor 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, 

alternativt tas med i budgetprocessen inför år 2022. 

 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 

2021.       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 71 Dnr 2021/00123  

Redovisning av projekt Läsglädje 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.       

 

Bakgrund 

Projekt Läsglädje genomfördes tillsammans med Kultur och 

fritidsförvaltningen under veckorna 24 - 26 sommaren 2021. Tre 

lärarstudenter och tre feriepraktikanter tog emot 36 barn. 18 på 

förmiddagarna och 18 på eftermiddagarna i tre olika grupper. 

Gruppstorlekarna fick anpassas utifrån rådande pandemirestriktioner. 

Samtliga skolor som hade elever som sökt Läsglädje i tid fick minst två 

platser. Från början fanns 24 tillgängliga platser, men då antalet ansökningar 

blev enormt, 170 sökte, så öppnades fler platser.  

Samverkan med specialpedagoger på kommunens skolor gjorde att det blev 

en prioritering bland de elever som sökt, där de elever som störst behov 

prioriterades först. 

Syftet med satsningen var att skapa förutsättningar för barn i de yngre åren 

att under sommarmånaderna stärka läsningen, få lustfyllda lässtunder enskilt 

och tillsammans med andra och bli hemmastadda i biblioteksmiljön. 

Målsättningen var att skapa läsglädje hos barnen och läsvanor som ger dem 

goda grunder för fortsatt lärande, öppna dörrarna till de möjligheter ett 

bibliotek innebär, att eleverna upplever glädjen i ett livslångt läsande och 

lärande! 

Förväntade effekter var att de barn som går sommarläsningsprogrammet 

befäster sina lässtrategier, utvecklar sin läsförståelse och upptäcker glädjen i 

att läsa!  

Uppföljning och mätning av effekter genomfördes. De elever som var med i 

projektet fick göra ett test och en självskattning innan påbörjad 

sommarläsningsprogram och efter. 

Utifrån de uppföljningar och utvärderingar som gjorts har Läsglädje gjort 

skillnad för eleverna. Två tredjedelar av gruppen har fått en markant bättre 

läshastighet. Kvalitén på läsningen har förbättrats. Flera av barnen beskriver 

själva hur de ”äntligen klarat av att läsa en hel bok”. Även den återkoppling 

som kommit in från vårdnadshavare är positiv. 

 

 

Två citat från utvärderingarna: 
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”Jag klarade att läsa en hel bok!” (Citat elev som aldrig gjort det tidigare.) 

”Jag kommer att leva på sista dan länge. Eleven som stod på scenen med 

händerna i luften och ropade ”Jag klarade det”! (Citat ledare.) 

Underlaget till nämndsmötet den 28 september 2021 kommer att 

kompletteras med en ekonomisk redovisning av projektet.       
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Komplettering till redovisning av projekt Läsglädje 

 

Vid barn- och utbildnignsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 14 

september 2021 redovisades projektet Läsglädje som genomförts med medel 

från kommunstyrelsens strategiska utvecklingsmedel. Arbetsutskottet gav 

förvaltningen i uppdrag att komplettera med en ekonomisk redovisning till 

nämndens möte den 28 september 2021. 

 

Ekonomisk redovisning av projekt Läsglädje: 

 

Lön för lärarstudenter 112 000 kronor 

Feriepraktikanter  21 000 kronor 

Böcker   15 000 kronor 

Material    2 500 kronor 

Frukt och övrigt   2 500 kronor 

Totalt  153 000 kronor 

 

Det korrekta antalet sökande barn till projektet var 145, inte 170 som det har 

stått i tidigare underlag. 

 

 

Yvonne Hagle 

Utvecklingsstrateg 
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LÄSGLÄDJE! 

Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritid söker projektpengar för att 

möjliggöra ett sommarläsningsprogram för barn mellan 7 – 9 år. Projektet syftar till att öka 

barns läsvanor och skapa läsglädje tillsammans och enskilt. Sommarläsningsprogrammet 

kommer att erbjudas på Stadsbiblioteket i Centrala Falköping. Alla barn i rätt ålder 

möjliggörs att söka men de med mest behov kommer att prioriteras. 

Projektidé: Sprida läsglädje, stimulera till lustfylld läsning och ökat ordförråd. 

Bakgrund: ”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 

Genom språket utvecklar eleven sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 

andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna 

förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.” 

Lgr 11 

Utifrån den kartläggning Barn- och utbildning gjorde, gällande nyanlända elevers väg till ett 

nytt språk, våren 2020 lyfte eleverna i år 7 - 9 fram att det som var allra viktigast för dem var 

att kunna läsa. De hade önskat att de fått lära sig läsa ordentligt och vara trygga i läsningen. 

Detta för att de skulle lära sig språket, klara av skolans ämnen och kunna kommunicera bra 

med andra. 

I kartläggningen framkom även att barn som kan färre antal ord än barn med större 

ordförråd tappar kontinuerligt gällande kunskapsinhämtandet genom hela sin skolgång. 

Denna bild förstärks i de formativa uppföljningar som gjorts inom ramen för 

implementeringen av kartläggningsmaterialet ”Hitta språket” i förskoleklass. Flera lärare 

uttrycker oro över det stora antal elever som visar tecken på brister i ordförråd och de 

konsekvenser som detta kan föra med sig. Skolverket framhåller att ”Ordförrådet spelar en 

central roll för meningsskapande i skolans alla ämnen och anses vara en av de viktigaste 

faktorerna för skolframgång. Att ha ett stort ordförråd är mycket viktigt för språkförståelsen, 

vilket i sin tur är avgörande för läsförståelsen1.” Ett av de effektivaste sätten att lära sig nya 

ord är att läsa text, enskilt och tillsammans med andra. 

Syfte: Att skapa förutsättningar för barn i de yngre åren att under sommarmånaderna stärka 

läsningen, få lustfyllda lässtunder enskilt och tillsammans med andra och bli hemmastadda i 

biblioteksmiljön. 

Målsättning: Skapa läsglädje hos barnen och läsvanor som ger dem goda grunder för fortsatt 

lärande. Öppna dörrarna till de möjligheter ett bibliotek innebär. Att eleverna upplever 

glädjen i ett livslångt läsande och lärande! 

Innehåll: Barn som slutat åk 1 till och med åk 3 ska kunna söka ett sommarläsningsprogram. 

Sommarläsningsprogrammet genomförs på biblioteket och innehåller tid att botanisera på 

biblioteket, självständig nöjesläsning, litteraturbaserad undervisning, projektaktivitet, t ex 

att producera en bok eller göra en tidning och en stunds högläsning för eleverna. Varje 

                                                 
1 Westlund, 2015 
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LÄSGLÄDJE! 

deltagande elev får en bokkasse med utvalda böcker för att ytterligare stimulera läsning 

hemma. 

Tidplan: Förberedelser under våren 2021 och genomförande under sommaren 2021. 

Målgrupp Barn som slutat åk 1 – åk 3 

Beskrivning av vilka kostnader som beräknas för den aktuella insatsen 

- Projektanställning 1 person i två månader (72 000 kr) 

- Ferieanställningar 4 personer under en tre veckorsperiod (30 000 kr) 

- Bokpaket till varje deltagande barn a´ 500 kr/paket (12 000 kr) 

- Frukt  

- Licens på Poly Glutt alt andra digitala läsplattformar 

- Inköp till projektaktiviteterna (5 000 kr) 

Totalt: Max 150 000 kr 

Beskrivning av hur insatsen vilar på beprövad erfarenhet och/eller forskning:  

Inom projektet definieras läsning på följande sätt; Läsförståelse = avkodning x 

språkförståelse 

Modellen ”The simple view of reading”, visar att läsförståelse endast kan uppnås då eleven 

har både avkodnings- och språkförståelseförmåga2. 

Allington och McGill-Franzen (2013) har granskat flera storskaliga studier, som visar att 

läsprestationerna bland barn med föräldrar som har låg inkomst påverkas på lång sikt 

mycket negativt av att de halkar efter i läsning särskilt under sommarmånaderna. 

Sommarläsningen förebygger tillbakagång i läsning särskilt bland socioekonomiskt svaga 

elever.  

Cooper med kollegor gjorde en metaanalys av forskningsstudier som visade att varje 

sommarlov skapar en årlig resultatklyfta på ca tre månader mellan ekonomiskt gynnade 

respektive missgynnade elever. Efter fem somrar (åk 1 – 6) blir det en sammanlagd 

eftersläpning på 1, 5 år. Eftersom det redan finns en skillnad på ca ett år mellan dessa 

grupper innebär det att ekonomiskt svagare elever i slutet av lågstadiet ligger 2 – 3 år efter 

sina mer gynnade kamrater i läsning.3  

I en pågående brittisk studie, som omfattar ett nationellt representativt urval med flera 

tusen elever, har Sullivan och Brown (2013) visat att barn vars föräldrar läste regelbundet för 

dem när de var fem år presterade väsentligt bättre i fråga om ordförråd, stavning och 

mattetester vid 16-års ålder än de som inte exponerats tidigt för böcker. Den mängd 

nöjesläsning som eleverna ägnade sig åt vid 10 års ålder förutsade dessutom i hög grad 

deras resultat i 16-årsåldern. Forskarna kunde demonstrera ett orsakssamband mellan 

läsengagemang och läsprestationer som varken var beroende av föräldrarnas 

                                                 
2 Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990 
3 Cooper, H, Nye, B Charlton, K, Linsay, J och Greathouse, S (1996) The effekts of summer vacation on 

achievement test scores. A narrative and metaanalytic review. Review of Educational Research 

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-28



 

LÄSGLÄDJE! 

socioekonomiska bakgrund eller kognitiv eller kunskapsrelaterad förmåga. ”När vi väl 

kontrollerat för barnens provpoäng vid fem och tio års ålder kvarstod att barnets eget 

läsande vid 16 års ålder fortfarande hade ett högst signifikant inflytande, vilket pekar på att 

det positiva sambandet mellan läsning för nöjes skull och kognitiva resultat inte bara beror 

på att duktigare barn sannolikt läser mycket, utan att läsning faktiskt har samband med 

större kognitiva framsteg med tiden.”4 

Shin och Krashen har gått igenom forskningsevidens om sommarläsning eller avsaknad av 

läsning. De kom fram till ”Forskningen säger oss att vissa barn faktiskt halkar efter, medan 

andra inte gör det, och det finns goda skäl till varför denna skillnad uppstår: Barn med 

tillgång till böcker antingen behåller sin nivå eller utvecklas. Barn utan tillgång till böcker 

halkar efter.”5 

Delaktiga verksamheter och aktörer: Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och 

fritidsförvaltningen. Förstelärare Åttagård/Dotorp, språk-, läs- och skrivutvecklare, 

utvecklingsstrateg för grundskolan samt bibliotekarier från Falköpings bibliotek. 

Förväntade effekter: Att de barn som går sommarläsningsprogrammet befäster sina 

lässtrategier, utvecklar sin läsförståelse och upptäcker glädjen i att läsa!  

Uppföljning och mätning av effekter: De elever som blir antagna får göra ett test och en 

självskattning innan påbörjad sommarläsningsprogram och efter. 

Beskrivning av hur nämnden har för avsikt att implementera projektet om det faller väl ut: 

Förhoppningen om projektet faller väl ut är att vi kan planera för detta inom ramen för 

ordinarie verksamhet. 

 

 

 

Yvonne Hagle  Christina Seveborg 

Utvecklingsstrateg, BU  Avdelningschef Bibliotek, KF 

                                                 
4 Jim Cummins ”Flerspråkiga elever” Effektiv undervisning i en utmanande tid (2017)  
5 Shin, F. H och Krashen, S. D (2008) Summer reading: Program and evidence. Boston: Pearson 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka 

förslaget till policy för verksamhets- och ekonomistyrning, givet att de av 

förvaltningen förslagna korrigeringarna genomförs.  

     

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har skickat ut ett förslag till ny policy för verksamhets- 

och ekonomistyrning till nämnderna på remiss. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen är i stora drag positiva till förslaget, men anser att vissa 

ändringar bör göras innan beslut tas. 

På flera ställen i dokumentet hänvisas till nämndspecifika delmål. Det 

varierar mellan ”skall” och ”kan/får”. Här måste det vara konsekvent och 

”kan” är att föredra då barn- och utbildningsnämnden nyligen tagit bort 

delmål för att förbättra uppföljningsarbetet, både mot kommunens 

övergripande mål och de nationella kraven kommunen har på 

utbildningsområdet. 

I de avsnitt som rör investeringar finns begreppet ”investeringsdirektiv”. 

Förvaltningen anser att detta kan vara förvirrande och lätt blandas ihop med 

”projektdirektiv” som används vid lokalförändringar. Istället för att 

introducera ytterligare ett begrepp föreslår förvaltningen att man skriver 

”adekvat underlag”. 

På sidan 8, högst upp står att förvaltningschefen återkopplar till 

kommundirektören. Här anser förvaltningen att det är otydligt huruvida det 

är en beskrivning av dagens arbetsgång eller ett nytt moment och önskar att 

den skrivningen förtydligas. 

Finansiering 

Ej aktuellt 
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Förslag till policy för verksamhets- och ekonomistyrning       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Jens Sjöstrand 

Förvaltningsekonom 
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Diarienummer  
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Dokumentet gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen 

Dokumentansvarig Ekonomichef 

Tidpunkt för aktualitetsprövning Varje mandatperiod 

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-28



 2 

Innehåll 
1. Inledning ......................................................................................................... 3 

2. Syfte ................................................................................................................ 3 

3. Styrmodellen ................................................................................................... 3 

4. Anslagsbindningsnivå ..................................................................................... 4 

4.1. Kommunfullmäktige ................................................................................ 4 

4.2. Kommunstyrelse ...................................................................................... 5 

4.3. Nämnd ..................................................................................................... 5 

4.4. Resultatenhet ........................................................................................... 5 

4.5. Balansräkningsenhet ................................................................................ 5 

5. Roller och ansvar ............................................................................................ 5 

5.1. Förvaltningschef ...................................................................................... 6 

5.2. Avdelningschef/verksamhetschef eller motsvarande .............................. 6 

5.3. Enhetschef ............................................................................................... 6 

6. Budgetprocessens delar .................................................................................. 7 

6.1. Falköpings kommuns budgetberedning ................................................... 7 

6.2. Nu-, omvärld och målanalys .................................................................... 7 

6.3. Investeringar ............................................................................................ 8 

6.4. Kommunövergripande budgetprocess ..................................................... 8 

6.5. Nämndernas budgetprocess ..................................................................... 9 

7. Uppföljning och analys ................................................................................... 9 

 

 

  

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-28



 3 

1. Inledning 
För att säkerställa en långsiktig ekonomisk hållbarhet för kommunens 

verksamhet krävs det tydliga strukturer och processer avseende verksamhet och 

ekonomi i hela organisationen. 

I policyn för verksamhets- och ekonomistyrning finns övergripande interna 

regler som ska styra kommunens beslut såväl på den politiska nivån som på 

förvaltningsnivån. Verksamheten i Falköpings kommun styrs av det nationella 

uppdraget och utgår från gällande lagstiftning samt även av styrdokument, som 

antagits av kommunfullmäktige, nämnderna och/eller av förvaltningarna. 

Kommunstyrelsen beslutar om förtydligande riktlinjer för verksamhets- och 

ekonomistyrning utifrån denna policy. 

2. Syfte 
Denna policy syftar till att säkerställa en tydlig, effektiv och ändamålsenlig 

verksamhets- och ekonomistyrning genom regler och struktur för beslut, samt 

genom att fastställa grundläggande processer för att nå uppsatta 

verksamhetsmål och finansiella mål. Syftet med policyn är att skapa ett enhetligt 

arbetssätt och synsätt avseende intern styrning och kontroll gällande kommunens 

verksamheter och ekonomi. 

 

Kommunen ska ha en tillförlitlig rapportering och en god ekonomisk 

hushållning i sin verksamhet, vilket inte bara innebär en ekonomi i balans utan 

även ett krav på att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt.  

 

3. Styrmodellen 
För att säkerställa verksamhetsutveckling och en långsiktig ekonomisk 

hållbarhet krävs tydliga strukturer och uppföljningsprocesser avseende 

verksamhet och ekonomi i hela organisationen.  

 

Falköpings kommun styrs utifrån en politiskt beslutad vision och fastställda 

mål. För en fungerande målstyrning krävs en sammanhållen styrkedja genom 

hela organisationen.  

 

Kommunfullmäktige fastställer kommunens vision samt övergripande mål. 

Visionen beskriver vad kommunen vill uppnå med sin verksamhet och vilken 

effekt som förväntas. De övergripande målen beskriver de områden som är 

prioriterade och som leder mot visionen.  

Nämnderna har i uppdrag att bryta ned kommunfullmäktiges övergripande mål 

till nämndspecifika delmål. Delmålen ska vara uppföljningsbara och 

konkretisera kommunfullmäktiges övergripande mål. Nämnden fastställer även 

en verksamhetsplan med budget för varje år. I verksamhetsplanen finns en 

övergripande beskrivning av hur nämnden avser att arbeta för att uppnå 
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kommunfullmäktiges mål och en övergripande fördelning av de ekonomiska 

resurserna i nämndens verksamhet.  

Förvaltningen har i uppdrag att kontinuerligt arbeta för att uppnå de 

övergripande målen och följa verksamhetsplanen. Förvaltningen kan bryta ned 

de övergripande målen i delmål och åtgärder.  

Uppföljning av de olika målen under året  
En uppföljning och analys av måluppfyllelse samt ekonomi sker från 

förvaltning till nämnd. Nämnderna ska även följa upp i vilken grad de 

nationella kraven uppfylls. Uppföljning ska vara kontinuerlig och systematisk 

för att bidra till tilltro i styrkedjan. 

 

Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen en uppsiktsplikt över övriga 

nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp 

nämndernas måluppfyllelse och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 

bildar sig en helhetsbild av nämndernas arbete och rapporterar vidare till 

kommunfullmäktige.  

 

4. Anslagsbindningsnivå 
Anslagsbindningsnivån beskriver hur kommunfullmäktige beslutar om 

fördelningen av kommunala medel utifrån vision och övergripande mål. 

Anslagsbindningsnivån tydliggör roller och ansvar både i den politiska 

organisationen och i förvaltningsorganisationen. 

För att tydliggöra verksamhets- och ekonomistyrning är det viktigt att ansvar 

och befogenheter definieras inom respektive anslagsnivå. Anslagsnivåerna är 

följande: 

 Kommunfullmäktige 

 Kommunstyrelse 

 Nämnd 

 Resultatenhet och balansräkningsenhet 

 

Vilka roller och ansvar respektive anslagsnivå innehar framgår nedan.  

4.1. Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan utifrån gällande lag. 

Kommunfullmäktige prioriterar och beslutar nettoram per nämnd.  
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4.2. Kommunstyrelse 

Kommunstyrelsens ansvar är att ha uppsikt över att nämnder och andra 

juridiska personer, som driver verksamhet på uppdrag av kommunen, når upp 

till och följer kommunfullmäktiges antagna mål och riktlinjer.  

Kommunstyrelsen ska följa upp att den av kommunfullmäktige antagna 

budgeten och flerårsplanen efterlevs. Om nämnd vid uppföljning befarar en 

betydande avvikelse gentemot budget ansvarar respektive nämnd för att 

informera kommunstyrelsen hur avvikelsen ska hanteras. Avvikelsen och 

vidtagna åtgärder ska dokumenteras i nämndens och styrelsens 

beslutsprotokoll. 

Kommunstyrelsen har också ett nämndansvar gentemot den förvaltning och 

verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen som nämnd. 

4.3. Nämnd 

Varje nämnd ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lag, 

kommunfullmäktiges mål och beslut inom tilldelad nettoram.  

Varje nämnd ska göra en resursfördelning utifrån kommunfullmäktiges mål 

och beslut. Nämnden beslutar om den övergripande fördelningen av budgeten 

till verksamheten. Det ska framgå av nämndens verksamhetsplan med budget 

hur resursfördelningen görs. Nämnden har befogenheter att omfördela 

budgeten inom nettoramen i enlighet med kommunfullmäktiges mål.  

4.4. Resultatenhet 

En resultatenhet är en verksamhet som är skattefinansierad. Resultatenheten 

kan tilldelas medel från nämnden via budgetanslag eller via resursfördelning. 

Resultatenheten ansvarar för det samlade resultatet, både ekonomiskt och 

verksamhetsmässigt, enligt nämndens mål och inriktning. 

 

Exempel på resultatenheter i Falköpings kommun är verksamheter, enheter 

eller avdelningar som specificeras i nämndens verksamhetsplan 

 

4.5. Balansräkningsenhet 

En balansräkningsenhet är en verksamhet som inte är skattefinansierad. En 

enhet utgör en balansräkningsenhet om verksamheten fullt ut ska vara 

avgiftsfinansierad. Varje balansräkningsenhet upprättar en resultat- och 

balansräkning. Ansvarig nämnd rapporterar balansräkningen till 

kommunfullmäktige vid bokslut och uppföljningar. 

5. Roller och ansvar 
En förutsättning för att säkerställa en ändamålsenlig verksamhets- och 

ekonomistyrning är att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i 

förvaltningsorganisationen. Vilken befogenhet varje chef har att omfördela 

budget inom sitt ansvarsområde framgår av de delegationsbestämmelser som 

fastställs av nämnden.  
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5.1 Kommundirektör 

Kommundirektören är kommunens högste tjänsteperson och ansvar 

övergripande för att säkra rutiner, styra, leda och följa upp kommunens 

verksamheter. I rollen ingår samordningsansvar på förvaltningschefsnivå samt 

mellan de kommunala bolagen och kommunorganisationen.  

 

Kommundirektören ansvarar för att samordna arbetet med att fullgöra 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens nämnder och bolag.   

 

5.2. Förvaltningschef 

Förvaltningschefen ansvarar mot nämnd för att verksamheten bedrivs i enlighet 

med det kommunala uppdraget, gällande lagstiftning, verksamhetsplan och 

internbudget och att uppföljning görs av dessa. Förvaltningschefen rapporterar 

sedan vidare till nämnd.    

Om det vid uppföljning befaras en avvikelse gentemot budget ansvarar 

förvaltningschefen för att vidta åtgärder. Om förutsättningarna för 

verksamheten har ändrats ansvarar förvaltningschefen att till nämnden ta fram 

förslag till omprioriteringar eller åtgärder för att uppnå följsamhet gällande 

verksamhetsplan och budget.    

Förvaltningschefen ansvarar för nu- omvärld- och målanalys inom nämndens 

verksamhetsområde.   

5.3. Avdelningschef/verksamhetschef eller motsvarande 

Avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande ansvarar för att 

verksamheten bedrivs i enlighet med det kommunala uppdraget, gällande 

lagstiftning, verksamhetsplan, internbudget och andra beslut inom sitt 

ansvarsområde. Avdelningschefens/verksamhetschefens eller motsvarandes 

ansvarsområde kan bestå av flera enheter. 

Avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande ansvarar för att uppnå 

följsamhet gällande budget och flerårsplan, att resurserna används för rätt 

ändamål och på ett effektivt sätt.  

Om det vid uppföljning befaras en avvikelse gentemot budget ansvarar 

avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande för att vidta åtgärder 

och att rapportera till förvaltningschef. Om förutsättningarna för verksamheten 

har ändrats ansvarar avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande att 

till förvaltningschefen ta fram förslag till omprioriteringar eller åtgärder för att 

uppnå följsamhet gällande verksamhetsplan och internbudget.   

5.4. Enhetschef  

Enhetschefen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med det 

kommunala uppdraget, gällande lagstiftning, verksamhetsplan, internbudget 

och andra beslut inom sitt ansvarsområde. Enhetschefen har ett 

uppföljningsansvar av budget och de nämndspecifika delmålen.   
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Om det vid uppföljning befaras en avvikelse gentemot budget ansvarar 

enhetschefen för att vidta åtgärder och att rapportera till 

avdelningschef/verksamhetschef. Om förutsättningarna för verksamheten har 

ändrats ansvarar enhetschefen att till avdelningschefen/verksamhetschefen ta 

fram förslag till omprioriteringar eller åtgärder för att uppnå följsamhet 

gällande verksamhetsplan och internbudget. 

 
6. Budgetprocessens delar 
Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen ansvarigför att upprätta ett förslag 

till kommunens budgetför kommande år samt plan för de två följande åren före 

oktober månads utgång, förslaget ska grunda sig på budgetunderlag från 

nämnderna. 

Falköpings kommuns budgetprocess sker i olika steg och omfattar följande 

delar:  

 Planeringsförutsättningar, nu- och omvärldsanalys  

 Planeringsdag  

 Falköpings kommuns budgetberednings antagande av 

budgetförutsättningar  

 Nämndernas budgetunderlag  

 Avstämningsdialog, budgetberedning och nämnder/bolag. 

 Falköpings kommuns budgetberednings förslag till ny flerårsplan 

 Kommunstyrelsen beslutar om förslag till ny flerårsplan 

 Kommunfullmäktiges förslag till ny flerårsplan 

 

6.1. Falköpings kommuns budgetberedning 

Falköpings kommuns budgetberedning som beslutande organ är 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgetberedningen sammanträder fem gånger 

per år och tar fram budgetförutsättningar till nämndernas budgetunderlag samt 

tar fram förslag till flerårsplan som beslutas av kommunfullmäktige.  

Budgetberednings sammanträden föregås av partipolitiska möten för att 

formera förslag som underlag till den formella beslutande budgetberedningen. 

6.2. Nu-, omvärld och målanalys  

Nu- och omvärldsanalys syftar till att identifiera och tolka trender i omvärlden 

utifrån kommunens nuläge som påverkar möjligheten till att nå kommunens 

vision. Analysen ska ge förståelse och skapa handlingsberedskap i den 

kommunala organisationen.  

I budgetprocessen ska utöver nu- och omvärldsanalys även målanalys fungera 

som ett underlag. När underlaget arbetas fram ska analys och uppföljning från 

tidigare delårs-/verksamhetsrapporter och års-/verksamhetsredovisningar 

användas.  
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Förvaltningschefen ansvarar för arbetet med nu-, omvärld- och målanalys för 

respektive nämnd och återkopplar till kommundirektören, som även ansvarar, 

med stöd av analysgruppen, för att den kommunövergripande nu-, omvärlds- 

och målanalysen genomförs. 

 

6.3. Investeringar 

Arbetet med Falköpings kommuns investeringar utgår ifrån den av 

kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen i Flerårsplanen. 

Nämnderna lyfter sina framtida investeringsbehov i nämndens budgetunderlag 

till Falköpings kommuns budgetberedning. Till varje investeringsbehov i 

budgetunderlaget ska ett investeringsdirektiv bifogas, vilket beskriver 

investeringsbehovet, konsekvens och finansiering. Investeringar rörande 

lokaler, fastigheter och anläggningar regleras i Policy för lokalförsörjning och 

projektinvesteringar.  

Falköpings kommuns budgetberedning beslutar om underlag till 

investeringsplan i samband med att budgetförutsättningarna antas. 

Kommunfullmäktige beslutar om investeringsplan i Flerårsplanen. 

 

6.4. Kommunövergripande budgetprocess  

Falköpings kommuns budgetprocess utgår ifrån senast beslutad flerårsplan. 

Kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med kommunens övriga 

förvaltningar och bolag tar fram planeringsförutsättningar, nu- och 

omvärldsanalys. 

Planeringsdag/dagar genomför som uppstart i budgetprocessen, för att 

gemensamt diskutera, analysera och dra slutsatser kopplat till beslutad 

flerårsplan, planeringsförutsättningar, nu- och omvärldsanalys, mellan politik 

och tjänstepersoner. Syftet med planeringsdagen/dagarna är att skapa en 

gemensam utgångspunkt för det kommande arbetet med framtagande av 

budgetunderlag. 

Falköpings kommuns budgetberedning tar fram och behandlar förslag till 

budgetförutsättningar med underlag till budgetramar för nämnderna. Utifrån 

budgetförutsättningarna ges nämnderna i uppgift att ta fram och behandla 

nämndspecifika budgetunderlag. Nämnderna skall senast sista augusti besluta 

om att lämna in budgetunderlag. 

Avstämningsdag genomförs med presentation av nämndernas inkomna 

budgetunderlag samt uppdaterade planeringsförutsättningar. 

Falköpings kommuns budgetberedning tar fram och behandlar förslag till ny 

Flerårsplan och budget för kommande år. 
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Kommunstyrelsen beslutar om förslag till ny Flerårsplan och budget för 

kommande år. 

Kommunfullmäktige beslutar om ny Flerårsplan och budget för kommande år. 

6.5. Nämndernas budgetprocess 

Nämnderna ska utifrån budgetförutsättningarna ta fram och behandla 

nämndens budgetunderlag rörande mål, verksamhet och ekonomi. Underlaget 

ska efter behandling i nämnd skickas till kommunstyrelsen för vidare 

beredning. 

Nämnden ska utifrån kommunfullmäktiges beslutade mål och driftsramar i 

Flerårsplanen, bryta ner till nämndspecifika mål och en detaljbudget i 

nämndens verksamhetsplan.  

 

7. Uppföljning och analys 
För att uppnå en ändamålsenlig verksamhets- och ekonomistyrning är det 

viktigt att uppföljning och analys sker av verksamhet och ekonomi samt att den 

på säkerställt sätt återrapporteras till kommunfullmäktige.  

Falköpings kommun genomför delårsrapport per den 30 april, delårsrapport 

den 31 augusti samt årsredovisning per den 31 december. Vid dessa 

uppföljningar görs en samlad uppföljning av fullmäktiges mål samt ekonomi, 

där nämnderna gör en verksamhets- och ekonomiuppföljning av delmål och 

budget. Av uppföljningen ska framgå i vilken utsträckning målen har uppnåtts. 

Uppföljning ska även göras genom kontinuerlig analys av resultat i förhållande 

till mål och budget under året. 

Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt möjlighet att utöver lagens krav 

besluta om ytterligare uppföljningar och tider för uppföljningar.  
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka 

förslaget till riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning, givet att de 

av förvaltningen föreslagna korrigeringarna genomförs.        

      

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har skickat ut ett förslag till ny riktlinje för verksamhets- 

och ekonomistyrning till nämnderna på remiss. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen är i stora drag positiva till förslaget, men anser att vissa 

ändringar bör göras innan beslut tas. 

På flera ställen i dokumentet hänvisas till nämndspecifika delmål. Det 

varierar mellan ”skall” och ”kan/får”. Här måste det vara konsekvent och 

”kan” är att föredra då barn- och utbildningsnämnden nyligen tagit bort 

delmål för att förbättra uppföljningsarbetet, både mot kommunens 

övergripande mål och de nationella kraven kommunen har på 

utbildningsområdet. 

I de avsnitt som rör investeringar finns begreppet ”investeringsdirektiv”. 

Förvaltningen anser att detta kan vara förvirrande och lätt blandas ihop med 

”projektdirektdirektiv” som används vid lokalförändringar. Istället för att 

introducera ytterligare ett begrepp föreslår förvaltningen att man skriver 

”adekvat underlag”. 

På sidan 3, under rubriken ”Styrmodellen”, andra stycket står ”…skapa 

förutsättningar för verksamhetsutveckling.” här anser förvaltningen att man 

bör lägga till ”att bedriva verksamhet och…” då det annars kan framstå som 

om förvaltningens viktigaste och enda uppgift är verksamhetsutveckling. 

På sidan 5 under rubriken ”Nu- omvärlds- och målanalys”, första stycket står 

att förvaltningschefen återkopplar till kommundirektören. Här anser 

förvaltningen att det är otydligt huruvida det är en beskrivning av dagens 
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arbetsgång eller ett nytt moment och önskar att den skrivningen förtydligas. 

Under samma rubrik men i tredje stycket står ”När väl krafterna…” och 

”…kan organsisationen bestämma sig…”. Här anser förvaltningen att det är 

oklart vilka krafter som avses, så det bör därför omformuleras, och att 

”organisationen” bör ersättas med exempelvis ”kommunen”, ”nämnden”, 

”förvaltningen” eller liknande då det inte är tydligt vad som avses med 

nuvarande formulering. 

På sidan 6, under rubriken ”Planeringsförutsättningar” står hur kommunen 

föreslås anpassa budgettilldelning efter demografiförändringar. 

Förvaltningen är positiva till förändringar utifrån volym och demografi, men 

detta måste föregås av att grundtilldelningen är beräknad utifrån samma 

grund som en demografimodell. Så är inte fallet idag och därför anser inte 

förvaltningen att det i nuläget går att implementera den delen av riktlinjen. 

Delen om demografi bör således strykas eller så måste grundtilldelningen 

räknas om utifrån samma premisser som demografimodellen. 

Längre ner på samma sida står ett stycke om Löneöversyn. Förvaltningen är 

positiva till den föreslagna förändringen, men anser att stycket behöver 

formuleras om då den formuleringen är oklar i nuläget. 

På sidan 10, under rubriken ”Nämndernas verksamhetsplan och 

detaljbudget”, fjärde stycket står vad verksamhetsplanen ska innehålla. 

Under den första punkten står endast kommunala mål och här anser 

förvaltningen att nationella mål och krav ska läggas till. 

Finansiering 

Ej aktuellt 

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Jens Sjöstrand 

Förvaltningsekonom 
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Typ av styrdokument Riktlinje 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Fastställd   

Diarienummer  

Giltighetstid  

Dokumentet gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen 

Dokumentansvarig Ekonomichef 

Tidpunkt för aktualitetsprövning Varje mandatperiod 
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Inledning 
Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av 

den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter 

styrs till stor del av speciallagars bestämmelser. Av olika lagar framkommer att 

kommunen bland annat ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och 

äldreomsorg liksom för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och 

räddningstjänst. Utöver det styrs kommunen av kommunallagen. Centralt i 

kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den 

ska arbeta med och i vilken omfattning men allt måste ta sin utgångspunkt i att 

kommunen är till för medborgaren. Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa 

att kommunen arbetar för att nå nationella krav samt statliga och kommunala 

mål. Det är kommunfullmäktige som högsta organ som fördelar olika 

ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. 

För att säkerställa verksamhetsutveckling och en långsiktig planering för 

ekonomisk hållbarhet krävs tydliga strukturer och uppföljningsprocesser 

avseende verksamhet och ekonomi i hela organisationen. Uppföljning ska vara 

kontinuerlig och systematisk för att bidra till tilltro i styrkedjan.  

Kommunfullmäktige i Falköpings kommun beslutade den datum månad år att 

anta policyn för verksamhets- och ekonomistyrning. Kommunstyrelsen beslutar 

om dessa riktlinjer utifrån policyn. Riktlinjerna ska ses som förtydligande av 

policyn och utgöra stöd och vägledning för verksamheterna i tillämpningen.  

 

Styrmodellen 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fastställer 

vision och övergripande mål som nämnderna ska följa. Visionen beskriver 

kommunens viljeinriktning och värdegrund medan de övergripande målen 

beskriver de områden som är prioriterade och vilken effekt som förväntas.  

Målen ska ligga i linje med lagstiftning och andra statliga styrdokument och 

kommunen följer även upp i vilken grad de nationella kraven uppfylls. För en 

fungerande målstyrning krävs en sammanhållen styrkedja genom hela 

organisationen.  

 

Nämnderna har i uppdrag att se till att verksamheterna arbetar mot 

kommunfullmäktiges mål och att verksamheterna bedrivs så ändamålsenligt 

och effektivt som möjligt. Nämnderna kan bryta kommunfullmäktiges 

övergripande mål till nämndspecifika delmål eller åtgärder. Delmålen ska vara 

uppföljningsbara och konkretisera kommunfullmäktiges övergripande mål. 

Varje nämnd fastställer en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen finns en 

övergripande beskrivning av nämndens ambition och hur nämnden avser arbeta 

för att uppnå fastställda mål. I verksamhetsplanen finns även en övergripande 

plan för fördelning av de ekonomiska resurserna. Det är sedan förvaltningarnas 

uppgift att planera och skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling. Det är 

viktigt att alla medarbetare är delaktiga i och känner tilltro till styrkedjan. 

Genom ett systematiskt utvecklingsarbete ska förbättrad måluppfyllelse 

uppnås.  
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För att få en fungerande kontinuerlig verksamhetsutveckling behöver 

arbetssättet omsättas, förankras och bli känt ända ut i verksamheterna. 

 

Från planering till åtgärd i fem steg: 

Planera  

Planeringen anger inriktning för arbetet och beskriver 

effekten av det som ska uppnås, men också de insatser 

som ska göras och hur de ska följas upp. 

Genomföra  

Genomförandet handlar om mötet och vardagen, allas 

dagliga handlingar. Det är här det händer, det är här 

mötet sker med personen/brukaren/medborgaren.  

Följa upp  

Följa upp innebär att kontinuerligt samla in information 

om hur verksamheten fungerar ur flera olika perspektiv. 

Ju fler uppföljningar desto mer trovärdig bild framträder. 

Uppföljningen är ett underlag till kommande analys.  

Analysera  

Att analysera är att kritiskt granska och värdera material samt försöka hitta 

mönster, trender, riktningar och orsaker till framgångsfaktorer eller 

utvecklingsområden. Det är viktigt att jämföra, tolka, förklara samt 

problematisera resultatet utifrån flera perspektiv.  

Att sedan sammanställa, sortera, kategorisera och skapa begriplighet av 

insamlat material är nödvändigt för att kunna skapa förståelse och kunna sprida 

information vidare till alla berörda. Analysverktyg kan användas som stöd.  

Åtgärda 

Utifrån det som framkommit i analysen ska åtgärder prioriteras som behövs för 

fortsatt utveckling, för att skapa bättre förutsättningar och för stärkt 

måluppfyllelse. Det kan handla om att bibehålla, skapa helt nytt, justera eller 

förändra för att bidra till verksamhetsutveckling. När åtgärdsförslagen är klara 

är det viktigt att åter påbörja planeringsfasen som beskrivs under rubriken 

”Planera”. 

Uppföljningen ska ske på alla nivåer och skapa en styrkedja som bidrar till 

tilltro och samsyn. Rapportering och återkoppling är viktigt på alla nivåer och 

utifrån olika perspektiv. 
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Falköpings kommuns budgetprocess 
Kommunfullmäktige beslutar hur mycket verksamheterna får kosta genom att 

fastställa en budget. Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en plan för 

ekonomin för en period av tre år, där budgetåret ska vara periodens första år. 

Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan utifrån gällande lag. 

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetramar och kan genom 

beslut justera dessa ramar under pågående år.  

Falköpings kommuns budgetberedning 

Falköpings kommuns budgetberedning som beslutande organ är 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgetberedningen sammanträder fem gånger 

per år och tar fram budgetförutsättningar till nämndernas budgetunderlag samt 

tar fram förslag till flerårsplan som beslutas av kommunfullmäktige.  

Budgetberednings sammanträden föregås av partipolitiska möten för att 

formera förslag som underlag till den formella beslutande budgetberedningen. 

Nu-, omvärlds-, och målanalys   

Nu-, omvärlds- och målanalys ska fungera som underlag i budgetprocessen. 

Kommunfullmäktige fastställer de kommunövergripande målen som 

nämnderna ska bryta ned till nämndspecifika delmål. Förvaltningschefen 

ansvarar för nu- omvärlds- och målanalys för respektive nämnd och 

återkopplar till kommundirektören, som med stöd av analysgruppen, som 

ansvarar för att den kommunövergripande nu-, omvärlds- och målanalysen 

genomförs. 

 

För att lyckas med målarbetet är det viktigt att skapa en fungerande styrkedja 

där nämndernas mål binds ihop med kommunfullmäktiges vision och mål. Det 

förutsätter att målarbetet sker systematiskt och kontinuerligt. Analys av 

målarbetet sker genom uppföljning och utvärdering av kommunens uppdrag 

och givna förutsättningar, kommunfullmäktiges mål, nämndernas delmål och 

indikatorer i årsredovisningsprocessen. 

 

Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och långsiktighet i hur trender 

och förändringar påverkar möjligheterna att utföra kommunens uppdrag och 

förverkliga de mål som formulerats för kommunens framtida utveckling. 

Omvärldsanalysen anger vad en organisation bör förbereda sig på.  

Omvärldsanalysen ska ge förståelse och skapa handlingsberedskap i den 

kommunala organisationen samt fungera som underlag för strategiska frågor i 

flerårsplanen. När väl krafterna i omvärlden är identifierade och analyserade 

kan organisationen bestämma sig för vilka åtgärder som ska vidtas. I 

omvärldsanalysen ska särskilt demografiska förändringar beaktas. Arbetet ska 

vara slutfört innan budgetförutsättningarna antas. 

Investeringar 

Större byggnadsinvesteringar och process återfinns i gällande dokument för 

Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar. 
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Övriga investeringsbehov som inte ingår i ovanstående text ska inkomma 

tillsammans med nämndernas budgetunderlag till budgetberedningen och avse 

senare delen av budgetperioden. Till varje investeringsbehov, i nämndens 

budgetunderlag, ska ett investeringsdirektiv finnas som beskriver 

investeringsbehovet, konsekvens och finansiering.  

Med investering anses tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 

med en nyttjandeperiod om minst tre år (3 år) klassificeras som 

anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen 

för mindre värde är satt till ett prisbasbelopp. 

Investeringsprojekt, som inte påbörjats under budgetår, måste omprövas i 

investeringsplanen nästkommande år tillsammans med det årets föreslagna 

investeringsprojekt. För att nämnden inte ska behöva avbryta pågående projekt 

vid årsskifte får nämnd begära att ombudgetera för projektet avsatta medel 

mellan åren. Ombudgetering beslutas av kommunfullmäktige i samband med 

årsbokslutet. 

Planeringsförutsättningar 

Inför varje budgetprocess behöver justeringar göras för kommunövergripande 

poster som påverkar nämndernas budgetramar.  

I Falköpings kommuns budgetmodell beräknas och fördelas dessa justeringar 

på respektive nämnd, det vill säga ingen central budgetering av ex löneöversyn 

och kapitalkostnader som utfördelas och budgetjusteras under löpande år.  

Nedan följer en lista på några av de poster som kan ändras: 

Demografi-/befolkningsförändring  

Flerårsplanen utgår alltid ifrån antagen demografi-/befolkningsförändring för 

Falköpings kommun, men inför en ny budgetprocess behöver en justering till 

verkligt utfall för föregående år göras vilket påverkar nämndernas 

budgettilldelning för volymförändringar. 

Kostnads-/intäktsuppräkning 

För de kostnader och intäkter som inte är fast enligt gällande avtal eller 

beslutade av kommunfullmäktige kommer en justering utifrån SKRs KPV att 

göras. Detta för att motverka att nämndernas budgetramar urholkas till följd av 

inflation eller ökade priser i samhället. 

Löneöversyn/personalkostnader 

Beräkning av förändrade personalkostnader för nämnderna kopplat till 

löneöversyn, lönestrukturer eller andra behov kopplat till flerårsplansperioden. 

Eventuell justering av tidigare års löneöversyn om tidigare fördelning av 

budgetmedel differerar väldigt mot verkligt utfall. 
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Kapital-/internhyreskostnader  

Fördelning av kapitalkostnader utifrån schablonberäkning av existerande 

objekt i anläggningsreskontran.  

Fördelning av kommande kapital-/internhyreskostnader för investeringar som 

beslutats i tidigare flerårsplan. 

Skatteunderlag 

Kommunens skatteunderlag grundar sig i Sverige kommuner och regioners 

beräkning av skatter och bidrag för kommande år. En justering görs utifrån 

demografi-/befolkningsförändring. 

 

Budgetprocess och framtagande av ny 
Flerårsplan 

Övergripande budgetprocess 

 

 
 

Falköpings kommuns övergripande budgetprocess sker i olika steg och 

omfattar följande delar:  

 

Planeringsförutsättningar, nu- och omvärldsanalys 

Falköpings kommuns budgetprocess utgår alltid ifrån senast beslutad 

flerårsplan.  

Kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med kommunens övriga 

förvaltningar och bolag tar fram en nuläges- och omvärldsanalys. Analysen 

beskriver bland annat kvaliteten i verksamheterna och kommunens 
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förutsättningar på längre sikt kopplat till kommunfullmäktiges mål, men även 

trender i omvärlden som kan påverka kommunens utveckling. 

Ekonomiavdelningen arbetar fram planeringsförutsättningar för den nya 

budgetprocessen. I planeringsförutsättningar lägger ekonomiavdelningen till ett 

nytt år samt eventuella förslag på justeringar av beslutad flerårsplan kopplat till 

omvärldsförändringar. Detta innefattar bland annat följande delar 

 Demografi/befolkningsförändring 

 Skatteunderlag 

 Kostnad-/intäktsuppräkning 

 Löneöversyn 

 Kapital-/internhyreskostnader 

Planeringsdag  

Budgetarbetet inleds med att kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med 

kommunens övriga förvaltningar och bolag tar fram en nuläges- och 

omvärldsanalys. Analysen beskriver bland annat kvaliteten i verksamheterna 

och kommunens förutsättningar på längre sikt, men även trender i omvärlden 

som kan påverka kommunens utveckling. Under en gemensam planeringsdag 

diskuterar politiker och tjänstepersoner analysen och de slutsatser som 

framkommit.  

Syftet med planeringsdagen är att skapa en gemensam utgångspunkt för det 

kommande arbetet med framtagande av budgetunderlag.  

 

Antagande av budgetförutsättningar  

Falköpings kommuns budgetberednings sammanträde föregås av partipolitiska 

möten för att formera förslag som underlag till den formella beslutande 

budgetberedningen för Falköpings kommun. 

Budgetförutsättningarna ska utgå ifrån tidigare flerårsplan, nu- och 

omvärldsanalys kopplat till mål, investeringsplan och lokalförsörjning samt 

verksamhetsplanering. I budgetförutsättningarna ska även skattesats, 

demografi/befolkningsförändring, internränta, personalomkostnader och 

eventuell resursfördelning beaktas. 

 

Senast i mars månad ska Falköpings kommuns budgetberedning anta 

budgetförutsättningar för kommande flerårsplan.  

 

Budgetberedningen ger även nämnderna i uppgift att utifrån antagna 

budgetförutsättningar ta fram och behandla nämndspecifika budgetunderlag 

som ska skickas till Falköpings kommuns budgetberedning. 

 

Budgetberedningen ger även de kommunala bolagen i uppgift att ta fram 

budgetunderlag som ska skickas till Falköpings kommuns budgetberedning 

senast den 31 augusti. 
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Nämndernas budgetunderlag  

Nämnderna ska utifrån budgetberedningens budgetförutsättningar ta fram och 

behandla nämnds budgetunderlag. 

I nämndens budgetunderlag ska följande punkter ingå med fokus på de två sista 

åren: 

 Nu-, omvärlds- och målanalys 

 Verksamhetsförändringar 

 Underlag för resultat- och verksamhetsbudget (bruttobudgetering) 

 Personalunderlag 

 Investeringsunderlag 

 Eventuella förändringar av taxor och avgifter 

 

Nämndernas budgetunderlag ska vara beslutade i respektive nämnd och vara 

budgetberedningen till handa senast den 31 augusti.  

 

 

Avstämningsdialog 

Presentation/avstämning av nämndernas inkomna budgetunderlag till 

budgetberedningen. Ekonomiavdelningen presenterar ny skatteprognos och 

eventuella justeringar av planeringsförutsättningarna kopplat till 

omvärldsförändringar.  

 

Budgetberedningens förslag till ny Flerårsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar förslag till ny Flerårsplan. 

Budgetberedningens sammanträden föregås av partipolitiska möten för att 

formera förslag som underlag till den formella beslutande budgetberedningen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar om ny Flerårsplan 

Kommunstyrelsen behandlar och beslutar om ny Flerårsplan och skattesats före 

oktober månads utgång.  

 

Kommunfullmäktige beslutar om ny Flerårsplan 

Kommunfullmäktige beslutar om skattesats, ny Flerårsplan och budget för 

kommande år senast november månads utgång.  

Kommunfullmäktige beslutar att ge nämnderna i uppdrag att ta fram 

verksamhetsplan för Flerårsplansperioden med detaljbudget för kommande år 

utifrån beslutad Flerårsplan.   
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Summering och tidsplan budgetprocess 

Budgetberedningen sammanträder, summering och analys av gånga årets 

budgetprocess. Beslutande om tidsplan för kommande år budgetprocess, 

uppföljningar samt ekonomiskt årshjul med datum. 

 

Nämndernas verksamhetsplan och detaljbudget 

Nämnderna ska utifrån beslutad flerårsplan ta fram och besluta om 

nämndspecifika delmål, verksamhetsplan för flerårsperioden samt detaljbudget 

för kommande år. 

Nämnden svarar för att verksamheten bedrivs inom den av kommunfullmäktige 

fastställda budgetramen. Ansvarig nämnd har rätt till att fritt omdisponera 

medel inom tilldelad driftbudget för aktuellt budgetår under förutsättning att 

verksamhetsinriktning inte ändras. I de fall där verksamhetsinriktningen 

behöver ändras ska nämnden föra frågan vidare till kommunfullmäktige. 

Ansvarig nämnd har rätt att fritt omdisponera medel mellan olika 

investeringsprojekt inom tilldelad investeringsram för aktuellt budgetår, dock 

ej de projektinvesteringar som finns i av KF beslutad flerårsplan. Utrymme för 

eventuella ökade driftskostnader ska i första hand skapas genom besparingar 

och prioriteringar inom tilldelad ram. 

Verksamhetsplanen för nämnden ska innehålla följande delar: 

 KF mål, nämndspecifika mål och hur nämnden arbetar med dessa. 

 Verksamhetsplanering 

 Personalplanering 

 Resultat-, verksamhets- och investeringsbudget (bruttobudgetering) 

 

Nämndens verksamhetsplan för med detaljbudget för kommande år ska vara 

beslutad senas december månads utgång. 

 

Uppföljning och analys 
För att få veta om de mål som kommunfullmäktige och de delmål som 

nämnden beslutat om kommer att uppnås ska kontinuerlig uppföljning av 

resultat göras. Genom att följa upp och analysera resultat får nämnden 

kännedom om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. 

Därigenom skapas viktiga underlag för att prioritera, åtgärda och styra 

kommunens arbete. Uppföljning och analys blir därför viktiga bitar i den 

kommunala styrprocessen och ska ske systematiskt och kontinuerligt. 

Uppföljning och analys av ekonomiskt resultat samt mål görs alltid ifrån 

gällande budget vid rapporttillfället och gäller helår. Hänsyn i uppföljning och 
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analys vid rapporttillfället ska alltså inte tas för framtida budget- eller 

måljustering, även om dessa är beslutade men inte genomförda. 

Uppföljning och analys av ekonomiskt resultat samt mål görs alltid ifrån 

gällande budget vid rapporttillfället och gäller helår. Hänsyn i uppföljning och 

analys vid rapporttillfället ska alltså inte tas för framtida budget- eller 

måljustering, även om dessa är beslutade men inte genomförda. 

Falköpings kommun genomför tertialuppföljningar per den 30 april, den 31 

augusti och den 31 december. Kommunstyrelsen eller nämnd kan besluta om 

ytterligare uppföljningar. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för 

anvisningar till de kommunövergripande uppföljningarna. Uppföljningarna i 

augusti och december är lagstadgade och granskas av kommunens externa 

revisorer. Vid dessa uppföljningar görs en samlad uppföljning av 

fullmäktigemål samt ekonomi, där nämnderna gör en verksamhets- och 

ekonomiuppföljning av delmål och budget. Av uppföljningen ska framgå i 

vilken utsträckning målen har uppnåtts. Uppföljning ska även göras genom 

kontinuerlig analys av resultat i förhållande till mål och budget under året.  

Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt ansvar för att kontinuerligt följa upp 

nämndernas måluppfyllelse och ekonomiska ställning. Detta gör 

kommunstyrelsen genom månadsrapporter från förvaltningarna med 

årsprognos tre gånger per år, per mars, per maj och per oktober.  

Kommunstyrelsen även rätta att besluta om ytterligare uppföljningar eller 

ytterligare underlag/åtgärdsplaner/presentation från nämnder som avviker från 

mål- och ekonomiuppföljning mot beslutad flerårsplan.  

Kunskapen från analysarbetet tas sedan med i planeringsarbetet inför 

kommande budgetår. På så sätt bidrar analysen till att verksamheten ständigt 

förbättras. 

Uppföljningsprocessen 
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Falköpings kommuns uppföljningsprocess sker i olika steg och omfattar 

följande delar:  

Antagande av Flerårsplan 

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål och nämnds budgetramar i 

Flerårsplan senast november månads utgång inför uppföljningsåret. Flerårsplan 

används som grund i kommande delårsrapporter och årsredovisning. 

Verksamhetsplan med detaljbudget 

Nämnderna ska utifrån beslutad flerårsplan ta fram och besluta om 

nämndspecifika delmål, verksamhetsplan för flerårsperioden samt detaljbudget 

för kommande år senast december månads utgång. Verksamhetsplanen ska 

användas som grund i kommande delårsrapporter och verksamhetsredovisning. 

Månadsrapport per mars 

En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska förvaltningarna rapportera in 

ekonomisk uppföljning per mars månad med årsprognos. Inrapporteringen sker 

till ekonomiavdelningen som sammanställer månadsrapporten och presenterar 

denna som ett ärende på kommunstyrelsen i april månad. 

Delårsrapport per april 

I den första tertialuppföljningen ska bolag och nämnder lämna in en 

verksamhetsrapport per april, med ekonomin, samt målarbete till 

kommunstyrelsen som sammanställer delårsrapport per april och ger en samlad 

bild över kommunens ekonomi och målarbete till kommunfullmäktige.  

I en del av kommunstyrelsens uppgiftsplikt genomförs dialogmöten mellan 

kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier utifrån delårs-och 

verksamhetsrapport. 

Delårsrapport per april ska vara behandlad i fullmäktige senast juni månads 

utgång. 

Månadsrapport per maj 

En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska förvaltningarna rapportera in 

ekonomisk uppföljning per maj månad med årsprognos. Inrapporteringen sker 

till ekonomiavdelningen som sammanställer månadsrapporten och presenterar 

denna som ett ärende på kommunstyrelsen i juni månad. 

Delårsrapport per augusti 

Delårsrapport per augusti är lagstadgad och granskas av kommunens externa 

revisorer. Vid denna uppföljningar görs en samlad uppföljning av 

fullmäktigemål samt ekonomi, där bolag och nämnder gör en 

verksamhetsrapport per augusti av delmål och budget. Av uppföljningen ska 

framgå i vilken utsträckning målen har uppnåtts samt en målanalys.  
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I en del av kommunstyrelsens uppgiftsplikt genomförs dialogmöten mellan 

kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier utifrån delårs-och 

verksamhetsrapport. 

Delårsrapport per augusti ska vara behandlad i kommunfullmäktige senast 

oktober månads utgång. 

Månadsrapport per oktober 

En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska förvaltningarna rapportera in 

ekonomisk uppföljning per oktober månad med årsprognos. Inrapporteringen 

sker till ekonomiavdelningen som sammanställer månadsrapporten och 

presenterar denna som ett ärende på kommunstyrelsen i november månad. 

Års-/verksamhetsredovisning 

Årsredovisningen är kommunens sammanställning av helåret och är en 

lagstadgad rapport som granskas av kommunens externa revisorer. Vid denna 

uppföljning görs en samlad uppföljning av fullmäktigemål samt ekonomi, där 

bolag och nämnder gör en verksamhetsredovisning av delmål och budget. Av 

uppföljningen ska framgå i vilken utsträckning målen har uppnåtts samt en 

målanalys.  

I nämndens verksamhetsredovisning ska även eventuella ombudgeteringar till 

kommande budgetår lyftas till kommunfullmäktige. 

Årsredovisningen för föregående år ska vara behandlad i kommunfullmäktige 

senast april månads utgång. 

Årsredovisningskonferens 

Efter att årsredovisningen är bered i kommunstyrelsens arbetsutskott bjuder 

ekonomichefen in till budgetkonferens som en del i presentationen av 

kommunens gångna verksamhetsår. 

 

På konferensen ges presentation av måluppfyllelse och verksamhetsanalyser 

samt ekonomisk redovisning av resultat och eventuella budgetavvikelser. 

 

 

Förändring av fastställd budgetram 
Om en nämnd vid uppföljning prognostiserar en betydande avvikelse mot 

budget åligger det nämnden att omedelbart vidta åtgärder, så att verksamheten 

kan rymmas inom fastställd budgetram. Budgetavvikelsen ska i första hand 

täckas genom omdisponering av medel inom nämndens budgetram. I de fall 

nämndens åtgärder medför ändrad verksamhetsinriktning eller nämnden inte 

anser sig kunna hantera den negativa avvikelsen ska rapportering ske 

omgående till kommunstyrelsen. Avvikelsen och vidtagna åtgärder ska 

dokumenteras i nämndens och styrelsens beslutsprotokoll. I de fall åtgärderna 

kräver väsentliga avsteg ifrån kommunfullmäktiges antagna mål får dessa inte 

vidtas utan beslut från kommunfullmäktige.  
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Om en nämnd önskar genomföra förändringar, som medför kostnader och 

resulterar i en negativ avvikelse mot budget men på sikt i besparingar, ska 

framställan göras till kommunstyrelsen för beslut.  

Om en nämnd vill göra en fördelning av budgetramen till en annan nämnd till 

följd av exempelvis förändringar i organisationen, ska en sådan framställan 

göras av berörda nämnder till kommunfullmäktige som beslutar om 

budgetramen kan ändras. Detsamma gäller om en nämnd vill göra en 

omfördelning från beslutad driftsbudget till investeringsbudget. 

Eventuella andra förändringar av de av kommunfullmäktige fastställda 

budgetramarna kan göras av kommunfullmäktige efter framställan av berörd 

nämnd. 

Om kommunfullmäktige beslutar att en nämnd får utökad ram ska 

kommunfullmäktige samtidigt ange hur finansieringen ska ske i enlighet med 

uppsatta finansiella mål. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Inför beslut om programorganisation på 
Ållebergsgymnasiet 2022/2023 

 

Förslag till beslut på nämnden den 26 oktober 2021 

1. Nämndsbeslut i enlighet med förslaget till programorganisation för 

läsåret 2022/2023. 

2. Falköping ska utnyttja möjligheten att fatta beslut om eventuellt 

antagningsstopp under omvalsperioden, 15 april-15 maj, då stor 

rörelse i elevernas val förekommer. 

3. Vid fem eller mindre antal sökande under omvalsperioden görs en 

bedömning huruvida antagningen ska stoppas eller ej för aktuellt 

program. 

 

Sammanfattning  

Den av nämnd beslutade programorganisationen kan justeras utifrån 

söktrycket vid första sökomgången (avslutas 1 februari). 

Enligt aktuellt samverkansavtal gäller 1 april för beslut om antagningsstopp 

för program/inriktning.  

UNDANTAG: Den kommun som önskar, kan istället fatta beslut om 

antagningsstopp under omvalsperioden (15 april-15 maj). Denna möjlighet 

är avstämd med antagningskansliet.  

Enda villkoret är att eleverna måste hinna göra ett omval innan valperiodens 

slut. 

Förslag: Vid fem eller mindre antal sökande under omvalsperioden görs en 

bedömning huruvida antagningen ska stoppas eller ej för aktuellt program.  

Bedömningen kan till exempel handla om antalet högrehandssökande till 

programmet; kommer antagningsprocessen att fylla på programmet ändå? 

Bakgrund 

Ållebergsgymnasiet har sedan många år ett högt söktryck på en majoritet av 

skolans program. Ett lägre söktryck kan förekomma på alla program från år 

till annat, medan vissa program har större elevunderlag än andra. Barn- och 

utbildningsnämnden har önskat en rekommendation avseende ett söktryck då 
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ett antagningsstopp ska värderas/bedömas. Förslaget är fem sökande under 

omvalsperioden.  

 

Torbjörn Karlsson 
Verksamhetschef gymnasieskola 
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Förslag till programorganisation 2022/2023 för Ållebergsgymnasiet 
Rödmarkerad text är förklaringar till elevantalet. 

 

Program Inriktning Antal elever Övrigt 

BA Husbyggnad 16 APL-platser hos den lokala 

byggbranschen begränsar vårt 

elevantal. 

BF Fritid och hälsa 

Pedagogiskt och socialt arbete 

25  

 

EK Ekonomi 

Juridik 

50 Under omvalsperioden inför lå 

21/22 utökades platserna till 60 

och fylldes. Önskar erbjuda 50 

som utgångspunkt även i år för 

att därefter kunna utöka vid 

behov.  

EE Elteknik 16  

ES Musik 

Bild och Formgivning 

16+2 16 ES-platser samt  

2 sökbara IMVES 

FT Personbil 

Karosseri och lackering 

16 

 

Lokalerna begränsar vårt 

elevantal till 16. 

HA Handel och service 15  

IN Produkt- och maskinteknik 

Träteknik 

14+2 

 

14 IN-platser samt  

2 sökbara IMVIN 

(16 platser inkl max 4 IMV 

enligt avtal med Kinnarps) 

NA Naturvetenskap 30 

 

  

SA Medier, information och kommunikation 

Samhällsvetenskap 

Beteendevetenskap 

50 Under omvalsperioden inför lå 

21/22 utökades platserna till 60 

och fylldes. Önskar erbjuda 50 

som utgångspunkt även i år för 

att därefter kunna utöka vid 

behov. 

TE Informations- och medieteknik 

Produktionsteknik 

Samhällsbyggande och miljö 

40 

 

Vid behov kan antalet platser 

utökas till 50.  

 

VO  18+2 18 VO--platser samt  

2 sökbara  IMVVO 

 

IM Programinriktat val (IMV, se ovan) 

Yrkesintroduktion 

 

 

 

Individuellt alternativ                     

Språkintroduktion 

IMV se ovan 

 

IMYRKHA 5 

IMYRKBF 5 

IMYRKIN 10 

 

 

IMYRK HA samläsning 

yrkeskurser med HA, övriga 

egna grupper inom IM. 

 

 

 

IMA och IMS ej sökbara 
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Gymnasiesär 

Hälsa vård och 

omsorg 

Individuellt 

program 

  
5 

 

5 

 

Summa sökbara 

platser: 

 342 

 

Varav:  

10 gysär  

20 IMY-platser 

 

(IMY-platser kan utökas om 

platser finns på övriga program) 

 Övriga IM-platser ej sökbara. 
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Elevantal Ållebergsgymnasiet 21-09-06
*

Klass Ej åk 6-år Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 10 Summa

AVVAKTA  1  1

BA19  14  14

BA20  16  16

BA21  16  16

BF19  25  25

BF20  29  29

BF21  25  25

EE19  15  15

EE20  16  16

EE21  16  16

EK19a  23  23

EK19b  25  25

EK20a  23  23

EK20b  20  20

EK21a  30  30

EK21b  29  29

ES19  6  6

ES20  17  17

ES21  8  8

FT19  14  14

FT20  14  14

FT21  16  16

HA19  15  15

HA20  5  5

HA21  10  10

HO18  1  1

HO19  1  1

HO20  3  3

HO21  1  1

IAIND18  2  2

IAIND19  2  2

IAIND20  4  4

IAIND21  5  5

IM21  37  37

IMA19  10  10

IMA20  15  15

IMIND18  1  1

IMS18  4  4

IST-Rapport/Skola/Statistik/KLSTAT.RPT
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IMS19  14  14

IMS20  17  17

IMS21  16  16

IMY19  1  1

IMY20  14  14

IMY21  4  5  9

IMYRK18  1  1

NA19  29  29

NA20  27  27

NA21  24  24

SA19b  29  29

SA19m  13  13

SA19ms  19  19

SA20a  24  24

SA20b  25  25

SA21a  30  30

SA21b  30  30

TE19a  26  26

TE19b  24  24

TE20a  15  15

TE20b  17  17

TE21a  21  21

TE21b  18  18

TR19  12  12

TR20  9  9

TR21  10  10

VO19  11  11

VO20  12  12

VO21  17  17

Totalt på skolan  364  322  339  3  1,028

IST-Rapport/Skola/Statistik/KLSTAT.RPT
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Sammanställning för samtliga skolor 21-09-06

Antal elever totalt per årskurs: Varav elever i skolårsblandade klasser:

Ej åk 5:or Ej åk 5:or

6-åringar 6:or 6-åringar 6:or
 3641:or 7:or 1:or 7:or
 3222:or 8:or 2:or 8:or
 3393:or 9:or 3:or 9:or

 34:or 10:or 4:or 10:or

 1,028  0Totalt Totalt

IST-Rapport/Skola/Statistik/KLSTAT.RPT
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-14 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 70 Dnr 2021/00611  

Programorganisation på Ållebergsgymnasiet läsåret 
2022/2023 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Förvaltningen får i uppdrag att till nämndsmötet den 26 oktober lämna 

förslag på programorganisation på Ållebergsgymnasiet läsåret 

2022/2023.  

2 Förvaltningen får i uppdrag att till nämndsmötet den 28 september 2021 

presentera förslag på modell för hantering av program med få sökande. 

     

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden kommer vid sitt sammanträde den 26 oktober 

2021 att besluta om programorganisation på Ållebergsgymnasiet läsåret 

2022/2023. Glädjande är att en stor andel av Falköpings gymnasieelever 

väljer att gå på Ållebergsgymnasiet. Vissa program har dock över tid haft ett 

lågt antal sökande, varför nämnden önskar få förslag på modell för hantering 

av dessa program i samband med antagningsprocessen.          

  

 

Paragrafen skickas till  
Skolchef 

Verksamhetschef gymnasieskola           
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INKOMNA SKRIVELSER 

Datum 

2021-09-21 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

Inkomna skrivelser 2021-09-01 – 2021-09-20 

 

Datum Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Diarienr Dok.id. 

2021-09-03 IN Fackliga representanter 
Gustaf Dalénskolan 

Kommunskrivelse sep -21 2021/00019 38487  
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 

Datum 

2021-09-21 

 

  

 

 

Delegationsbeslut 2021-09-01 – 2021-09-20 
 

 

Datum Beskrivning  Handläggare Diarienummer 

2021-09-20 Ordförandebeslut angående 
verksamheten vid Falköpings 
kommuns kulturskola från och med 29 
september 2021 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
ordförande 

2021/00022 

2021-09-16 Beslut om självskjutsersättning VT-21 Skolskjutsansvarig 
administratör 

2021/00317 

2021-09-07 Beslut inackorderingstillägg  Ansvarig administratör 2021/00937 

2021-09-06 Beslut om placering i grundskola Rektor Dotorpsskolan 2021/00853 

2021-09-06 Beslut om placering i grundskola Rektor Gudhemsskolan 2021/00853 

2021-09-06 Beslut om placering i grundskola Rektor Åttagårdsskolan 2021/00853 

2021-09-06 Beslut om placering i grundskola Rektor Vindängens 
skola 

2021/00853 

2021-09-06 Beslut om placering i grundskola Rektor Vindängens 
skola 

2021/00853 

2021-09-15 Beslut om skolskjuts vid växelvis 
boende – avslag 

Skolskjutsansvarig 
administratör 

26284 

2021-09-12 Beslut om skolskjuts vid växelvis 
boende 

Skolskjutsansvarig 
administratör 

26397 

2021-09-12 Beslut om skolskjuts vid växelvis 
boende 

Skolskjutsansvarig 
administratör 

26399 

2021-09-12 Beslut om skolskjuts vid växelvis 
boende 

Skolskjutsansvarig 
administratör 

26401 

2021-09-13 Beslut om skolskjuts vid växelvis 
boende 

Skolskjutsansvarig 
administratör 

26429 
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BUN 2021/00211  
 

 

 

 
 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Anmälningsärenden till nämnd  

Förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner redovisningen och lägger anmälningsärenden   

2021-09-101 – 2021-09-20 till handlingarna.        

Bakgrund 

Följande anmälningsärenden har inkommit under perioden 2021-09-01 – 

2021-09-20 

Datum Ärende  

2021-09-16 Anmälan av personuppgiftsincident 

8551 

 

2021-09-17 Anmälan av personuppgiftsincident 

8551 

 

2021-09-01 – 

2021-09-20 

Anmälningar om kränkande 

behandling – sammanställning 

 

2021-09-01 – 

2021-09-20 

Anmälningar om kränkande 

behandling – grundskola 

 

2021-09-01 – 

2021-09-20 

Anmälningar om kränkande 

behandling – Ållebergsgymnasiet 

 

2021-09-01 – 

2021-09-20 

Anmälningar om kränkande 

behandling - förskola 

 

2021-08-18 Protokoll KS § 115 – 2021 Utvärdering av intern 

kontroll 

2021-08-30 Protokoll KF § 88-2021  Budgetramjustering 

2021-08-30 Protokoll KF § 89-2021 Startbesked ombyggnad 

Odensbergsskolan 

2021-09-14 Protokoll BUNAU   

2021-09-02 Protokoll FÖSAM  

2021-09-17 Rektors beslut om avstängning av 

elev – Högstadium Centrum 

 

2021-09-17 Rektors beslut om avstängning av 

elev – Högstadium Centrum 
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Ärendenummer: #8551 | Inskickat av: Björn Broberg | Datum: 2021-09-16 09:41 Sida  av 1 3

 Adress/arbetsplats
Stadshuset

 Förvaltning
Barn och utbildningsförvaltning

 Mobiltelefon
0727286926

 E-postadress
bjorn.broberg@falkoping.se

 För- och efternamn
Björn Broberg

Anmälan av personuppgiftsincident
Ärendenummer: #8551 | Inskickat av: Björn Broberg | 2021-09-16 09:41

Ändrad av handläggare: Sonja Neuman Hall | Ändringsdatum: 2021-09-16 10:51

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

2. Incident

Beskriv kortfattat vad som inträffat

Vid läsårsflytt i lärplatformen Unikum lästes inte alla undervisningsgrupper över korrekt. Vissa 
vårdnadshavare fick då tillgång till föregående års allmänna flöde. Uppgifter som där har kunnat 
ses är av allmän karaktär, sommarhälsningar eller äldre covidinformation. Felet åtgärdades 
omgående från Unikum. Felet upptäcktes av personal. Incidenten hanterades direkt men 
rapporten gick av någon anledning inte iväg direkt. Detta upptäcktes först den 16 september 
2021.
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 Tid
11:31

 Datum
2021-08-09

 Tid
09:33

 Datum
2021-08-09

När inträffade incidenten?

Försök att ange på ett ungefär när incidenten inträffade

När upptäckte ni incidenten?

Försök att ange på ett ungefär när incidenten upptäcktes

Hur upptäcktes incidenten?

En anställd informerade oss

Varför inträffade incidenten enligt er uppfattning?

Tekniskt fel, till exempel fel i mjukvara, programinställningar

Om du inte känner till det exakta antalet kan du uppskatta antalet genom att 
fylla i något av de angivna intervallen

11-100

Vilka grupper tillhör de registrerade?

Användare av den personuppgiftsansvarige tjänster
Skolelever i förskola, grundskola eller gymnasium

Om du inte känner till det exakta antalet kan du uppskatta antalet genom att 
fylla i något av de angivna intervallen

101-1000

Vilken sorts personuppgifter har incidenten drabbat?

Kontaktinformation
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 Tid
09:30

 Datum
2021-09-16

Hur allvarlig bedömer ni att incidenten är?

Begränsad

Hur har ni agerat efter incidenten ?

Beskriv vad ni har gjort. Har ni vidtagit åtgärder eller avser att vidta åtgärder för att lösa 
problem, förebygga eller mildra effekterna av incidenten?

Åtgärdat den felaktiga behörigheten tillsammans med Unikum. Bokat in möten för hur detta ska 
kunna undvikas i framtiden. Bedömt om ärendet behöver lämnas till IMY svar nej.

Ange datum och tid

Ange datum och tid för åtgärden 

3. Förvaltning

Vilken nämnd gäller anmälan av personincident för?

Barn- och utbildningsnämnden
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Ärendenummer: #8571 | Inskickat av: Mats Werner | Datum: 2021-09-17 09:35 Sida  av 1 3

 Tid
12:00

 Datum
2021-08-20

 Adress/arbetsplats
Ållebergsgymnasiet Hus A, B, F, Musikskolan

 Förvaltning
Barn och utbildningsförvaltning

 Mobiltelefon
-

 E-postadress
mats.werner@falkoping.se

 För- och efternamn
Mats Werner

Anmälan av personuppgiftsincident
Ärendenummer: #8571 | Inskickat av: Mats Werner | 2021-09-17 09:35

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

2. Incident

Beskriv kortfattat vad som inträffat

Två elevers datorer blev stulna i matsalen på Ållebergsgymnasiet.

När inträffade incidenten?

Försök att ange på ett ungefär när incidenten inträffade
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 Exakt antal
2

 Tid
12:30

 Datum
2021-08-20

När upptäckte ni incidenten?

Försök att ange på ett ungefär när incidenten upptäcktes

Hur upptäcktes incidenten?

En anställd informerade oss

Varför inträffade incidenten enligt er uppfattning?

Medvetet angrepp från någon i organisationen

Hur många registrerade har påverkats?

Vilka grupper tillhör de registrerade?

Skolelever i förskola, grundskola eller gymnasium

Om du inte känner till det exakta antalet kan du uppskatta antalet genom att 
fylla i något av de angivna intervallen

1-10

Vilken sorts personuppgifter har incidenten drabbat?

Identifierande information (exempelvis för-och efternamn)
Kontaktinformation

Hur allvarlig bedömer ni att incidenten är?

Begränsad
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 Tid
09:30

 Datum
2021-09-17

Hur har ni agerat efter incidenten ?

Beskriv vad ni har gjort. Har ni vidtagit åtgärder eller avser att vidta åtgärder för att lösa 
problem, förebygga eller mildra effekterna av incidenten?

Uppmanat eleverna att polisanmäla.

Ange datum och tid

Ange datum och tid för åtgärden 

3. Förvaltning

Vilken nämnd gäller anmälan av personincident för?

Barn- och utbildningsnämnden
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Statistik
Kränkande Behandling Incident
Falköpings Kommun

Inskickade = Totalt antal ärenden inskickade under vald period. 
Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden. 
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i
perioden. 
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period. 

Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken. 
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald
tidsperiod. 

Filter 2021-09-01 - 2021-09-20



Välj datumintervall
Från:

2021-09-01

Till:

2021-09-20

Använd Återställ 

33
Inskickade 2021-09-01 - 2021-09-20

 13
Ej påbörjade
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 42
Påbörjade

 28
Avslutade

Avslutade ärenden
Antal avslutade ärenden: 28

Ej kränkning

 100% Kränkning
 0% Ej kränkning

⬤
⬤

Snabbutredning

 71.4% Utredning
 28.6% Snabbutredning

⬤
⬤

Ärenden totalt
Totalt antal ärenden: 83
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 15.7% Ej påbörjade
 50.6% Påbörjade
 33.7% Avslutade

⬤
⬤
⬤

Pågående och avslutade ärenden
Kön, utsatt
Han

34.8%

24

Hen/Annat

0%

0

Hon

42%

29

Vet ej

0%

0

Inget kön angivet

23.2%
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16

Kön, utsättare
Han

52.9%

37

Hen/Annat

0%

0

Hon

21.4%

15

Vet ej

1.4%

1

Inget kön angivet

24.3%

17

Kategorier
Diskriminering

6.6%

5

Fysisk
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30.3%

23

Psykosocial

14.5%

11

Sexuella trakasserier

0%

0

Text/bild

9.2%

7

Trakasserier

2.6%

2

Verbal

23.7%

18

Ingen kategori vald

13.2%

10

Verksamhetsområden
Falköpings Kommun Grundskolor
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92.9%

65

Falköpings Kommun Gymnasieskolor

4.3%

3

Falköpings Kommun Förskolor

2.9%

2

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-28


	Remiss av SOU 2021:33 En tioårig grundskola - Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Bakgrund

	Remiss av SOU 2021:33 En tioårig grundskola - Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Förvaltningens bedömning
	Beslutsunderlag En tioårig grundskola- Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. SOU 2021:33
	Beslutet ska skickas till

	Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2021
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Bakgrund

	Innehållsförteckning
	Inledning
	SYFTE
	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

	Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning
	OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR
	DAGENS KOMPLEXA SAMHÄLLES PÅVERKAN PÅ NÄMNDERNA
	Kommunfullmäktiges övergripande mål och agenda 2030
	HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

	Kommunens uppföljningsarbete
	UPPFÖLJNINGSARBETE
	SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT HÅLLBART FALKÖPING
	SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT  ATTRAKTIVARE FALKÖPING
	SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT  NÄRINGSLIV SOM UTVECKLAS
	Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning
	Förutsättningar, planerade åtgärder och uppdrag utifrån identifierade mål-och utvecklingsområden

	Jämförelser och nyckeltal
	VERKSAMHETSFÖRÄNDRING jämfört med plan
	NYCKELTAL

	Personalredovisning
	Uppföljning av nämndens PERSONALPLANERING
	Kompetensförsörjning

	Förväntad utveckling
	Mål 1
	Mål 2
	Mål 3
	Mål 4

	Resultaträkning
	NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE RESULTATRÄKNING
	Åtgärder för att nå balans /osäkerheter i prognosen

	Resultat per verksamhetsområde
	Förskola
	Grundskola
	Gymnasieskola
	Övrigt

	Investeringsredovisning
	Re/löpande investering

	Politiska uppdrag under år 2021
	Från kommunfullmäktige
	Från barn- och utbildningsnämnden
	Uppföljning politiska uppdrag

	Nämndens verksamhetsuppföljning
	Återkoppling till nämnd
	Budgetuppföljning till nämnd
	Styrkedjan

	Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2021
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2021.
	Beslutet ska skickas till

	Redovisning av projekt Läsglädje
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Bakgrund

	Komplettering till redovisning av projekt Läsglädje
	Policy för verksamhets- och ekonomistyrning
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Förvaltningens bedömning
	Finansiering
	Beslutsunderlag Förslag till policy för verksamhets- och ekonomistyrning
	Beslutet ska skickas till

	1. Inledning
	2. Syfte
	3. Styrmodellen
	4. Anslagsbindningsnivå
	4.1. Kommunfullmäktige
	4.2. Kommunstyrelse
	4.3. Nämnd
	4.4. Resultatenhet
	4.5. Balansräkningsenhet

	5. Roller och ansvar
	5.1 Kommundirektör
	Kommundirektören är kommunens högste tjänsteperson och ansvar övergripande för att säkra rutiner, styra, leda och följa upp kommunens verksamheter. I rollen ingår samordningsansvar på förvaltningschefsnivå samt mellan de kommunala bolagen och kommunor...
	5.2. Förvaltningschef
	5.3. Avdelningschef/verksamhetschef eller motsvarande
	5.4. Enhetschef

	6. Budgetprocessens delar
	6.1. Falköpings kommuns budgetberedning
	6.2. Nu-, omvärld och målanalys
	6.3. Investeringar
	6.4. Kommunövergripande budgetprocess
	6.5. Nämndernas budgetprocess

	7. Uppföljning och analys
	Riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Förvaltningens bedömning
	Finansiering
	Beslutsunderlag Förslag till riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning
	Beslutet ska skickas till

	Inledning
	Styrmodellen
	Från planering till åtgärd i fem steg:
	Planera
	Genomföra
	Följa upp
	Analysera
	Åtgärda


	Falköpings kommuns budgetprocess
	Falköpings kommuns budgetberedning
	Investeringar
	Planeringsförutsättningar
	Demografi-/befolkningsförändring
	Kostnads-/intäktsuppräkning
	Löneöversyn/personalkostnader
	Kapital-/internhyreskostnader
	Skatteunderlag


	Budgetprocess och framtagande av ny Flerårsplan
	Övergripande budgetprocess
	Planeringsförutsättningar, nu- och omvärldsanalys
	Planeringsdag
	Antagande av budgetförutsättningar
	Nämndernas budgetunderlag
	Avstämningsdialog
	Budgetberedningens förslag till ny Flerårsplan
	Kommunstyrelsen beslutar om ny Flerårsplan
	Kommunfullmäktige beslutar om ny Flerårsplan
	Summering och tidsplan budgetprocess

	Nämndernas verksamhetsplan och detaljbudget

	Uppföljning och analys
	Uppföljningsprocessen
	Antagande av Flerårsplan
	Verksamhetsplan med detaljbudget
	Månadsrapport per mars
	Delårsrapport per april
	Månadsrapport per maj
	Delårsrapport per augusti
	Månadsrapport per oktober
	Års-/verksamhetsredovisning
	Årsredovisningskonferens


	Förändring av fastställd budgetram
	Inför beslut om programorganisation på Ållebergsgymnasiet 2022/2023
	Förslag till beslut på nämnden den 26 oktober 2021
	Sammanfattning
	Bakgrund

	Programorganisation på Ållebergsgymnasiet läsåret 2022/2023
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut
	Bakgrund

	Inkomna skrivelser 2021-09-01 – 2021-09-20
	Anmälningsärenden till nämnd
	Förslag till beslut
	Bakgrund

	1. Kontaktuppgifter
	Kontaktuppgifter

	2. Incident
	Beskriv kortfattat vad som inträffat
	När inträffade incidenten?
	När upptäckte ni incidenten?
	Hur upptäcktes incidenten?
	Varför inträffade incidenten enligt er uppfattning?
	Om du inte känner till det exakta antalet kan du uppskatta antalet genom att fylla i något av de angivna intervallen
	Vilka grupper tillhör de registrerade?
	Om du inte känner till det exakta antalet kan du uppskatta antalet genom att fylla i något av de angivna intervallen
	Vilken sorts personuppgifter har incidenten drabbat?
	Hur allvarlig bedömer ni att incidenten är?
	Hur har ni agerat efter incidenten ?
	Ange datum och tid

	3. Förvaltning
	Vilken nämnd gäller anmälan av personincident för?

	1. Kontaktuppgifter
	Kontaktuppgifter

	2. Incident
	Beskriv kortfattat vad som inträffat
	När inträffade incidenten?
	När upptäckte ni incidenten?
	Hur upptäcktes incidenten?
	Varför inträffade incidenten enligt er uppfattning?
	Hur många registrerade har påverkats?
	Vilka grupper tillhör de registrerade?
	Om du inte känner till det exakta antalet kan du uppskatta antalet genom att fylla i något av de angivna intervallen
	Vilken sorts personuppgifter har incidenten drabbat?
	Hur allvarlig bedömer ni att incidenten är?
	Hur har ni agerat efter incidenten ?
	Ange datum och tid

	3. Förvaltning
	Vilken nämnd gäller anmälan av personincident för?


