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§ 1 Dnr 2021/00024  

Information inför barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsredovisning 2020 

      

Bakgrund 

Verksamhetsredovisningen bygger på de uppföljningar, redovisningar, 

analyser och förändringar som skett under året. Den samfasar kommunal 

styrning med nationella mål och krav. I verksamhetsredovisningen framgår 

förutsättningar, processer och resultat som redovisas skolformsvis. Den 

bedömer måluppfyllelse gentemot nationella mål och krav och sammanfattar 

årets resultat inom nämndens ansvarsområde.  

På arbetsutskottets sammanträde liksom nämndens sammanträde den 26 

januari 2021 informerar utvecklingsstrateg och förvaltningsekonom om 

verksamhetsredovisningen. Beslut om verksamhetsredovisningen kommer 

att tas på nämndens sammanträde den 9 mars 2021.     
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§ 2 Dnr 2020/01501  

Verksamhetsplan 2021 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden antar verksamhetsplan och budget för 2021.       

   

Albin Gilbertsson (SD) och Fredy Neüman (S) deltar inte i beslutet.    

Bakgrund 

Verksamhetsplanen innehåller budget och verksamhetsplan för nämndens 

ansvarsområde och utifrån nationella lagkrav. Den bygger på de 

uppföljningar och redovisningar som finns i nämndens årshjul och som 

rapporterats under året. Förskolechefers och rektorers analyser ligger 

tillsammans med övrig uppföljning ur olika perspektiv till grund för 

huvudmannens plan.  

Varje nämnd gör en verksamhetsplan för sitt ansvarsområde som underlag 

till kommunens övergripande flerårsplan. I verksamhetsplanen ingår både 

verksamhet och budget eftersom kommunens viljeinriktning är att samordna 

dessa så att all styrning drar åt samma håll och bidrar till en helhet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsplan från barn- och utbildningsnämnden 2021-2023.       
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Produktion: Barn- och utbildningsförvaltningen 
 

Förslag till beslut 
 

Nämndens beslut 

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nämndens ordförande: Eva Dahlgren 
  0515 – 88 50 72 
  eva.dahlgren@falkoping.se 
 
Förvaltningschef: Karina Bronell 
  0515 – 88 50 05 
  karina.bronell@falkoping.se 
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Inledning 

Syfte 

Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett 
verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra 
mål och strategier samt vara ett stöd för uppfölj-
ning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar 
också till att mål och ambitioner ska samspela med 
de resurser som nämnden råder över. Likväl ska 
verksamhetsplanen bidra till en utvecklad fram-
förhållning och beredskap för verksamhetsför-
ändringar som kommer att bli nödvändiga. I sam-
band med att nämnden beslutar om sin verksam-
hetsplan och budget beslutar den även om sin plan 
för internkontroll.  

Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som 
helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till 
kommunfullmäktiges övergripande mål och 
koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklings-
behov.  Det är viktigt att vi på sikt kan känna att 
planen blir heltäckande och användbar i vardagen. 
Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som 
syftar till att sammanföra verksamhets- och eko-
nomistyrning.   Nämnden följer kontinuerligt upp 

sin verksamhetsplan och budget bland annat i 
samband med kommunens gemensamma uppfölj-
ningar vid första tertialen, delårsbok-slutet och 
vid årsbokslutet.  

I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver 
hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att 
nationell styrning måste ligga i linje med kommu-
nens viljeriktning. 

Nämndens uppdrag 

Barn- och utbildningsnämnden utför kommunens 
uppdrag inom förskola, grundskola, grund-
särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 
enligt skolla-gen (2010:800) samt ansvarar för 
den kommunala kulturskolan och skolskjuts med 
tillhörande riktlin-jer. 

Nämndens organisation 

Pågående skolorganisationsöversyn startade med 
förändring av förvaltningens styrning och ledning. 
Under skolchef finns fyra verksamhetschefer som 
tillsammans bildar förvaltningens ledningsgrupp.
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Verksamhetsområden 
 

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

 

Förskola 

Förskola bedrivs och erbjuds i hela kommunen. 
Den kommunala verksamheten kompletteras 
med fristående förskolor samt pedagogisk om-
sorg. Kommunen erbjuder även natt- och helg-
omsorg samt öppen förskola. På en av kommu-
nens förskolor finns en avdelning anpassad för 
barn med funktionsvariationer. Efterfrågan av 
förskoleplatser ökar och nya avdelningar plane-
ras. Riktade statsbidrag söks och nyttjas för att 
minska barngruppernas storlek mot rekommen-
dationer i nationella riktlinjer. 

Grundskola 

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

Gymnasieskola 

De nationella programmen på gymnasieskolan 
håller en, förhållandevis, jämn volym. Elevök-
ningen har tidigare främst skett på IM-program-
met och då särskilt på inriktning IM-språk. Höst-
terminen 2020 syntes dock en minskning, både 
på nationella program och introduktionspro-
grammen. Kommunen erbjuder 12 nationella 
program samt riksidrottsgymnasium (RIG), vol-
leyboll. Inom verksamhetsområdet finns även 
gymnasiesärskola. 

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

Specialpedagogiskt centrum (SPC) 

Samordning av tvärprofessionella insatser för 
flerspråkighet samt barn- och elevhälsa finns från 
2018 samlat under verksamhet SPC. Inom verk-
samhetens uppdrag finns även två särskilda 
undervisningsgrupper.
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Vision, mål och styrning 
 

Kommunens vision – Det goda livet 

Det Goda Livet är kommunens vision om det håll-
bara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, 
även för kommande generationer. Det Goda Livet 
bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva 
invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka 
välbefinnandet och trivseln för invånarna i Falkö-
pings kommun.  

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, 
inflytande och hälsa. När enskilda människor/per-
soner och grupper får möjlighet att påverka sin 
egen livskvalitet och utvecklingen av samhället i 
stort, uppstår en känsla av medskapande som bi-
drar till meningsfullhet. Meningsfullhet är avgö-
rande för att skapa det goda livet för Falköpings 
kommuns invånare. I Falköping tar vi ansvar för 
vår gemensamma framtid och en hållbar utveckl-
ing. Kommunen vill skapa det goda livet för med-
borgare och för kommande generationer.   

Viljan är att driva en förändringsprocess där kom-
munen går före i utvecklingen av ett hållbart sam-
hälle, där naturens och våra mänskliga resurser 
används medvetet och balanserat. Ekologin sätter 
ramarna och villkoren med planetens absoluta 
gränser, våra ekosystem och naturens resurser. 
Ekonomin är ett medel vi har för att skapa social 
hållbarhet. Det är själva målsättningen med det 
dynamiska och rättvisa samhället där de mänsk-
liga behoven uppfylls. Falköpings kommun ser ett 
tydligt samband mellan hållbara satsningar och 
den lokala utvecklingen.  Falköping ska vara en 
bra kommun att besöka, bo och verka i – nu och i 
framtiden. Kommunen som organisation är till för 
Falköpingsborna och strävar efter att alla ska be-
handlas rättvist och lika, att relationer känneteck-
nas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, 
att goda resultat uppnås genom effektivitet och 
samverkan. 

Koppling – Falköpings kommuns prioriterade 
mål och Agenda 2030 

Kommunens vision om det goda livet, med de tre 
hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade 
målen hänger tätt ihop med FNs Agenda 2030.  

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar 
utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, 
stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga 
och fredliga samhällen. Genom att koppla de glo-
bala målens ikoner till kommunens övergripande 
mål stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans 
med kommunens övergripande mål, det lokala 
målet om fossilfrihet 2030 samt kommunens kli-
matstrategi vara styrande för att kommunen lång-
siktigt ska kunna leverera välfärd till invånarna. 
Arbetet med att utveckla kommunens arbete med 
hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utma-
ningar kommunen ställs inför är komplexa och 
agendan kan vara ett verktyg för att sortera, prio-
ritera hitta synergieffekter och följa upp resultatet 
av det arbete kommunen gör. 

I förarbetet till flerårsplan 2021-2023 identifie-
rade majoriteten med hjälp av Agenda 2030 ett an-
tal komplexa utmaningar kommunen har att han-
tera: 

 Arbetsmarknad 

 Integration 

 Att ha mod 

 Förändra strukturer 

 Arbeta medskapande externt och internt  

 

 

 

 

 

 

 

Nämndernas mål 

Varje nämnd har möjlighet att utifrån kommun-
fullmäktiges mål bryta ner de fyra övergripande 
målen till olika nämndspecifika delmål. Nämn-
derna kan också välja att arbeta med kommunfull-
mäktiges mål utan att bryta ner målen. Fram till 
2020 har BUN valt att arbeta med framtagna del-
mål. Dessa planeras att fasas ut under 2021. 
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Omvärldsanalys 

Konjunkturläge 

Under år 2019 dämpades konjunkturen i Sverige och 2020 inleddes med en pandemi, som i allra högsta 
grad fortfarande pågår. Det gör att prognoser för framtida ekonomisk utveckling är extremt osäkra. De är 
så osäkra att SKR inte längre benämner dem som prognoser, utan man pratar istället om scenarier.  
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, skriver följande i sina budgetförutsättningar för 2020-2023 (cirku-
lär 20:39):  
”Skatteprognosen vilar på ett scenario för samhällsekonomin där en stadig men utdragen återhämtning dri-
ver den svenska ekonomin mot normalkonjunktur 2024. Därmed stärks resursutnyttjandet gradvis, efter 
det stora fallet i produktion och sysselsättning under det första halvåret i år. Antagandet om återhämtning, 
samt nulägets stora slack i ekonomin, innebär ett antal år med hög tillväxt för BNP och sysselsättning. Den 
återhämntningsbana som vi antar visar samtidigt att det tar lång tid att ta igen den stora smäll för samhälls-
ekonomin som pandemin har föranlett; exempelvis räknar vi med att andelen arbetslösa i flera år kommer 
överstiga de senaste årens nivåer. ” 

”Vi räknar med en ihållande konjunkturåterhämntning under andra halvåret i år och 2021. Ett växande an-
tal arbetade timmar leder därmed till en större ökning av lönesumman 2021 än 2020. Ökningen av skatte-
underlaget hålls visserligen tillbaka när inkomster från sjukpenning återgår till mer normala nivåer och 
arbetslöshetsersättningarna inte ökar lika kraftigt som i år, när ”coronaåtgärder” fasas ut. Indexeringen av 
pensionsinkomster blir också mindre än 2020. Men dessa effekter övertrumfas av stigande arbetsinkoms-
ter. Den totala effekten är att både den faktiska och underliggande skatteunderlagstillväxten 2021 blir näs-
tan lika låg som finanskrisens värsta år, 2009.” 

Det är med andra ord en extrem osäkerhet i prognosen för nästa år och även om den prognosen pekar uppåt 
kommer vi att befinna oss i en liknande situation som de tuffaste åren under finanskrisen.  

Hänsyn måste tas till SKR:s omvärldsanalys med nedan stående tretton trender som pekar på långsiktiga 
förändringskraften som kommer påverka kommunernas uppdrag de närmaste tio åren samt målen i 
Agenda 2030.  

1. Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme 
2. Stigande förväntningar på välfärden 
3. Hårdare konkurrens om kompetens 
4. Ökad polarisering 
5. Ökad bostadsbrist 
6. Ökat fokus på landsbygden 
7. Förändrat medielandskap 
8. Minskad tillit 
9. Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik 
10. Ökat kommunalt fokus på integration 
11. Ökad osäkerhet i världen 
12. Fler geopolitiska konflikter 
13. Från kunskaps- till nätverkssamhälle 
 

Anhöriginvandring 

Reglerna kring anhörighetsinvandring från 190701 kvarstår.  
 

Covid-19 

Efter en nedgång under sommaren ser vi nu en kraftig ökning i antalet smittade under senhösten och kurvan 
pekar fortfarande rejält åt fel håll. I nuläget vet vi inte hur länge detta kommer fortgå eller vilka restriktioner 
det kommer innebära framöver. Det kan konstateras att det påverkar nämndens alla verksamhetsområden 
i stor utsträckning.  
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Reviderad kursplan och ämnesplan 

De nya reviderade nationella kurs- och ämnesplanerna ska börja gälla från 210701. Kursplanerna för grund- 
och grundsärskolan behöver implementeras för att säkerställa en gemensam förståelse inom kommunen. 
Detsamma gäller ämnesplanerna för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 

Övriga utredningar 

Utöver de nya kurs- och ämnesplanerna planerna finns ytterligare tre pågående utredningar: 

 Likvärdig skola 
 Gymnasieutredningen 
 Betygsutredning 

Samtliga utredningar kommer få en stor påverkan på utbildningsområdet. 

 

Kompetensförsörjning 

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

 

Skolorganisationsbeslut 

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

 

Barnkonventionen 

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

 

Budgetproposition hösten 2020 

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

• Regeringen aviserar 1 miljard kronor till skolan för att skapa förutsättningar för kommuner att 
kunna erbjuda ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för per-
sonalen. Satsningen gäller enbart 2021 och finansieras delvis genom att man avslutar satsningen 
på lärarassistenter på 500 miljoner kronor. 

• Riktad satsning på skolor i utsatta områden till förbättrad arbetsmiljö för lärare, ökad undervis-
ningstid och mer läxhjälp. Under år 2021 avsätts 385 miljoner kronor som fokuseras på skolor i 
områden med socioekonomiska utmaningar. För år 2022 avsätts 420 miljoner kronor och från och 
med år 2023 avsätts 405 miljoner kronor årligen för ändamålet. 

Varken förutsättningar eller villkor är känt för bidragen ovan. 

Nuvarande satsning för att stärka barns språkutveckling i förskolan föreslås stärkas med ytterligare 100 
miljoner kronor per år från år 2021. Statsbidraget uppgår då totalt till 350 miljoner kronor. 

För att förbättra möjligheterna för fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program eller 
uppnå gymnasieexamen föreslås statsbidragen för lovskola och läxhjälp under år 2021 tillförs ytterligare 
170 miljoner kronor. För åren 2022–2023 tillförs 100 miljoner kronor. 
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Statsbidraget till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare som infördes år 2020 fortsätter och framö-
ver beräknas det nya, samlade statsbidraget bli ett istället för tre. Detta samlade statsbidrag beräknas fram-
över uppgå till 1 852 miljoner kronor årligen. Således inga nya medel, men en ny, samlad konstruktion. 

Mot bakgrund av lärarbristen avser regeringen inte att införa nya krav på legitimation för ytterligare kate-

gorier av lärare. Regeringen arbetar i stället med olika åtgärder för att öka antalet legitimerade lärare i 

verksamheterna som att korta den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) och höja studietakten. 

För att ge fler möjlighet att omskola sig och bli behöriga lärare föreslår regeringen en utbyggnad av KPU 

med 47 miljoner kronor under år 2021 och med 70 miljoner kronor åren 2022–2023. 

För att kunna öka valideringen av tidigare utbildnings- och arbetslivserfarenhet föreslår regeringen att 

vissa högskolor och universitet skall få 13,5 miljoner kronor under år 2021. 

För vidareutbildning av obehöriga lärare och förskollärare så att de kan studera och få behörighet på kor-

tare tid föreslår regeringen att 22 miljoner kronor tillförs under åren 2021–2024. 

Regeringen föreslår att yrkeslärarutbildningen byggs ut med 17 miljoner kronor år 2021 för att de som vill 

omskola sig till yrkeslärare inom ett antal områden som elektriker, frisör, kock och målare. 

Regeringen föreslår att det inrättas ett nationellt professionsprogram för lärare och rektorer. Sedan tidigare 

har avsatts 20 miljoner kronor år 2021 och från och med år 2022 föreslås 30 miljoner kronor. Därutöver 

föreslår regeringen att området tillförs 42 miljoner kronor år 2021, 102 miljoner kronor år 2022 och 181 

miljoner kronor år 2022. 

Summerar man allt detta satsas det cirka 800 miljoner kronor mer på skolan år 2021 än vad som aviserats 

föregående år, för år 2022 och 2023 innebär budgetpropositionen dock en minskad satsning på skolan med 

300 respektive 400 miljoner. 

 

 

Dagens komplexa samhälle   

Att möta de komplexa frågorna kring hållbar utveckling kräver helhetssyn. Det vill säga att inse att det är 
flera olika, och inte tydligt sammankopplade, kunskapsområden som berörs och att det därför behövs sam-
verkan 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 skap-
andet av nya samarbets-konstellationer.  

Det är ur mångfalden och dialogen som de gemensamma visionerna om morgondagen och framtiden kan 
formas. Denna nödvändiga helhetssyn är avgörande för att kunna beskriva och analysera mönster lokalt i 
Falköping, regionalt i Skaraborg och Västsverige samt globalt för att uppnå en balans mellan människa, 
samhälle och natur.  

Genom att i ett tidigt skede identifiera komplexa trender kan Falköpings kommun skaffa sig en proaktiv 
möjlighet att möta såväl som att bemöta skeenden. För att säkra framförhållning och långsiktighet har för-
valtningens ledningsgrupp påbörjat ett arbete för att ta fram en långsiktig utvecklingsplan inom tre priori-
terade områden: styrning och ledning, kompensatorisk utbildning och kompetensförsörjning. Planen är 
tänkt att komplettera nämndens verksamhetsplan och tydliggöra strategier för utveckling såväl inom ar-
bets- som utvecklingsorganisation. Planen struktureras på så sätt att den är levenade för att hela tiden an-
passas efter ett samhälle i ständig förändring.  
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

Ett socialt hållbart Falköping ska skapa 
förutsättningar för barn och elevers 
utvekling, lärande och utbildning, från 
första dagen i förskolan hela vägen till 
studentmössan. Det innebär för barn- 
och utbildningsnämnden ett krav på 
ökat fokus kring kompensatorisk 

utbildning. Samarbete, helhetssyn och samsyn 
krävs genom hela styrkedjan och inom hela 
kommunen. 

Målet kräver samverkan mellan nämnderna och 
det är i dessa olika samverkansprojekt och aktivi-
teter som kommunen uppmärksammats, både av 
kommuninnevånare och på nationell nivå.  

När kraven ökar från invånarna ställs verksam-
heten inför nya utmaningar och situationer. Starka 
relationer krävs inom kommunens alla led och ni-
våer för ”att fånga in” de mest komplexa behoven. 
Förvaltningen har använt sig av medborgardialo-
ger för att hämta in synpunkter från olika perspek-
tiv. Det bidrar till ömsesidig respekt, delaktighet 
och inflytande.  

Barn- och utbildningsnämnden behöver i än högre 
grad, löpande, följa upp effekterna av de olika sats-
ningar som görs för att bidra till ett socialt hållbart 
Falköping. 

Ett exempel är skolorganisationsbeslutet som 
upplevs olika ur medborgarperspektiv. Beslutet är 
taget utifrån elevens rätt till en likvärdig skola 
oavsett var i Falköping hen bor. Den nya skolorga-
nisationen ger närhet till förskola/skola för de 
yngre barnen och eleverna och större sociala sam-
manhang för eleverna på högstadiet.  
Falköpings förskolor och grundskolor är segrege-
rade utifrån kommunens boendesituation  och 
nämnden behöver hitta vägar för att bryta och 

vända nuvarande mönster. Den förändring i elev-
sammansättningen som påbörjades vid plane-
ringen av förskoleklass inför höstterminen 2020 
behöver fortsätta och utökas. Elevens rätt att välja 
skola och närhetsprincipen försvårar kommunens 
intentioner att främja integration. 

En konsekvens av den ökande andelen elever med 
utländsk bakgrund är att andelen elever med be-
hov av särskilt stöd och en, i högre grad, kompen-
satorisk skola har ökat.  

Här pågår nu ett processarbete inom förvalt-
ningen för att stärka helhetssynen och skapa lång-
siktiga strategier med syfte att stärka den kom-
pensatoriska utbildningens innehåll.  

Alla barn och elever är trygga och tror på sin 
egen förmåga 

Generellt visar uppföljningar att de flesta 
barn/elever är trygga och trivs. 

Förskolor och skolor är trångbodda, vilket lättare 
leder till konflikter och kräver riktade insatser och 
flexibilitet i skolans och pedagogernas bemötande.  

Berörd personal arbetar med att alla barn och ele-
ver ska förstå och omfatta vårt samhälles demo-
kratiska värderingar och för att förebygga krän-
kande behandling och diskriminering men arbetet 
kan systematiseras ytterligare. 

Trots stora utmaningar sker ett gott och omfat-
tande kompensatoriskt arbete i kommunens ut-
bildningsverksamhet. Arbetet med extra anpass-
ningar, särskilt stöd samt barn- och elevhälsans 
förebyggande arbete har utvecklats och individu-
aliserats, men behöver fortsatt prioriteras och ut-
vecklas inom nämndens samtliga verksamhets-
områden. 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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Alla elever når målen 

Förskolans arbete med att utmana och stimulera 
barns utveckling och lärande utvecklas ständigt 
och de senaste åren har arbetet blivit mer likvär-
digt mellan förskolorna i kommunen. Likvärdig-
heten som är ett övergripande ansvar för kom-
munen, ökar både avseende arbetssätt, innehåll 
och lärmiljöer. Förskolorna har det senaste året 
arbetat fram utbildningsplaner för att stärka 
undervisningens innehåll och utformning.  

Den positiva progressionen avseende måluppfyl-
lelse för grundskolans elever vände 2020. Årets 
resultat hamnar en bra bit under rikssnittet som 
fortsatt förbättrats. Det innebär att klyftan mellan 
Falköpings och rikets genomsnittliga måluppfyl-
lelse ökar igen. Nästan 25 % av eleverna i årskurs 
9 är obehöriga till nationellt program. Fortfarande 
visar flickor på högre måluppfyllelse än pojkar och 
skillnaderna varierar mellan skolor, årskurser och 
klassrum. Anmärkningsvärt är att även andelen 
obehöriga elever med svensk bakgrund ökar. 

Elever som studerar på Ållebergsgymnasiet visar 
på en stabil måluppfyllelse avseende betygspoäng 
för elever på nationella program. Variation i såväl 
förutsättningar som progression finns dock mel-
lan de olika enheterna och programmen. 

Det är lätt att se progression och trender i barn 
och elevers resultat och måluppfyllelse men svå-
rare att särskilja vilka utvecklings- och utbild-
ningsinsatser det är som gör skillnad.  Olika kom-
petensutvecklingsinsatser har avlöst varandra 
och genomförts på olika sätt och i olika omfatt-
ning. Därför är det svårt att särskilja effekter och 
dra säkra slutsatser. Arbetet behöver renodlas 
mer och uppföljningsplaner vara klara innan nya 
utvecklingsarbeten och projekt startas.  Effek-
terna måste efterfrågas på fler nivåer och mer 
kontinuerligt inom de områden där utveckling 
krävs. En tydligare bild av måluppfyllelsen i års-
kurs 4 och 5 behöver synliggöras så att insatserna 
under dessa år inte glöms av. Ibland beskrivs 
dessa årskurser som ”det glömda stadiet”. 

Vid analys och jämförelse med rikets resultat blir 
det tydligt att Falköping tidigare hämtat upp den 
nedgång som pågått sedan 2011 både avseende 
behörighet och meritvärde. (Skolverkets PM ”Slut-
betyg i grundskolan våren 2019) Årets resultat vi-
ker nedåt, förhoppningsvis temporärt, men fak-
tum är att förutsättningarna för Falköpings kom-
mun resursmässigt är sämre. Det innebär, trots 
nedgången, en effektiv organisation som ger mer 
per satsad krona än riket i övrigt.  

 
I alla analyser framkommer tydligt att föräldrars 
utbildningsbakgrund är avgörande för elevers ut-
bildningsresultat oavsett elevens bakgrund eller 

eventuellt invandringsdatum. I Sverige gäller 
samma bestämmelser för betygsättning för alla 
elever vilket gör det oerhört svårt för nyinvand-
rade elever att nå måluppfyllelse på kort tid. Här 
har myndigheterna ”inte hunnit ikapp verklig-
heten”. 

Volymökningen inom grundskolan har resulterat i 
trångboddhet och försvårat möjligheten till flex-
ibla grupperingar. Rektorerna efterfrågar mer re-
surser för att kunna möta behoven och pekar på 
ökande psykisk ohälsa, stress och kulturkrockar. 
När detta sammanfaller med brist på behöriga lä-
rare blir situationerna svårlösta. Elevhälsoarbetet 
behöver bli än mer förebyggande och ett ökat upp-
följningsarbete har startat inom barn- och elevhäl-
san på övergripande nivå. Stadieövergångarna 
mellan skolformerna är också viktiga att utveckla.  

Den statliga styrningen har ökat, både i omfattning 
och frekvens, de senaste åren vilket påverkar tilli-
ten i styrkedjan och ger upphov till stress på alla 
nivåer. Lärares uppdrag ifrågasätts liksom tolk-
ningar av kunskapskrav och lagstyrning. Föränd-
ringar syftar oftast till att utveckla verksamheten 
men ibland syns istället en handlingsförlamning 
och upplevelse av att inte ”räcka till eller orka med 
mer”. Kanske har förändringstakten i svensk ut-
bildningspolitik varit en bidragande orsak till att 
så många med adekvat utbildning flytt fältet och 
sökt sig till andra yrken. Under våren 2021 påbör-
jas implementering av nya kurs- och ämnesplaner 
för både grund- och gymnasieskola. Syftet är att 
förtydliga och förenkla bedömningsarbetet i för-
hållande till undervisningen.  

Läraren gör den största skillnaden för elever och 
utan behöriga lärare kan vi inte nå långsiktighet i 
svensk utbildningspolitik.  

Såväl elever som vårdnadshavare har utökade 
krav och olika förväntningar på skolan och dess 
uppdrag jämfört över tid. 

 
Effekter från föregående års satsningar 
En effekt av fortbildningsinsatserna inom samver-
kan för bästa skola är att förvaltningens lednings-
grupp har påbörjat ett långsiktigt utvecklingsar-
bete. Syftet är att arbeta fram en långsiktig ut-
vecklingsplan för hela utbildningsorganisationen 
som innehåller strategier för såväl arbets- som ut-
vecklingsorganisationen. Prioriterade utveckl-
ingsområden är: 

 Styrning och ledning 
 Kompensatorisk utbildning 
 Kompetensförsörjning 

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

Genom olika kompetensutvecklingsinsatser och 
referensgrupper har samsyn och koppling mellan 
lärmiljöer och lärande stärkts. Att träffas, ge och ta 
samt sätta ord på en gemensam förståelse bidrar 
till samsyn. Förståelsen för lärmiljöns påverkan 
har ökat märkbart hos pedagog- och rektorsgrup-
pen. 

En kartläggning av insatser avseende moders-
målsundervisning och studiehandledning har ge-
nomförts och kommer ligga till grund för framtida 
åtgärder. Även kuratorsorganisationen har ge-
nomlysts och en förändring av dess sammansätt-
ning är påbörjad.  
Det systematiska kvalitetsarbetet har stärkts och 
samarbetet med Skolverket har tydliggjort vikten 
av analys och systematik. 
Effekten av den ökade undervisningstiden i mate-
matik har ännu inte följts upp på ett tydligt sätt. 

Det går att se en ökad samsyn och likvärdighet 
mellan både pedagogers och rektorers syn på 
lärmiljöer och hur de ska skapa förutsättningar för 
dem. 
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 

 

 Kommunens tydliga viljeinriktning ge-

nom beslut om förändrad skolorganisat-

ion bidrar i hög grad till ett attraktivare 

Falköping. Satsningen är en viktig bygg-

sten för att Falköping fortsatt ska vara en 

attraktiv kommun även i framtiden, både att bo 

och verka i.  

Framtiden nästa - ny skolorganisation 

En ny skolorganisation håller på att ta form och vi 
gör stora satsningar på våra förskolor och skolor 
både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar 
organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för 

att våra barn och unga ska få förutsättningar för en 
så bra och likvärdig skola som möjligt och samti-
digt skapa funktionella utbildningslokaler och at-
traktiva arbetsplatser för våra pedagoger.  

 
I arbetet med den nya skolorganisationen har sko-
lelever varit delaktiga under processens gång. De 
har framfört tankar och idéer om hur vi skapar bra 
lärmiljöer, både för skolbyggnader och dess ute-
miljöer.  Falköpings kommun ska upplevas som en 
kommun som driver och ligger i framkant avse-
ende 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 grundskoleverksam-
heten i Falköpings kommun. Tecknen betyder: Kugghjul= Planerade projekt, Penna=Projektarbete pågår, Kugghjul med 
hjälm=Byggnation pågår, Bock=Byggprojekt färdigt. (Uppdaterad i nov 2020) 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

Kommunens tydliga viljeinriktning ge-
nom beslut om förändrad skolorganisat-
ion bidrar i hög grad till förutsättning-
arna för ett näringsliv som utvecklas. 
Satsningen berör en bred målgrupp be-

stående av barn, elever, vårdnadshavare, medar-
betare och näringsliv. Samsyn avseende lokaler, 
lärmiljöer och förhållningssätt påverkar rekryte-
ring och utveckling i Falköpings kommun. Genom 
den stora satsningen bidrar nämnden till kommu-
nens övergripande mål.  

Nämndens arbete med vägledning inför studier 
och arbetsliv, prao och APL skapar förutsättningar 
för långsiktiga relationer, behovsanpassning och 
framtida rekrytering. I samverkan med Skolverket 
och Karlstads universitet har Ållebergsgymnasiet 
utvecklat planen för introduktionsprogrammet i 
syfte att stärka valmöjligheter för elevgruppen. 
Samarbetet mellan kompetens- och arbetslivs-
nämnden ska ökas och utvecklas. Ållebergsgym-
nasiet har idag goda kontakter med det lokala nä-
ringslivet och arbetar aktivt för att utveckla och 
utöka dessa.

  

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

 

Huvudmannen ska ge rektor organisato-
riska 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 kom-
mun har lägre resurstilldelning än jämförbara 
kommuner.  

Som en del i förvaltningens utvecklingsarbete 
ska ”styrning och ledning” fokuseras som ett av tre 
utvecklingsområden. Här krävs långsiktighet och 
förändringskapacitet för att möta behoven.  

Under läsåret har hela förvaltningen påverkats av 
samarbetet med Skolverket och Karlstad Univer-
sitet, Samverkan för Bästa Skola, och alla rektorer 
har deltagit i ett utbildningskoncept om föränd-
ringsledarskap. Utbildningen pågår under en 
tvåårsperiod och sprids genom ett distribuerat 
ledarskap vidare till nyckelpersoner och ut i verk-
samheten. Ledarskapet för förskolan och skolan 
och i klassrummet är avgörande. 

Skolformsindelningen har varit positiv utifrån 
möjlighet till reflektion och kollegialt lärande 
inom tillhörighetsgrupperna men bidrar inte till 
en helhetssyn inom förvaltningen.  

Framtagandet av funktionsprogrammen har bi-
dragit till ökad samsyn och delaktighet inom de 
olika skolformerna. Förankringen i olika gruppe-
ringar och referensgrupper upplevs som positivt 
och arbetet sprids på alla nivåer i styrkedjan. 

Det är fortsatt svårt att rekrytera personal inom 
vissa områden, framförallt fritidspedagoger, till 
kommunen. En hög konkurrens är mycket märk-
bar vilket påverkar rörligheten mellan kommu-
nerna men även inom kommunen och i sin tur 
måluppfyllelsen. Legitimerade lärares tid behövs i 
allt högre grad som stöd för obehöriga lärare och 
det påverkar i slutänden elevens tillgång på behö-
rig personal. Olika statsbidrag och stödinsatser 
har resulterat i att vuxentätheten har ökat, särskilt 
i tidiga år, men med en allt lägre lärarbehörighet 
blir effekten på elevers kunskapsutveckling svår 

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
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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att utläsa. Läraruppdraget är idag än mer mångfa-
cetterat och komplext.  

Falköpings kommun har många betygssättande 
skolor vilket försvårar det kollegiala lärandet och 
sambedömning mellan kollegor. Det behövs 
också mer tid för organisation av samverkan när 
skolorna är spridda i en till ytan stor kommun. 

Då såväl lärare som ledare byter arbetsplats be-
hövs ständiga omtag i det systematiska kvalitets-
arbetet och fortbildning för att stärka alla elevers 
rätt till stöd. Strukturer och processer som gynnar 
samverkan mellan flera förvaltningar behöver 
synliggöras för att bidra till ökad likvärdighet 
inom hela kommunen. 

Uppföljningsarbetet kan ytterligare förfinas och 
det är viktigt att följa vilka effekter olika sats-
ningar ger.  

Medarbetarna är kompetenta, har handlingsut-
rymme och inspirerar till utveckling och ökad 
måluppfyllelse 

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleut-
bildning är fortsatt låg inom alla skolformer både 
nationellt och lokalt, men en svag uppgång syns 
2020 för både förskola och fritidshem. 

Förutsättningarna för kollegialt lärande och kom-
petensutveckling genom olika nätverk gynnar ut-
vecklingsarbetet och spridningen. 

Förvaltningen har satsat på en utökad introdukt-
ionsutbildning för att bidra till insikt i styrdoku-
ment, arbetssätt och likvärdighet för obehörig och 
oerfaren personal. 

 

 

 

Fritidshemmen har en låg andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning och trenden har, liksom i 
övriga riket, de senaste åren varit sjunkande, även om det syns en svag uppgång 2020. Rekrytering av pe-
dagogisk personal till denna verksamhet är svår. Ett antal fritidspedagoger har genom studier skaffat behö-
righet till grundskolans praktiskt estetiska ämnen och valt att arbeta i de tidiga skolåren. 

Andelen personal med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan har under lång tid legat i linje med riket. 
De senaste åren sjunker siffran mer för Falköping och hamnar under rikssnittet (Kommunbladet 2019). 
Däremot syns en svag ökning av andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning i förskolan.  

Även siffran för gymnasiet är något lägre i Falköping än i riket, men behörigheten är mer stabil. 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden I Verksamhetsplan för år 2020-2022 I 25 
 

Plan för uppföljning

 

 

 

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. Åtgärderna har kategoriserats utifrån: 

 

             PRIORITERADE ÅTGÄRDER INOM OMRÅDET ”LEDNING OCH STYRNING”: 

ORGANISATION/LÄRMILJÖ 

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

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

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

organisation som sitt utvecklingsarbete i hela utbildningskedjan 

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

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

Uppföljning 

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

måluppfyllelse 
Årligen 

Alla elever når målen Årligen 

Period 

Andel årsarbetare i förskolan med pedaogisk högskoleexamen Okt-dec 

Andelårsarbetare på fritidshemmen med pedagogisk högskoleexamen Okt-dec 

Andel lärare i grundskolan med pedagogisk högskoleexamen Okt-dec 

Andel lärare i gymnasieskolan med pedagogisk högskoleexamen Okt-dec 

Meritvärdet i grundskolan år 9 Juli-sept 

Andel behöriga till nationellt program på gymnasiet Juli-sept 

Genomsnittlig betygspoäng på gymnasiets nationella program Juli-sept 
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       BUDGET 

 Budgetfördelningsmodellen behöver ses över för att täcka samtliga skolformer på ett mer likvär-
digt sätt. 

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

 Ekonomin behöver behovsprioriteras som utbildningsinsats vid nyrekrytering av rektorer.  
 

 

PRIORITERADE ÅTGÄRDER INOM OMRÅDET ”KOMPENSATORISK FÖRHÅLLNINGSSÄTT”: 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

 
 Huvudmannen behöver fortsätta ställa krav på uppföljning av effekter när olika satsningar ge-

nomförs oavsett om det handlar om ekonomiska resurser eller andra åtgärder.  
 Utvecklar- och Handledarskapet inom skolformerna kan ytterligare tydliggöras och bli än mer ut-

vecklings- och behovsfokuserat. 
 Arbetet med förebyggande, hälsofrämjande samt tidiga insatser kan stärkas ytterligare. Barn- och 

Elevhälsans betydelse för barn och elevers måluppfyllelse behöver tydliggöras och förankras 
inom hela utbildningskedjan. 

 De resurser som finns i form av modersmålsstöd för förskolan bör fördelas och användas mer lik-
värdigt. Modersmålsundervisning och studiehandledning behöver stärkas och planeras utifrån ny 
kartläggning. 

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

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

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

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

 

PRIORITERADE ÅTGÄRDER NOM OMRÅDET ”KOMPETENSFÖRSÖRJNING”: 

 

REKRYTERING 

 
 Kommunens satsningar på ny skolorganisation behöver lyftas fram på ett tydligt sätt tillsammans 

med övrigt skolutvecklingsarbete för att visa fram kommunen som en attraktiv arbetsgivare.  
 Arbetsmiljöarbetet behöver också lyftas som en viktig parameter vid rekrytering. 
 Introduktionen kan stärkas ytterligare, särskilt för obehörig och nyutbildad personal.  Det är ett 

sätt för huvudmannen att säkra att alla har insikt i gällande styrdokument  
 Tidigt möta och uppmärksamma VFU- studenter i rekryteringssyfte. 

 

KOMPETENSUTVECKLING 

 
 Huvudmannen behöver fokusera övergripande strategiskt arbete och arbeta fram en långsiktig 

kompetensutvecklingsplan som kan ta vid efter SBS-insatsen. 
 Insatser från utvecklare och handledare bör fortsätta inom alla skolformer i syfte att skapa likvär-

dighet, höja medvetenheten och öka kvaliteten.  

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

syn i styrkedjan. 
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 Dagens satsningar i bedömningskunskap behöver fortsätta och syftet är att de ska bidra till en bra 
likvärdighet i bedömningskompetens in i den nya skolorganisationen med fler betygssättande 
skolor och nya reviderade kunskapskrav. 

 Elevhälsans förebyggande arbete behöver fortsatt stärkas och även inriktas mot grund- och gym-
nasiesärskolans elevgrupp. 
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Kommunens uppföljningsarbete  

 

 

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska 
samspela med de resurser som kommunen råder 
över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få 
bättre framförhållning och beredskap för verk-
samhetsförändringar som kommer att bli nödvän-
diga.  

Uppföljningsarbete  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv 
verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nation-
ella och lokala politiska mål, kommunala styrdo-
kument och ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande 
styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den 
kommunala organisationen från kommunfullmäk-
tiges 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 ge-
mensam struktur i uppföljnings-processen. Arbe-
tet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn 
och systematik samt skapa förutsättningar för en 
helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppfölj-
ning 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 kla-
rar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala 
satsningar har. Vid resultatredovisning presente-
ras bedömning av måluppfyllelse följt av identifie-
rade utvecklingsområden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsätt-
ningar som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 
möjliga underlag finns inför kommande besluts-
processer.   
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Planeringsförutsättningar 

Verksamhetsplanering 

Ökad andel barn med utländsk bakgrund 

Andelen barn med annat modersmål i de kommunala förskolorna uppgår till 34 % och är betydligt högre 
än i de fristående förskolorna. motsvarande siffra i de kommunala grundskolorna är 26 %. Trenden är alltså 
ökande och de extra insatser det medför ser ut att öka framöver. Vid analys av volymökningen för grund-
skolan är det tydligt att den övervägande andelen nya elever är nyanlända. Det medför att andelen elever 
med utländsk bakgrund fortsätter att öka.  

Volymförändringar 

Volymökningen inom nämndens ansvarsområde har kraftigt ökat det senaste decenniet. Dessutom har lag-
kraven på nämndens verksamheter stärkts under samma period. Detta måste få ett större genomslag i 
nämndens tilldelning framöver för att säkerställa kvalité och likvärdighet inom nämndens ansvarområde. 
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Trångboddhet 

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

 

Tabellerna nedan illustrerar ytterligare en utmaning gällande volymförändringarna som inte har skett lin-
järt. Att planera utifrån ett ökande födelsetal är inte svårt, men att prognostisera för in- och utflyttning samt 
rörelse mellan skolor är betydligt mer komplext. När förändringarna sker snabbt påverkas förutsättning-
arna för undervisning negativt. Den stabilitet och kontinuitet som behövs blir svårare att uppnå. En till ytan 
stor kommun med många mindre skolenheter försvårar detta ytterligare.  
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Födda år

Upptagningsområde ID 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Broddetorp 13 10 11 12 15 17 13 7 13 10 12 6 12 9 8 9 7 3

Centrala Falköping 121 114 113 99 107 124 121 84 103 117 123 133 129 135 140 154 140 151

Floby 29 24 26 28 20 33 34 34 24 37 33 30 30 30 40 33 25 31

Gudhem 18 18 13 21 23 22 23 25 26 23 24 30 23 19 25 39 18 21

Kinnarp 10 20 19 13 17 12 19 18 33 22 29 18 30 19 16 19 15 16

Mösseberg 66 74 86 67 86 78 74 75 67 83 61 63 68 62 57 48 65 51

Odensberg 21 18 24 17 15 21 18 15 23 10 19 22 19 24 15 22 25 11

Stenstorp 45 49 46 60 34 46 50 35 38 45 36 52 40 43 34 28 34 41

Vartofta 20 25 27 30 23 21 26 27 33 16 23 32 23 25 23 20 20 16

Vindängen 29 31 40 32 35 35 35 42 28 35 25 34 28 27 33 32 28 30

Åsarp 14 19 17 12 9 18 17 13 11 8 15 14 10 13 13 13 12 12

Åsle 6 7 9 2 8 3 8 5 2 7 8 8 4 4 6 7 8 13

Totalsumma 392 409 431 393 392 430 438 380 401 413 408 442 416 410 410 424 397 396

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

År 2019-01-09 382 410 433 384 387 432 431 379 396 411 405 432 411 414 410 422 395 392

År 2018-01-02 383 398 434 373 384 428 427 376 393 408 403 422 407 418 403 419 391

År 2017-01-11 376 396 428 369 387 426 416 364 392 400 395 404 396 407 391 401

År 2016-01-12 375 383 429 375 381 425 413 357 387 394 395 399 392 401 389

År 2015-01-13 355 368 417 366 369 412 404 346 370 382 384 396 383 393

År 2014-01-09 358 361 407 362 361 415 394 339 367 378 369 395 375

År 2013-01-07 345 348 397 344 348 398 373 337 353 369 370 370

År 2012-01-04 340 346 400 332 342 394 370 337 345 367 374

År 2011-01-15 333 343 398 320 341 382 360 333 338 360

År 2010-01-26 341 337 398 316 337 381 360 320 336
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Fler ansökningar till särskola 

När elevantalet i grundskolan stiger ökar även an-
talet elever som tillhör grundsärskolan. Det fram-
kommer ett behov av att kunna individintegrera 
fler barn- och elever i ordinarie skolform. Förvalt-
ningen har påbörjat ett handledningsstöd mot 
grundskolor med individintegrerade elever. Syftet 
är att bidra till likvärdighet och stödja lärare och 
arbetslag i arbetet med individintegrerade barn- 
och elever. 

Uppdaterad fördelningsmodell 

Eftersom andelen barn med utländsk bakgrund, 
liksom andra socioekonomiska förutsättningar, 
varierar mycket mellan skolor och förskolor i 
kommunen, har nämnden gett förvaltningen i 
uppdrag att revidera nuvarande fördelningsmo-
dell. Detta arbete påbörjades under våren 2020 
och är pågående. I skolverkets allmänna råd beto-
nas även vikten av att ta utgångspunkt i kön, elev-
sammansättning, gruppstorlek, personalens behö-
righet och föräldrars utbildningsbakgrund.  

 

 

 

 

 

 

Ekonomiska förutsättningar, risker och 
osäkerhet i budgeten 

Barn- och utbildningsnämnden har inget effektivi-
seringskrav på sig i budget 2021. Det är ett gott ut-
gångsläge, men trots detta är nämndens ekonomi 
mycket ansträngd pga minskande statliga bidrag 
och en låg grundtilldelning jämfört med både 
kommungruppen och riket. Kostnader som ligger 
utanför nämndens direkta kontroll, framförallt in-
terkommunala kostnader, ökar samtidigt som ex-
terna intäkter, från framförallt migrationsverket, 
minskar markant. Detta innebär att nämnden 
måste minska sina kostnader för att få budgeten i 
balans. Den största osäkerheten, utöver volymför-
ändringarna som berörs på sidan ovan, är de mins-
kande intäkterna från Migrationsverket samt osä-
kerheten kring intäkterna från Skolverket. Dessa 
intäkter utgör drygt 12 % av nämndens omsätt-
ning vilket medför en relativt stor osäkerhet i både 
budget och prognos. Denna osäkerhet går själv-
klart åt båda hållen, men trenden är tydlig från 
framförallt Migrationsverket så risken är stor att 
intäkterna minskar mer än befarat.

 
 

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 proffesionellt 
sätt. 

Under åren 2018-2021 pågår ett 
utvecklingsarbete i samverkan med skolverket 
och Karlstads universitet. Tre av skolenheterna 
är utvalda, men förvaltningen har valt att 
inkludera hela ledningsorganisationen i 
förbättringsarbetet. Fokus har legat på styrning 
och ledning, undervisningens utformning och 
förändringsledarskap. Satsningen finansieras till 
största delen av Skolverket. Den kvalitativa 
satsningen, som vilar på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet,  har omfattat största delen 
av  förvaltningens kompetensutvecklingstid. 
Riktade satsningar har även gjorts mot barn- och 
utbildningsnämndens ledamöter, för att nå ut i 
hela styrkedjan.
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Resultatbudget 

 

 

Från och med budget 2020 visas nämndens över-
gripande ram brutto, och inte bara netto. Detta 
tydliggör hur stora intäkter nämnden förväntas få 
och också hur stora kostnaderna för nämndens 
verksamhet är och inte bara nettoeffekten. Det gör 
det lättare att följa nämndens budget och tydliggör 
om en avvikelse mot budget ligger på kostnads- el-
ler intäktssidan. 

Från budgetåret 2020 budgeteras även lokal- och 
städkostnad på nämnderna, vilket 2019 låg helt på 
tekniska nämnden. 

Nytt från verksamhetsplan 2020-2022 är att alla 
intäkter i tabellerna skrivs som positiva och att 
alla kostnader kommer att vara negativa. Detta 
skiljer sig mot tidigare flerårsplaner och budgetta-
beller som oftast visade intäkter och kostnader 
med omvända tecken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning ( tkr)  Budget 2020 
Prognos oktober 

2020 
Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Intäkter

Avgifter mm 23 890 25 715 23 000 23 000 23 000

Statsbidrag 70 842 67 766 64 000 60 000 60 000

Övriga intäkter 26 234 26 234 27 116 27 116 27 116

Interna intäkter 56 817 56 817 55 885 55 885 55 885

Summa intäkter 177 783 176 532 170 001 166 001 166 001

Kostnader

Personalkostnader -584 626 -593 000 -593 000 -595 200 -594 500

Verksamhetskostnader -176 956 -175 000 -176 000 -170 000 -170 000

Kapitalkostnader -7 100 -7 300 -7 000 -7 500 -7 500

Interna kostnader -151 666 -154 297 -154 701 -154 701 -154 701

Summa kostnader -920 349 -929 597 -930 701 -927 401 -926 701

Resultaträkning för nämnd -742 566 -753 065 -760 700 -761 400 -760 700
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Verksamhetsbudget 

 

 

Som det står i stycket ovan är lokalkostnaderna 
från och med 2020 utlagda på nämnderna. Lokal-
kostnader är en stor del av nämndens budgetram, 
och då det inte är en kostnad på vilken nämnden 
har direkt påverkan, redovisas den under ”övrigt” 
istället för att läggas till respektive verksamhets-
form. Detta för att varje verksamhetsform ska visa 
endast de kostnader som de själva har direkt kon-
troll över. 

Nämnden har fått en något ökad ram jämfört med 
budget 2020. En total nettoökning om 7mnkr, där 
3mnkr är en permanent höjning och 4mnkr är 
temporär och enbart gäller budget 2021. Intäkts-
bortfallet på statsbidragen förväntas uppgå till 
7mnkr under 2021, så den utökade ramen innebär 
att nämnden inte behöver lägga ett generellt effek-
tiviseringskrav på alla verksamheter som i budget 
2020. 

Budgeten för de tre skolformerna ovan är endast 
för kommunal verksamhet, dvs kostnaden för 
barn och elever hos annan huvudman ligger under 
övrigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verksamhetsredovisning ( tkr)  Budget 2020 
Prognos okt 

2020 
Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Förskola -125 872 -119 768 -127 831 -127 831 -127 831

Grundskola -235 434 -244 934 -243 239 -243 939 -243 239

Gymnasium -90 164 -93 786 -92 331 -92 331 -92 331

Övrigt -291 096 -273 577 -297 299 -297 299 -297 299

Nämndens budgetram -742 566 -732 065 -760 700 -761 400 -760 700
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Investeringsplan 

(mnkr)  
Budget 

2020  
Budget 

2021  
Plan 2022  Plan 2023  

Inventarier  9,0 9,1 16,6 16,6 
         

Summa nämnden          

 

Nämnden har en ”grundinvesteringsbudget” om 
4mnkr och 4,1mnkr 2021-2023. Den delen som 
överstiger detta är inventariedelen i investe-
ringar kommunen gör på skolan område. 2021 är 
det nybyggnationen på Vindängens skola och 
2022-2023 är det inventarier på Platåskolan. 
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Politiska uppdrag under år 2021 
 

Från kommunfullmäktige 

 

1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över stöd-, service- och 

stabsfunktioner i hela den kommunala organisationen med syfte att skapa högre kvalitet 

och effektivitet. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2021. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en klimatstyrande rese-

policy 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 un-

der år 2021. 

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en grönstruk-

turplan för kommunen, där en strategi för pollinering ska inkluderas. Uppdraget ska re-

dovisas 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 energiprodu-

center. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2021 

6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en utökad samver-

kan 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 2021. 

 

Från barn- och utbildningsnämnden 

1. Revidera riktlinjerna för det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på att utveckla den 

dialogbaserade uppföljningen. 

2. Ta fram och implementera nya ekonomiska fördelningsmodeller för samtliga skolformer. 

3. Ta fram upphandlingsunderlag av skolskjuts som möter de, av nämnden, beslutade nya 

riktlinjerna. 

4. Fortsätta genomförandet av skolorganisationsbeslutet. 
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Nämndens verksamhetsuppföljning

Återkoppling till nämnd 

Enligt Skolverkets ”Allmänna råd för systema-
tiskt kvalitetsarbete” ska huvudmannen skapa 
rutiner för att underlätta det systematiska arbe-
tet. Huvudmannens uppgift är att säkerställa att 
arbetet utgår från de nationella målen, att skapa 
förutsättningar för ett sådant arbete samt att ut-
veckla utbildningen i enlighet med målen. Barn- 
och utbildningsnämnden fattade beslut om rikt-
linjer i maj 2016. Dessa revideras årligen i maj 
månad och bidrar till att samordna nationella och 
kommunala mål och krav samt synliggöra det sys-
tematiska 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 kugg-
hjulen 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 verk-
samhetsrapport 2 är ett delårsbokslut. Verksam-
hetsrapporterna går upp i kommunens övergri-
pande 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 tyd-
liggörs än mer fr o m 2021 då mål 4 får en ny ru-
brik med delvis ny innebörd, ” Kommunens orga-
nisation ska vara utvecklande och förnyande med 
en tillitsbaserad styrning”.
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Barn- och utbildningskontoret 

 

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

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

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

2021-01-12 

BUN 2020/01501  
 

 

 

 
 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Verksamhetsplan och budget 2021 

Förslag till beslut 

1 Nämnden antar verksamhetsplan och budget för 2021.        

 

Bakgrund 

Verksamhetsplanen innehåller budget och verksamhetsplan för nämndens 

ansvarsområde och utifrån nationella lagkrav. Den bygger på de 

uppföljningar och redovisningar som finns i nämndens årshjul och som 

rapporterats under året. Förskolechefers och rektorers analyser ligger 

tillsammans med övrig uppföljning ur olika perspektiv till grund för 

huvudmannens plan.  

Varje nämnd gör en verksamhetsplan för sitt ansvarsområde som underlag 

till kommunens övergripande flerårsplan. I verksamhetsplanen ingår både 

verksamhet och budget eftersom kommunens viljeinriktning är att samordna 

dessa så att all styrning drar åt samma håll och bidrar till en helhet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsplan från barn- och utbildningsnämnden 2021-2023.       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Jens Sjöstrand 

Förvaltningsekonom 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-19 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 3 Dnr 2020/01497  

Prislista för gymnasieprogram kalenderåret 2021, 
interkommunal ersättning som debiteras kommuner 
utanför Utbildning Skaraborg 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer nedanstående prislista för 

gymnasieprogram för kalenderåret 2021, interkommunal ersättning som 

debiteras kommuner utanför Gymnasium Skaraborg. 

 

Fredy Neüman (S) deltar inte i beslutet  

      

Bakgrund 

Följande prislista föreslås för de gymnasiala utbildningarna på 

Ållebergsgymnasiet för kalenderåret 2021. Prislistan ligger till grund för 

interkommunal ersättning som debiteras kommuner utanför Utbildning 

Skaraborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Kostnader per elev 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-19 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Läsår Termin 

BA 

Bygg- och 

anläggningsprogrammet exkl. 

inriktning anläggningsfordon 

134 978 67 489 

BF Barn- och fritidsprogrammet 100 507 50 254 

EK Ekonomiprogrammet 99 351 49 676 

EE El- och energiprogrammet 133 497 66 749 

ESI Estetiska programmet musik 159 930 79 965 

FT 

Fordons- och 

transportprogrammet exkl. 

inriktning transport 

142 828 71 414 

HA 
Handels- och 

administrationsprogrammet 
107 571 53 785 

IN Industritekniska programmet 138 408 69 204 

NA Naturvetenskapsprogrammet 91 583 45 792 

SA Samhällsvetenskapsprogrammet 97 652 48 826 

TE Teknikprogrammet 109 053 54 527 

VO Vård- och omsorgsprogrammet 118 356 59 178 

IM Introduktionsprogrammet 153 021 76 511 

HOHAL 
Hälsa vård och omsorg 

Gymnasiesärskolan 
297 662 148 831 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-19 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Tilläggsbelopp för elev på nationell 

idrottsutbildning enligt 

Riksidrottsförbundets 

rekommendation 
Läsår Termin 

 Individuell idrott 18 320 9 160 

 Lagidrott 15 267 7 634 

 

Tilläggsbelopp 

Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett 

omfattande behov av särskilt stöd. 

Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om 

betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 

kommunen. 

Tilläggsbelopp ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av 

personal vid kommunens specialpedagogiska centrum. 

          

  

 

Paragrafen skickas till  
Berörda gymnasieskolor            

 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

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

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

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 

2021-01-11 

BUN 2020/01497  
 

 

 

 
 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Prislista för gymnasieprogram kalenderåret 2021, 
interkommunal ersättning som debiteras kommuner 
utanför Utbildning Skaraborg 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer nedanstående prislista för 

gymnasieprogram för kalenderåret 2021, interkommunal ersättning som 

debiteras kommuner utanför Gymnasium Skaraborg. 

 

Bakgrund 

Följande prislista föreslås för de gymnasiala utbildningarna på 

Ållebergsgymnasiet för kalenderåret 2021. Prislistan ligger till grund för 

interkommunal ersättning som debiteras kommuner utanför Utbildning 

Skaraborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  2(3) 

 

 

Program 
Kostnader per elev 

Läsår Termin 

BA 

Bygg- och 

anläggningsprogrammet exkl. 

inriktning anläggningsfordon 

134 978 67 489 

BF Barn- och fritidsprogrammet 100 507 50 254 

EK Ekonomiprogrammet 99 351 49 676 

EE El- och energiprogrammet 133 497 66 749 

ESI Estetiska programmet musik 159 930 79 965 

FT 

Fordons- och 

transportprogrammet exkl. 

inriktning transport 

142 828 71 414 

HA 
Handels- och 

administrationsprogrammet 
107 571 53 785 

IN Industritekniska programmet 138 408 69 204 

NA Naturvetenskapsprogrammet 91 583 45 792 

SA Samhällsvetenskapsprogrammet 97 652 48 826 

TE Teknikprogrammet 109 053 54 527 

VO Vård- och omsorgsprogrammet 118 356 59 178 

IM Introduktionsprogrammet 153 021 76 511 

HOHAL 
Hälsa vård och omsorg 

Gymnasiesärskolan 
297 662 148 831 

 

 

Tilläggsbelopp för elev på nationell 

idrottsutbildning enligt 

Riksidrottsförbundets 

rekommendation 
Läsår Termin 

 

Individuell idrott 18 320 9 160 

 

Lagidrott 15 267 7 634 



 

  3(3) 

 

 

 

Tilläggsbelopp 

Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett 

omfattande behov av särskilt stöd. 

Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om 

betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 

kommunen. 

Tilläggsbelopp ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av 

personal vid kommunens specialpedagogiska centrum. 

Beslutet ska skickas till 

Berörda gymnasieskolor 

 

 

Jens Sjöstrand 

Förvaltningsekonom 

 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-19 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 4 Dnr 2020/01498  

Bidrag fristående gymnasieskola kalenderåret 2021 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Arbetsutskottet lämnar till nämnden den 26 januari 2021 att besluta om 

bidrag till fristående gymnasieskola 2021.    

      

Bakgrund 

Då det saknas uppgifter från några av kommunerna i Skaraborg, kommer 

beslut om bidrag till fristående gymnasieskola 2021 fattas av nämndsmötet 

den 26 januari 2021 med underlag i form av tjänsteutlåtande som skickas ut 

innan mötet.        

      

  

 

Paragrafen skickas till  
Berörda fristående gymnasieskolor            

 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-19 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 5 Dnr 2020/01499  

Bidrag till fristående förskolor och fristående 
pedagogisk omsorg kalenderåret 2021 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp per barn och år 

för barn i fristående förskolor samt fristående pedagogisk omsorg, för 

kalenderåret 2021 enligt nedanstående beräkning.       

      

Bakgrund 

Beräkning av bidragsbeloppen grundar sig på barn- och 

utbildningsnämndens budget för 2021. De fördelningar som gäller för 

kommunens egna verksamheter används även vid bidragsberäkningen. 

 

Grundbelopp (kr) per förskolebarn 

 

Omsorg och pedagogisk verksamhet 98 597 

Pedagogiskt material 1 034 

Måltider 7 475 

Lokalkostnad 14 083 

Administration 3 % 3 636 

Moms 6 %  7 489 

Summa 132 314 

Barnomsorgsavgift (kommunens genomsnitt) -8 000 

Summa bidrag per barn 124 314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-19 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Grundbelopp (kr) per barn i pedagogisk omsorg 

 

Omsorg och pedagogisk verksamhet 96 029 

Pedagogiskt material 1 034 

Måltider 7 475 

Lokalkostnad 14 083 

Administration 1 % 1 186 

Moms 6 %  7 188 

Summa 126 996 

Barnomsorgsavgift (kommunens genomsnitt) -8 000 

Summa bidrag per barn 118 996 

 

 

Tilläggsbelopp 

Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett 

omfattande behov av särskilt stöd. 

Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om 

betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 

kommunen. 

Tilläggsbelopp ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av 

personal vid kommunens specialpedagogiska centrum. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Berörda fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg 

            

 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

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

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

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2021-01-11 

BUN 2020/01499  
 

 

 

 
 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Bidrag till fristående förskolor och fristående 
pedagogisk omsorg kalenderåret 2021 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp per barn och år 

för barn i fristående förskolor samt fristående pedagogisk omsorg, för 

kalenderåret 2021 enligt nedanstående beräkning.        

Bakgrund 

Beräkning av bidragsbeloppen grundar sig på barn- och 

utbildningsnämndens budget för 2021. De fördelningar som gäller för 

kommunens egna verksamheter används även vid bidragsberäkningen. 

 

Grundbelopp (kr) per förskolebarn 

 

Omsorg och pedagogisk verksamhet 98 597 

Pedagogiskt material 1 034 

Måltider 7 475 

Lokalkostnad 14 083 

Administration 3 % 3 636 

Moms 6 %  7 489 

Summa 132 314 

Barnomsorgsavgift (kommunens genomsnitt) -8 000 

Summa bidrag per barn 124 314 

 

 

 

 

 

 

 



 

  2(2) 

 

 

Grundbelopp (kr) per barn i pedagogisk omsorg 

 

Omsorg och pedagogisk verksamhet 96 029 

Pedagogiskt material 1 034 

Måltider 7 475 

Lokalkostnad 14 083 

Administration 1 % 1 186 

Moms 6 %  7 188 

Summa 126 996 

Barnomsorgsavgift (kommunens genomsnitt) -8 000 

Summa bidrag per barn 118 996 

 

 

Tilläggsbelopp 

Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett 

omfattande behov av särskilt stöd. 

Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om 

betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 

kommunen. 

Tilläggsbelopp ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av 

personal vid kommunens specialpedagogiska centrum. 

Beslutet ska skickas till 

Berörda fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg 

 

 

Jens Sjöstrand 

Förvaltningsekonom 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-19 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 6 Dnr 2020/01500  

Bidrag till fristående grundskolor, förskoleklass och 
fritidshem kalenderåret 2021 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp per elev i 

fristående grundskolor och förskoleklass samt bidragsbelopp per barn i 

fristående fritidshem för kalenderåret 2021 enligt nedanstående 

beräkning. 

            

Bakgrund 

Beräkning av bidragsbeloppen grundar sig på barn- och 

utbildningsnämndens budget för 2021 och ett genomsnitt av barn/elevantal 

för vår- och höstterminerna. De fördelningar som gäller för våra egna 

verksamheter används således även vid bidragsberäkningen. 

 

Grundbelopp (kr) per grundskoleelev år 1-6 

Undervisning 42 979 

Läromedel och utrustning 2 187 

Elevvård och hälsovård 4 739 

Måltider 7 332 

Lokalkostnader 11 101 

Summa 68 338 

Administration 3% 2 050 

Summa 70 388 

Moms 6% 4 223 

Summa 74 611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundbelopp (kr) per grundskoleelev år 7-9 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-19 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Undervisning 55 477 

Läromedel och utrustning 3 254 

Elevvård och hälsovård 4 739 

Måltider 8 229 

Lokalkostnader 11 101 

Summa 82 800 

Administration 3% 2 484 

Summa 85 284 

Moms 6% 5 117 

Summa 90 401 

 

Grundbelopp (kr) per elev i förskoleklass 

Undervisning 29 449 

Läromedel och utrustning 1 650 

Elevvård och hälsovård 4 739 

Måltider 7 332 

Lokalkostnader 5 288 

Summa 48 457 

Administration 3% 1 454 

Summa 49 911 

Moms 6% 2 995 

Summa 52 906 

 

Grundbelopp (kr) per barn i fristående fritidsverksamhet 

  F kl - år 2 År 3 - år 6 

Omsorg och pedagogisk verksamhet 29 146 24 469 

Material 300 300 

Måltider 4 937 4 937 

Lokalkostnader, se uträkning skolpeng gr 2 267 2 267 

Summa 36 650 31 974 

Adm påslag 3 % 1 100 959 

Summa inkl adm påslag 37 750 32 933 

Moms 6 % 2 265 1 976 

Summa fritidshemspeng per barn 40 015 34 909 

Barnomsorgspeng -8 000 -8 000 

Bidrag fristående fritidshem 32 015 26 909 

 

 

 

 

Tilläggsbelopp 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-19 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett 

omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas 

modersmålsundervisning (det senare gäller ej förskoleklass och fritidshem). 

Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om 

betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 

kommunen. 

Tilläggsbeloppet ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av 

personal vid kommunens specialpedagogiska centrum.       

      

  

 

Paragrafen skickas till  
Berörda fristående grundskolor och fritidshem            

 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

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

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

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

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 

2021-01-13 

BUN 2020/01500  
 

 

 

 
 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Bidrag till fristående grundskolor, förskoleklass och 
fritidshem kalenderåret 2021 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp per elev i 

fristående grundskolor och förskoleklass samt bidragsbelopp per barn i 

fristående fritidshem för kalenderåret 2021 enligt nedanstående 

beräkning. 

        

Bakgrund 

Beräkning av bidragsbeloppen grundar sig på barn- och 

utbildningsnämndens budget för 2021 och ett genomsnitt av barn/elevantal 

för vår- och höstterminerna. De fördelningar som gäller för våra egna 

verksamheter används således även vid bidragsberäkningen. 

 

Grundbelopp (kr) per grundskoleelev år 1-6 

Undervisning 42 979 

Läromedel och utrustning 2 187 

Elevvård och hälsovård 4 739 

Måltider 7 332 

Lokalkostnader 11 101 

Summa 68 338 

Administration 3% 2 050 

Summa 70 388 

Moms 6% 4 223 

Summa 74 611 

 

 

 

 

 



 

  2(3) 

 

 

Grundbelopp (kr) per grundskoleelev år 7-9 

Undervisning 55 477 

Läromedel och utrustning 3 254 

Elevvård och hälsovård 4 739 

Måltider 8 229 

Lokalkostnader 11 101 

Summa 82 800 

Administration 3% 2 484 

Summa 85 284 

Moms 6% 5 117 

Summa 90 401 

 

Grundbelopp (kr) per elev i förskoleklass 

Undervisning 29 449 

Läromedel och utrustning 1 650 

Elevvård och hälsovård 4 739 

Måltider 7 332 

Lokalkostnader 5 288 

Summa 48 457 

Administration 3% 1 454 

Summa 49 911 

Moms 6% 2 995 

Summa 52 906 

 

Grundbelopp (kr) per barn i fristående fritidsverksamhet 

  F kl - år 2 År 3 - år 6 

Omsorg och pedagogisk verksamhet 29 146 24 469 

Material 300 300 

Måltider 4 937 4 937 

Lokalkostnader, se uträknin skolpeng gr 2 267 2 267 

Summa 36 650 31 974 

Adm påslag 3 % 1 100 959 

Summa inkl adm påslag 37 750 32 933 

Moms 6 % 2 265 1 976 

Summa fritidshemspeng per barn 40 015 34 909 

Barnomsorgspeng -8 000 -8 000 

Bidrag fristående fritidshem 32 015 26 909 

 

Tilläggsbelopp 

Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett 

omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas 

modersmålsundervisning (det senare gäller ej förskoleklass och fritidshem). 

Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om 

betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 

kommunen. 

Tilläggsbeloppet ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av 

personal vid kommunens specialpedagogiska centrum.       
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Beslutet ska skickas till 

Berörda fristående grundskolor och fritidshem 

 

 

 

Jens Sjöstrand 

Förvaltningsekonom 
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§ 7 Dnr 2020/01092  

Revisonsgranskning avseende implementering av 
barnkonventionen 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden lämnar nedanstående svar till 

kommunrevisionen angående granskningen av implementeringen av 

barnkonventionen.       

      

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av revisionsrapporten 

”Granskning av implementering av barnkonventionen som svensk lag” och 

svarar nedan på givna frågeställningar. 

En genomarbetad plan av implementeringsarbetet togs fram under senhösten 

2019 och sjösattes under 2020. Planen omfattade såväl utbildningsinsatser 

för den politiska nämnden som för lednings- och rektorsgrupp. Rektorerna 

ansvarade i sin tur för implementering ut i organisationen. 

Arbetet utgick från den webbutbildning som finns på SKR:s hemsida och 

korta utbildningsfilmer med efterföljande diskussionen har använts på 

samtliga nämndsammanträden under året samt på flertalet av de 

arbetsplatsträffar (APT) som genomförts. 

Pandemin och smittspridningen av covid-19 har dock påverkat 

utbildningsinsatserna under året och försvårat gruppdiskussioner och 

kollegialt lärande på olika sätt. Under hösten 2020 har den största delen av 

utbildningsinsatsen skett digitalt. Planen har dock följts och vid årets sista 

nämndssammanträde gjordes en uppföljning av hur ledamöterna mottagit 

utbildningen och vilka förslag till förändringar som framkommit. Här 

diskuterades även ytterligare behov av utbildning och andra insatser. För 

ledningsgruppen återstår vid årets slut den sista kortfilmen och efterföljande 

diskussioner. Uppföljningen av hur respektive rektor arbetat med 

implementeringen följs upp under kvartal 2 i samband med ordinarie 

kvalitetsarbete genom några extra uppföljningsfrågor i analysmallen. Dessa 

kommer att sammanställas under senvåren 2021 och beaktas för behov av 

ytterligare åtgärder. 

 

I revisionsrapporten framkommer att: 

 Barn- och utbildningsnämnden behöver införa någon form av 

barnkonsekvensanalys i arbets- och beslutsprocesser. Analyserna 

behöver dokumenteras genom tjänsteskrivelser för att bli tydliga.  
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 Revisionen rekommenderar även att kontrollmål med syfte på 

barnkonventionens tillämpning tillförs nämndens interkontrollplan 

utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys. 

 

Nämnden har för avsikt att införa detta under 2021. Tillämpningen ska vara 

påbörjad senast inför läsårsstarten i augusti 2021/2022 

1. En kommungemensam modell för dokumenterade 

barnkonsekvensanalyser efterfrågas och skulle gynna den 

övergripande uppföljningen på kommunnivå.  

2. Kontrollmål kommer att arbetas fram under samma tidsperiod för att 

underlätta uppföljningsarbetet. 

3. Arbetet med barnkonventionen kommer att följas upp årligen i maj 

månad i samband med revidering av nämndens riktlinjer för det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

Beslutsunderlag 
Kommunrevisionens rapport avseende granskning av implementering av 

barnkonventionen. 

Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2020-12-08, § 128.        

      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunrevisionen            
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1 Sammanfattning 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att granskad styrelse 
och nämnder har kommit olika långt avseende tillämpningen av barnkonventionen inom 
sina verksamheter. Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att 
kommunstyrelsen saknar målsättningar och konkreta arbetsformer som säkerställer att 
barnets bästa tas tillvara i arbets- och beslutsprocesser. Det finns även ett behov av att 
utbilda kommunstyrelsens ledamöter och tjänstepersoner avseende barnkonventionen. 
Vidare finns det även ett behov av att kommunstyrelsen stärker sin strategiska styrning 
och ledning gällande implementering av barnkonventionen inom nämnderna och att 
följa upp nämndernas insatser.  
Vi gör bedömningen att det i kultur- och fritidsnämndens, barn- och 
utbildningsnämndens och socialnämndens verksamhetsplaner och styrdokument 
överlag framgår ett barnperspektiv. Det finns även former för hur barnets bästa tas 
tillvara i arbetsprocesser. Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden har även 
utvecklat verktyg för att säkerställa barnrättsperspektivet i tjänsteskrivelserna inför 
nämndbeslut, i form av barnkonsekvensanalys och checklista. Motsvarande verktyg 
har däremot inte tillämpats inom kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.  
Vi bedömer således att kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden bör 
tillämpa barnkonsekvensanalys inför nämndsbeslut samt att kommunstyrelsen och 
samtliga granskade nämnder bör tillämpa barnkonsekvensanalys inför beslut på 
delegation. 
Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har säkerställt utbildning 
avseende barnkonventionen på både förvaltnings- och nämndsnivå. Det finns däremot 
ett behov av att säkerställa adekvat utbildning på förvaltningsnivå inom socialnämnden 
samt utbildning av kommunstyrelsens ledamöter och kommunledningsförvaltningens 
tjänstepersoner. 
Slutligen bedömer vi att det sker uppföljning av insatser som är kopplade till 
barnkonventionens tillämpning inom samtliga granskade nämnder. Vi har däremot 
identifierat ett behov av att kontrollmål med syfte på barnkonventionens tillämpning 
tillförs kommunstyrelsens, kultur- och fritidsnämndens samt barn- och 
utbildningsnämndens internkontrollplaner utifrån genomförda risk- och 
väsentlighetanalyser. Vi ser även ett behov av att socialnämnden utökar kontrollmålen 
till att även omfatta genomförandeplanerna.   
Utifrån vår granskning och iakttagelser bedömer vi att följande punkter bör ses över:  

- Kommunstyrelsen bör stärka sin strategiska styrning och ledning avseende 
barnkonventionens implementering i syfte att skapa samstämmighet mellan 
nämnderna.  

- Kommunstyrelsen bör säkerställa uppföljning avseende nämndernas insatser 
gällande implementering av barnkonventionen samt huruvida insatta insatser 
har haft avsedd effekt.  
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- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen inför barnkonsekvensanalyser inom 
ramen för tjänsteskrivelserna inför beslutsfattande inom de frågor som berör 
barn och unga, följt av dokumentation.    

- Vi rekommenderar att barn- och utbildningsnämnden inför dokumenterade 
barnkonsekvensanalyser i tjänsteskrivelserna inför beslut i styrelse/nämnd.  

- Socialnämnden bör säkerställa att befintlig rutin avseende tillämpning av 
checklistan efterlevs inom ramen för tjänsteskrivelserna inför beslut i framförallt 
individärenden.    

- Vi rekommenderar att samtliga granskade nämnder tillämpar samt 
dokumenterar barnkonsekvensanalys inom ramen för beslut på delegation. 

- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden säkerställer efterlevnaden av barnkonventionen inom 
ramen för den interna kontrollen utifrån genomförda risk- och 
väsentlighetsanalyser. 

- Vi rekommenderar att socialnämnden utökar kontrollmålen inom ramen för 
internkontrollarbetet till att även omfatta genomförandeplanerna.   

- Vi rekommenderar att barnkonventionen beaktas i olika processer så som 
resursfördelning, budgetprocesser, tilldelning av bidrag och taxor/avgifter.   

- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att samtliga ledamöter och 
tjänstepersoner erhåller utbildning avseende barnkonventionen. 

- Vi rekommenderar att socialnämnden tillser att samtliga tjänstepersoner 
erhåller adekvat utbildning avseende barnkonventionen.  
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2 Inledning  
KPMG har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
implementeringen av barnkonventionen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 
2018 fattade riksdagen beslut om att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i 
svensk lag fr.o.m. den 1 januari 2020. Som stöd för implementering av den nya lagen 
har Regeringskansliet gett Socialdepartementet i uppdrag att utforma en vägledning för 
hur man metodmässigt kan gå tillväga vid tolkning och tillämpning av 
barnkonventionen. Vidare har regeringen tillsatt en utredning för att kartlägga hur 
svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Kartläggningen 
syftar till att ge stöd i det fortsatta arbetet med transformering av barnkonventionens 
bestämmelser inom olika rättsområden. Utredaren ska där så är möjligt anlägga ett 
jämställdhets- respektive funktionshinderperspektiv. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma i vilken utsträckning kommunstyrelsen och berörda 
nämnder arbetar för att leva upp till de krav som anges i barnkonventionen avseende 
barnets rättigheter, med utgångspunkt i de fyra huvudprinciperna: 

- Artikel 2 (handlar om barns lika värde och rättigheter, ingen får diskrimineras) 
- Artikel 3 (anger att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 

som berör barnet) 
- Artikel 6 (understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling) 
- Artikel 12 (lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och ta dem 

beaktade i frågor som berör dem) 
Rapporten besvarar följande revisionsfrågor:  

- Finns kommunövergripande styrdokument och målsättningar som säkerställer 
barnkonventionens tillämpning? 

- Finns tydliga direktiv i styrdokumenten för att motverka och förebygga 
diskriminering samt främja likvärdiga villkor? 

- Finns målsättningar för att beslut och åtgärder ska utgå från barnet bästa? 
- Finns målsättningar för att stärka barnets rätt till delaktighet och inflytande? 
- Finns arbetsformer för hur barnets bästa tas tillvara i arbets- och 

beslutsprocesser? 
- Har arbetsformerna utvecklats/förändrats för att stärka barns och ungas 

delaktighet och inflytande? 
- Används checklistor vid beslut för att säkra att barnrättsperspektivet 

tillgodoses? 
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- Hur arbetar socialnämnden med att införliva barnrättsperspektivet vid samtliga 
beslut och åtgärder som berör barn- och unga? 

- Har kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt genomfört en uppföljning 
om nämndernas insatser mot bakgrund av barnkonventionen samt huruvida 
insatta insatser har haft avsedd effekt? 

- Har utbildningsinsatser genomförts?  
- Vilka bedömningar görs av behov att utveckla barnrättsperspektivet i 

kommunen? (självskattning)  
Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:    

- Barnkonventionen.  
- Tillämpbara interna regelverk och policys.  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

- Dokumentstudier av flerårsplan, verksamhetsplaner och interna kontrollplaner 
samt övriga för granskningen aktuella nämndsspecifika styrdokument.  

- Intervjuer med kommundirektör, kommunjurist, kultur- och fritidschef, 
ungdomsstrateg, skolchef, utvecklingsstrateg, socialchef, avdelningschef IFO 
samt ordförande för samtliga berörda nämnder.  

2.4 Lagstiftning 

2.4.1 Barnkonventionen 

2.4.1.1 Artikel 2 
- Barnkonventionens artikel 2 handlar om rätten att inte diskrimineras, vilket är en 

av konventionens grundprinciper. 
- Artikel 2 medför ett diskrimineringsförbud som innebär att staten ska verka för 

att skapa likvärdiga villkor för alla barn och unga under 18 år. Detta är dock inte 
att likställa vid identisk behandling. 

- Enligt FN:s barnrättskommitté behöver olikabehandling inte innebära 
diskriminering. I vissa fall kan positiv särbehandling krävas i syfte att skapa 
likvärdiga villkor. Det kan handla om större insatser för vissa grupper av barn, till 
exempel med utgångspunkt i åldersmässiga förutsättningar, eller ökade insatser 
för grupper av barn som befinner sig i utsatta situationer. 
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2.4.1.2 Artikel 3  
- I artikel 3 slås fast att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla 

åtgärder som rör barn, en princip som ska vara vägledande vid tolkningen av 
konventionens övriga artiklar.  

- Ett sätt att i praktiken omsätta konventionens krav är att göra bedömningar och 
prövningar om vad som är barnets bästa inför planering och beslut.  

- En viktig del i bedömningarna är att lyssna och ta till sig av barnets egna åsikter. 

2.4.1.3 Artikel 6 
- Av barnkonventionens artikel 6 framgår att barn och unga har rätt till liv och 

utveckling.  
- Med utveckling avses inte enbart att barnet förbereds för vuxenlivet utan även 

att det tillförsäkras optimala förhållanden under barndomen.  
- I artikel 6 framgår att barnkonventionen har en helhetssyn på begreppet 

utveckling, vilket innebär att tillämpningen av konventionen måste ske i 
samverkan mellan olika aktörer.  

- Detta medför ett krav på samverkan mellan olika nämnder inom en kommun.   

2.4.1.4 Artikel 12  
- Av artikel 12 framgår barns rätt att komma till tals.  
- Artikeln ger barn och unga rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor och tydliggör 

barnet som subjekt med egen åsikt som ska respekteras.  
- Rätten att komma till tals avser både barn och ungas rätt till delaktighet och 

inflytande i frågor som rör dem samt barn och ungas rätt att framföra sina 
åsikter avseende alla beslut.  

- Det kan alltså både gälla frågor som berör barnet på ett personligt plan, som 
vårdnadsfrågor, och frågor gällande barn och ungdomar som grupp och deras 
rätt till inflytande över beslut i närmiljö- och samhällsfrågor.  

3 Resultat av granskningen 
3.1 Barnkonventionens implementering inom kommunstyrelsen 

3.1.1 Iakttagelser  

3.1.1.1 Kommunövergripande bakgrund 
Under 2019 beslöt kommunledningsgruppen att tillsätta en styrgrupp, bestående av 
ungdomsstrategen på kultur- och fritidsnämnden, kultur- och fritidschef och 
kommunjuristen, kopplad till barnkonventionens implementering. Styrgruppen fick i 
uppdrag av kommunledningsgruppen att kartlägga hur nämnderna förberett sig inför att 
barnkonventionen skulle bli en del av svensk lag. Under hösten 2019 genomfördes 
således en nulägesanalys avseende kunskapsläget kring barnkonventionen.  
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Samtliga förvaltningar, förutom kommunledningsförvaltningen, genomförde 
nulägesanalysen. Kommunjuristen uppmärksammade enligt uppgift tidigt under hösten 
2019 att det inte hade genomförts en nulägesanalys för kommunledningsförvaltningen, 
utan att få något gehör. Enligt kommunjuristen kan avsaknaden av en nulägesanalys 
inom kommunledningsförvaltningen bero på en otydlighet i organisationen och att 
frågan inte har prioriterats. Kommunstyrelsens ordförande uppger att beslutet kring att 
inte delta i nulägesanalysen togs på tjänstemannanivå innan nuvarande 
kommundirektör tillträdde.  
Baserat på resultatet av nulägesanalysen framarbetades följande åtgärder:  

- Samordnad utbildningsinsats för alla chefer och andra nyckelfunktioner för att 
höja kunskapen om barns rättigheter och implementering av barnkonventionen.  

- Utbildningsinsatser inom respektive förvaltning kring hur barnkonventionen har 
påverkan på förvaltningsspecifika arbets- och beslutsprocesser. 

- Webbutbildning, utbildningsdagar eller motsvarande för alla medarbetare i 
kommunen. 

Kommunledningsgruppen beslutade däremot avvakta med kommungemensamma 
utbildningar och istället låta respektive förvaltning hantera utbildning och 
implementering av barnkonventionen. Av nulägesanalysen framgår att ansvaret för att 
barnkonventionen tillämpas och följs ligger på samtliga chefer, med kommunjuristen 
som stöd. Enligt kommundirektören finns det dock inget politiskt beslut bakom denna 
ansvarsfördelning. 

3.1.1.2 Kommunövergripande målsättningar beslutade av kommunfullmäktige  
I Falköping kommuns flerårsplan för 2020-20221 framgår fyra kommunövergripande 
målsättningar beslutade av fullmäktige:  

1. Ett socialt hållbart Falköping 
2. Ett attraktivare Falköping 
3. Ett näringsliv som utvecklas 
4. Kvaliteten inom verksamheterna ska öka 

Enligt kommundirektören finns inga målsättningar framarbetade på en 
kommunövergripande nivå som är direkt kopplade till barnkonventionen. 
Kommunstyrelsens ordförande lyfter dock att det inom begreppet ”Ett socialt hållbart 
Falköping” ryms barns rättigheter och barnkonventionen. Kommunstyrelsens 
ordförande understryker däremot att barnkonventionen inte är utpekat som ett specifikt 
intresseområde på en kommunövergripande nivå. 
Kommunen har upprättat en policy för mänskliga rättigheter som främjar jämlikhet och 
jämställdhet2. Av policyn framgår att ”Falköpings kommun tar sin utgångspunkt i FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen där grundtesen är att 
ett inkluderande och jämställt samhälle där de mänskliga rättigheterna beaktas är ett 

 
1 Antagen av KF 2019-11-25, § 176.  
2 Beslutad av KF 2018-06-25, § 108.  
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starkt samhälle”. Enligt kommunjuristen, placerad inom kommunledningsförvaltningen, 
var ambitionen med policyn att skapa ett samlat dokument avseende rättigheter. 
Policyn har enligt uppgift dock inte reviderats utifrån att barnkonventionen blev en del 
av svensk lag. Vid framarbetande av policyn fanns enligt kommunjuristen däremot en 
medvetenhet om att barnkonventionen skulle bli en del av svensk lag.  
 
I övrigt finns det inga kommunövergripande styrdokument riktade mot 
barnkonventionens tillämpning.   

3.1.1.3 Bedömning 
Av genomgång av kommunens flerårsplan för 2020-2022 kan vi konstatera att det inte 
finns några kommunövergripande målsättningar med direkt bäring på 
barnkonventionens tillämpning. Däremot gör vi bedömningen att barnrättsperspektivet 
rimligtvis bör rymmas inom målsättningen ”Ett socialt hållbart Falköping”. Denna 
koppling framgår dock inte i flerårsplanen. Vidare kan vi konstatera att det inte finns 
kommunövergripande målsättningar som har direkt koppling till att beslut och åtgärder 
ska utgå från barnets bästa samt stärka barnets rätt till delaktighet och inflytande.   

3.1.1.4 Kommunstyrelsens målsättningar  
Av kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020-20223 framgår avsaknaden av 
styrelsespecifika målsättningar med bäring på barnkonventionen. Enligt 
kommundirektören har kommunstyrelsen inte varit involverad i arbetet kring 
barnkonventionen och således finns inga målsättningar direkt kopplade till 
barnkonventionen på kommunstyrelsenivå. 

3.1.1.5 Bedömning 
Vi gör bedömningen att det saknas målsättningar på kommunstyrelsenivå som 
säkerställer att beslut och åtgärder utgår från barnets bästa samt målsättningar för att 
stärka barnets rätt till delaktighet och inflytande.  

3.1.1.6 Kommunledningsförvaltningens arbetsformer  
Kommunstyrelsens ordförande uppger att 2019 var ett turbulent år för 
kommunledningsförvaltningen utifrån maktskiftet och att den före detta 
kommundirektören lämnade sin tjänst. Kommunen har haft en tillförordnad 
kommundirektör fram tills att nuvarande kommundirektör tillträdde i maj 2020. På så vis 
saknas enligt kommundirektören konkreta arbetsformer för att säkerställa barnets 
bästa i arbets- och beslutsprocesser inom kommunstyrelsen.  
Kommunjuristens roll har varit att finnas som ett stöd för förvaltningarna vid specifika 
frågor vid genomförandet av nulägesanalysen. Enligt uppgift inkom dock få juridiska 
frågor, vilket kommunjuristen upplevde som problematiskt.  
Enligt kommunjuristen finns det utvecklingspotential inom 
kommunledningsförvaltningen avseende arbetsformer för att säkerställa att barnets 

 
3 Antagen av KS 2020-01-15, § 20.  
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bästa tas tillvara i arbets- och beslutsprocesser. Det finns enligt uppgift inget 
systematiskt tänk inom kommunledningsförvaltningen kring hur besluten som fattas 
påverkar barn och att barn får komma till tals. Kommunjuristen lyfter således behovet 
av en analys kring huruvida kommunstyrelsens beslut påverkar barn inför 
beslutsfattande, exempelvis inom ramen för tjänsteskrivelser. Kommunjuristen ser 
även behov av införandet av barnkonsekvensanalyser i större övergripande frågor, 
exempelvis i budgetprocessen.  

3.1.1.7 Bedömning 
Av genomförd granskning kan vi konstatera att det saknas konkreta arbetsformer inom 
kommunstyrelsen som säkerställer att barnets bästa tas tillvara i arbets- och 
beslutsprocesser. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen inför 
barnkonsekvensanalyser inom ramen för tjänsteskrivelserna inför beslutsfattande inom 
de frågor som berör barn och unga.   

3.1.1.8 Utbildningsinsatser  
Enligt kommunstyrelsens ordförande har ledamöterna i kommunstyrelsen inte utbildats 
avseende barnkonventionen. Kommunjuristen har utifrån sin profession däremot tagit 
del av ett antal utbildningar, via bland annat Barnombudsmannen, Länsstyrelsen och 
Region Västra Götaland. Kommunjuristen har däremot inte fått i uppdrag att utbilda 
kommunstyrelsens ledamöter.  

3.1.1.9 Bedömning 
Vi kan konstatera att utbildning av kommunstyrelsens ledamöter och 
kommunledningsförvaltningens samtliga tjänstepersoner avseende barnkonventionen 
inte har genomförts. Vi rekommenderar således att kommunstyrelsen säkerställer att 
samtliga ledamöter och tjänstepersoner erhåller utbildning avseende 
barnkonventionen.  

3.1.1.10 Uppföljning utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande uppger att antal nämnder är 
duktiga på att säkerställa barnrättsperspektivet, medan övriga nämnder inte är på 
samma nivå. Exempelvis uppges att nämnder så som barn- och utbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämden och socialnämnden har lång erfarenhet av att arbeta med 
barnrättsperspektivet och att säkerställa detta perspektiv i sina beslutsprocesser. 
Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande uttrycker däremot att det finns 
en brist avseende uppföljning, hur väl förvaltningarna belyser det arbete som 
genomförs och utvärdering av huruvida rätt insatser genomförs. 
När kommundirektören tillträdde i sin roll upplevde denna att det fanns ett behov av att 
arbeta med kopplingen mellan kommunledningsförvaltningen och övriga förvaltningar 
utifrån ett flertal perspektiv. Kommundirektören har enligt uppgift fått i uppdrag att 
arbeta med att skapa en gemensam struktur i de kommunövergripande frågorna. 
Kommunledningsförvaltningen har exempelvis fått i uppdrag att se över 
ärendehanteringsprocessen och kommunledningsförvaltningen kommer enligt uppgift 
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ta ställning till huruvida barnrättsperspektivet bör utgöra en tvingande del i exempelvis 
tjänsteskrivelserna.    
Kommunstyrelsen har dock inte säkerställt att det finns en samstämmighet kring 
förvaltningarnas arbete avseende barnkonventionens implementering. Enligt 
kommundirektören finns vidare ett behov av att säkerställa kunskapen avseende 
lagens intentioner inom kommunens samtliga förvaltningar.  

3.1.1.11 Bedömning 
Vi kan konstatera att kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt inte har 
genomfört en uppföljning avseende nämndernas insatser mot bakgrund av 
barnkonventionen och huruvida insatta insatser har haft avsedd effekt. Däremot 
framgår en medvetenhet om att kommunstyrelsens strategiska styrning samt 
uppföljning av olika kommunövergripande frågor utgör ett utvecklingsområde. Vi ser 
positivt på att det vid tidpunkten för granskningen pågår ett utvecklingsarbete avseende 
den kommunövergripande ärendehanteringsprocessen.  
Således rekommenderar vi att kommunstyrelsen bör stärka sin strategiska styrning och 
ledning avseende barnkonventionens implementering i syfte att skapa samstämmighet 
mellan nämnderna. Vidare anser vi att kommunstyrelsen bör säkerställa uppföljning 
avseende nämndernas insatser gällande implementering av barnkonventionen samt 
huruvida insatta insatser har haft avsedd effekt.    

3.2 Barnkonventionens implementering inom kultur- och 
fritidsnämnden 

3.2.1 Iakttagelser 

3.2.1.1 Målsättningar och styrdokument  
Av kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2020-20224 framgår nämndens 
strategi avseende ett innovativt arbetssätt för att uppnå fullmäktiges mål 4. Utifrån 
denna strategi framgår att ett ”Gemensamt fokusområde för förvaltningens 
kvalitetsarbete tas fram varje år utifrån behov. Det valda fokusområdet ligger till grund 
för kunskapshöjande insatser som förvaltningens samtliga medarbetare tar del av. Då 
barnkonventionen blir lag 2020 är detta det valda fokusområdet.” 
Kultur- och fritidsnämndens strategiska avdelning arbetar kommunövergripande i frågor 
kring inkludering, kultur samt ungas inflytande och delaktighet. Av avdelningens 
verksamhetsplan för 2020-20225 framgår ett antal indikatorer och insatser som har 
koppling till barn- och ungas delaktighet och inflytande, exempelvis:  

- Antal barn och unga som deltagit i dialoger/forum med tjänstepersoner och/eller 
politiker (indikator).  

- Antal initiativ till Unga tar ordet-potten (indikator). 

 
4 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2020-01-28, § 1.  
5 Framarbetad av ungdomsstrategen.  
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- Delta i utvecklingen av regional samverkan kring ungas inflytande och 
engagemang (insats). 

- Skapa fler tillfällen för unga och beslutsfattare att mötas (insats).  
- Skapa former för att göra barn och unga delaktiga i beslutsprocesser kring 

konstnärlig gestaltning i byggnader och utemiljöer (insats).  
- Skapa former för ungas delaktighet i det offentliga kulturutbudet (insats).  
- Stötta förvaltningar med implementering av Barnkonventionen (insats).  

 
I verksamhetsplanen 2020-2022 för avdelningen för öppen ungdomsverksamhet 
framgår att den öppna ungdomsverksamheten ”bedrivs tillsammans med barn och 
unga och strävar efter hög delaktighet och inflytande från målgruppen”. Av 
verksamhetsplanen framgår ambitionen att möjligheterna till delaktighet och inflytande 
ska öka. Vidare framgår indikatorer och insatser med koppling till delaktighet och 
inflytande, exempelvis: 

- Att mäta delaktighet och trygghet i verksamheten genom mötesplatsenkäten 
(indikator). 

- Samverkan med ungdomsstrategen för att öka ungas inflytande (insats).  
- Genom arbete med olika metoder och aktiviteter verka för delaktighet (insats).  

 
Kultur- och fritidschefen lyfter att förvaltningen har framarbetat en kulturstrategi6, med 
ett barn- och ungdomsfokus, och en tjänsteperson är anställd för att införliva de 
kulturstrategiska frågorna inom övriga förvaltningar. Förvaltningen har även 
framarbetat ett idrottspolitiskt program7 som förvaltningschefen uppger inte är ett lika 
levande dokument som kulturstrategin, men där barn och unga ändå synliggörs. Enligt 
kultur- och fritidschefen utgår styrdokumenten från FN:s konvention om mänskliga 
rättigheter.  

3.2.1.2 Bedömning 
Vi bedömer att nämnden har målsättningar som till viss del säkerställer 
barnkonventionens tillämpning.  

3.2.1.3 Utbildningsinsatser  
I februari 2020 genomfördes en förvaltningsövergripande utbildningsdag för samtliga 
medarbetare avseende barnkonventionen. Även politikerna bjöds in till 
utbildningsdagen men deltagande var inte obligatoriskt. Totalt deltog 4 till 5 politiker. 
Ungdomsstrategen genomförde en dragning för kultur- och fritidsnämnden avseende 
barnkonventionen under våren 2020. Utifrån utbildningen fick ungdomsstrategen ett 
uppdrag att framarbeta ett förslag för hur nämnden skulle kunna arbeta vidare med att 
beakta barnkonventionen i nämndbesluten.   

 
6 Antagen av KF 2017-11-27, § 126.  
7 Antaget av KF 2015-03-30, § 28.  
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3.2.1.4 Bedömning 
Vi konstaterar att utbildning avseende barnkonventionen har genomförts både på 
förvaltnings- och nämndsnivå.  

3.2.1.5 Förvaltningens arbetsformer  
Under sommaren 2020 har ungdomsstrategen omvärldsbevakat hur andra kommuner 
arbetar och hur barnkonsekvensanalys som metod kan implementeras. 
Ungdomsstrategen presenterade i september 2020 en sådan modell för kultur- och 
fritididsnämndens arbetsutskott tillsammans med förslag på implementering av 
barnkonsekvensanalys. Enligt förslaget ska barnkonsekvensanalys genomföras i 
samband med alla ärenden som går till nämnden. Således omfattar det enbart 
nämndbeslut och inte beslut på delegation. Förslaget avseende införande av 
barnkonsekvensanalys i kultur- och fritidsnämndens beslut godkändes av nämnden 
2020-09-29 § 54.  
Rent konkret innebär barnkonsekvensanalysen att en rubrik införs i tjänsteskrivelserna 
avseende barnkonsekvensanalys som innehåller en beskrivning gällande i hur stor 
utsträckning barn påverkas av beslutet samt en analys kring vilka konsekvenser 
beslutet får för barn. Det har även framarbetats en stödmall för tjänstepersonerna för 
hur de ska framarbeta underlaget. Vilka delar som ska ingå i barnkonsekvensanalysen 
beror på i hur stor utsträckning barn påverkas av beslutet.  
Ambitionen är att följa upp arbetssättet under kommande år i syfte att utvärdera om det 
har lett till att nämnden tar hänsyn till barns rättigheter på ett bättre sätt och om beslut 
tas utifrån barnkonventionens intentioner. Enligt ungdomsstrategen utgör 
barnkonsekvensanalysen den konkreta skillnaden i arbets- och beslutsprocessen 
utifrån att barnkonventionen blivit del av svensk lag, vilket kommer leda till att samtliga 
handläggare tvingas att förstå vad barnkonventionen innehåller och utreda hur barns 
rättigheter förhåller sig till olika ärenden. 
Förslaget är enligt ungdomsstrategen utformat så att det ska kunna appliceras inom 
andra nämnder och ambitionen är att sprida metoden till andra nämnder. Samordning 
av barn och ungas inflytande i kommunen ligger enligt uppgift inom ramen för 
ungdomsstrategens roll.  
Under 2020 har ungdomsstrategen haft dialoger med förvaltningschefer avseende det 
stöd som erbjuds både genom ungdomsstratgen men även genom verksamheten 
”Unga Tar Ordet”, där de 11 unga kommunutvecklarna ingår, som kan bidra med 
ungdomsperspektivet i olika frågor. Kultur- och fritidsnämnden har även en 
ungdomspanel bestående av 85 unga som kan bjudas in till dialoger och bidra till 
verksamhetsutveckling.   
Ungdomsstrategen uppger att kultur- och fritidsförvaltningen har olika arbetsformer för 
att samla in ungas perspektiv, dels genom ovan nämnda forum för unga och elevråden 
på samtliga skolor, som samordnas av ungdomsstrategen, dels Lupp-enkäten. 
Ungdomsstrategen upplever således att det finns goda former för att inhämta ungas 
perspektiv men att resultatet skulle kunna användas i högre utsträckning. Resultatet av 
Lupp-enkäten presenteras dock för samtliga nämnder samt för en del ledningsgrupper 
och verksamheter.  
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Ovan nämnda forum och metoder avser dock ungas perspektiv snarare än barns 
perspektiv och ungdomsstrategen lyfter således att barnkonsekvensanalyser kan 
utgöra ett verktyg för att även fånga in barnets perspektiv. Ungdomsstrategen uttrycker 
behovet av att på ett tydligare sätt lyfta det goda arbete som utförs av förvaltningen i 
frågan. Barn är enligt ungdomsstrategen engagerade i flertalet verksamheter, 
exempelvis biblioteket, museet och badhuset.  
Den strategiska avdelningen har som nämnts ovan ett mål att under 2020 vara ett stöd 
för övriga nämnder som ska arbeta med implementering av barnkonventionen. 
Ungdomsstrategen upplever dock att detta är ett arbete som till viss del nedprioriterats, 
detta till stor del på grund av Corona. Dock har kultur- och fritidsförvaltningen enligt 
uppgift inte något formellt uppdrag att arbeta med barnkonventionen och inom ramen 
för ungdomsstrategens uppdrag avseende ungas inflytande ingår formellt enbart unga 
13 till 25.  

3.2.1.6 Bedömning 
Vi gör bedömningen att det finns former för hur barnets bästa tas tillvara i 
arbetsprocesser. Implementeringen av barnkonsekvensanalyser som ett verktyg för att 
säkerställa barnrättsperspektivet i samtliga nämndbeslut inom ramen för 
tjänsteskrivelserna pågår. Vi gör bedömningen att införandet av barnkonsekvensanalys 
i tjänsteskrivelserna kommer att säkerställa att barnets bästa tas tillvara i arbets- och 
beslutsprocesser. Vi rekommenderar att barnkonsekvensanalys även införs inför beslut 
på delegation. Utöver detta pågår ett kontinuerligt arbete med att samla in barn och 
ungas perspektiv i olika frågor, exempelvis genom unga kommunutvecklare, Unga Tar 
Ordet, elevråd, ungdomspaneler och Lupp-enkäten.   

3.2.1.7 Uppföljning  
Enligt ungdomsstrategen är mänskliga rättighetsperspektivet inte nytt inom 
förvaltningens arbets- och beslutsprocesser och förvaltningen är van att arbeta med 
exempelvis att kommunens medborgare har rätt till alla insatser som förvaltningen 
erbjuder, till meningsfull fritid, upplevelser och kulturupplevelser i skolan. 
Ungdomsstrategen gör således bedömningen att förvaltningen ligger bra till avseende 
arbetet med barn- och unga. Vidare bedömer ungdomsstrategen att förvaltningen är på 
god väg avseende den formella hanteringen av barnkonventionen genom införandet av 
barnkonsekvensanalyser. Ungdomsstrategen upplever redan en annan medvetenhet 
från politikens sida sedan förvaltningen började förbereda inför införandet av 
barnkonsekvensanalyser.  
Förvaltningschefen lyfter i att årliga ärenden, som avser exempelvis bidrag, avgifter 
och taxor, kan förvaltningen bli bättre på att analysera hur tilldelandet av 
föreningsbidrag påverkar barn och unga och ser en möjlighet att applicera 
barnkonsekvensanalyserna även på denna process. 
Uppföljning av efterlevnaden av barnkonventionens ingår enligt ungdomsstrategen inte 
i kultur- och fritidsnämndens interna kontrollplan. Eftersom barn och unga är en 
prioriterad målgrupp i kultur- och fritidsnämndens verksamheter lyfts enligt uppgift 
barnperspektivet och genomförda insatser däremot upp i uppföljning av kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsplan. Utöver detta lyfter kultur- och fritidschefen att 
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tjänstepersonerna genomför uppföljning av specifika aktiviteter och tar fram statistik, 
exempelvis avseende antal träffytor gentemot barn och antal dialoger med barn och 
unga. Vidare använder kultur- och fritidsförvaltningen ett kvalitetssystem inom öppen 
ungdomsverksamhet som inkluderar både grupp- och dagsuppföljningar samt 
mötesplatsenkäter. Uppföljning av den dagliga verksamheten avseende lovaktiviteterna 
genomförs både dagligen och efter perioden.  

3.2.1.8 Bedömning 
Vi bedömer att det sker uppföljning av insatser som är kopplade till barnkonventionens 
tillämpning. Vi rekommenderar däremot att kontrollmål med syfte på 
barnkonventionens tillämpning tillförs nämndens internkontrollplan utifrån genomförd 
risk- och väsentlighetsanalys.  

3.3 Barnkonventionens implementering inom barn- och 
utbildningsnämnden 

3.3.1 Iakttagelser 

3.3.1.1 Målsättningar och styrdokument  
Av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2020-2022 framgår nämndens 
delmål avseende att ”Alla barn och elever är trygga och tror på sin egen förmåga”. 
Exempel på indikatorer kopplat till nämndmålet är exempelvis ”Andel elever i 
grundskolans år 5 och 8 som upplever att de har inflytande över sina egna möjligheter 
till utveckling och lärande”. Skolchefen förmedlar upplevelsen att barn- och 
utbildningsnämnden alltid har ett barnrättsperspektiv vid framarbetande av 
nämndspecifika målsättningar och läroplansmål eftersom Skollagen genomsyras av 
barnkonventionen. 
Enligt skolchefen har inga nya styrdokument utarbetats utifrån att barnkonventionen 
blivit del av svensk lag. Enligt uppgift har förvaltningen inte omarbetat styrdokumenten 
utifrån att barnkonventionen blivit svensk lag utan kommer vid revidering av respektive 
styrdokument säkerställa att barnkonventionen beaktas. 

3.3.1.2 Bedömning 
Vi gör bedömningen att barn- och utbildningsnämnden har upprättat delmål som har 
bäring på barnkonventionens tillämpning. Vidare ställer Skollagen tydliga krav 
avseende beaktande av barnrätten. Således bedömer vi att det utifrån Skollagen finns 
krav och målsättningar avseende barnens rättigheter som nämnden har att uppfylla.  

3.3.1.3 Förvaltningens arbetsformer  
Barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingsstrateg ingår i en 
kompetensutvecklingsgrupp för barn- och utbildningsnämndens övergripande frågor. 
Kompetensutvecklingsgruppen har inför våren 2020 tagit fram ett förslag för att 
nämnden skulle kunna påbörja arbetet kring implementering av barnkonventionen. 
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Enligt skolchefen innebär förslaget i stort att följa SKR8:s utbildningsserie vid samtliga 
nämndssammanträden under ett år, vilket inkluderar en film och efterföljande 
diskussioner. Utbildningsserien har även använts parallellt vid stormöte/APT med 
rektorerna. Ambitionen är vidare att rektorerna ska introducera utbildningsserien inom 
respektive verksamhet så att kunskapen genomsyrar hela organisationen.  
Enligt ordförande i barn- och utbildningsnämnden har årets budgetdiskussion präglats 
av barnkonventionen och nämnden har enligt uppgift tagit ett beslut avseende 
skolskjuts och barnens säkerhet på vägarna med hänsyn till att barnkonventionen blivit 
svensk lag. Utvecklingsstrategen upplever att nämndsledamöterna hittills har fått en 
bättre medvetenhet kring vad lagen innebär och vad som åligger 
nämnden/förvaltningen samt att nämnden efterfrågar ett barnperspektiv i högre 
utsträckning än tidigare.  
Enligt skolchefen utgår förvaltningen från Skollagen vid varje riskbedömning och beslut 
och på så vis säkerställs barnperspektivet i tjänsteskrivelserna. Däremot genomförs 
och dokumenteras inte regelrätta barnkonsekvensanalyser inom ramen för 
tjänsteskrivelserna.  
Barn- och utbildningsförvaltningens kompetensutvecklingsgrupp, som består av 
representanter från grundskolan, förskolan, gymnasieskolan och elevhälsan, har 
däremot framarbetat en checklista utifrån SKR:s tillämpningsnycklar för att följa upp 
barnrättsarbetet i verksamheten. Checklistan uppges utgöra ett stöd för rektorer i 
kartläggningsarbetet på förskolor och skolor och utgöra ett verktyg för att säkerställa att 
verksamheterna följer lagstiftningen. Kartläggningen ska enligt uppgift integreras i det 
ordinarie systematiska kvalitetsarbetet. Exempel på punkter från checklistan är ”Det 
finns former för barnets delaktighet” och ”Flickor och pojkar behandlas likvärdigt”. 
Vidare har en kompletterande checklista tagits fram utifrån SKR:s tillämpningsnycklar 
för personal inom barn- och elevhälsans medicinska insatser. Exempel på en punkt 
från checklistan är ”Barnets rättigheter problematiseras i förhållande till 
vårdnadshavarnas rättigheter och skyldigheter”.  

3.3.1.4 Bedömning 
Vi gör bedömningen att det finns former för hur barnets bästa tas tillvara i 
arbetsprocesser. Däremot genomförs eller dokumenteras inte formella 
barnkonsekvensanalyser inför nämndbeslut inom ramen för tjänsteskrivelserna. 
Således rekommenderar vi att barn- och utbildningsnämnden inför 
barnkonsekvensanalyser.  

3.3.1.5 Utbildningsinsatser  
Utvecklingsstrategen har varit sammanhållande gällande utbildning av nämnden under 
våren 2020. Förvaltningsledningen har hållit i utbildningen av rektorerna i samband 
med APT och rektorerna har ansvarat för utbildning av medarbetarna på respektive 
skola/förskola.  

 
8 Sveriges Kommuner och Regioner. 
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Det finns ett krav på medarbetarna att genomgå rektorsutbildningen inom två år efter 
att ha tillträtt en tjänst som rektor. Rektorsutbildningen utgör enligt skolchefen en 
befattningsutbildning som garanterar att rektorerna är införstådda med de lagar och 
regler som gäller inom skolverksamheten och barnkonventionen är en del av detta. 
Vidare är det enligt skolchefen av vikt att aktuella lagar och regler (däribland 
barnkonventionen) utgör en del av introduktionen för nya medarbetare. Förvaltningen 
har således framarbetat en grundutbildning för nya medarbetare, inom vilka aktuella 
lagar och regler berörs. 

3.3.1.6 Bedömning 
Vi konstaterar att utbildning avseende barnkonventionen har genomförts både på 
förvaltnings- och nämndnivå.  

3.3.1.7 Uppföljning 
Utvecklingsstrategen gör bedömningen att förvaltningen har initierat arbetet kring 
implementering av barnkonventionen och befinner sig vid tidpunkten för granskningen i 
implementeringsfasen för att integrera barnkonventionen som en naturlig del i samtliga 
processer. Dock uppges elevernas upplevelse av inflytande och delaktighet utgöra en 
utmaning eftersom de inte alltid är medvetna om hur de kan vara delaktiga och inom 
vilka områden de kan få inflytande. Skolchefen lyfter även att det finns ett behov av att 
gentemot eleverna förtydliga att elevinflytande avser inflytande och inte bestämmande. 
Förvaltningen genomför enkäter för att mäta elevernas upplevelse av inflytande, men 
det finns enligt uppgift ett behov av att ta tillvara på resultatet på ett annat sätt.  
Förvaltningen utgår enligt uppgift från det ordinarie kvalitetsarbetet i uppföljning av 
arbetet kring barnkonventionen. Uppföljning av barnkonventionens implementering har 
således främst integrerats i det ordinarie kvalitetsarbetet genom ovan nämnda 
checklistor. Barnkonventionens tillämpning ingår enligt uppgift inte i barn- och 
utbildningsnämndens interna kontrollplan. Enligt ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden får nämnden dock regelbunden redovisning från verksamheten 
och nämnden ställer vid dessa tillfällen kontrollfrågor kring barnkonventionen.   

3.3.1.8 Bedömning 
Vi bedömer att det sker uppföljning av insatser som är kopplade till barnkonventionens 
tillämpning. Vi rekommenderar däremot att kontrollmål med syfte på 
barnkonventionens tillämpning tillförs nämndens internkontrollplan utifrån genomförd 
risk- och väsentlighetsanalys. 
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3.4 Barnkonventionens implementering inom socialnämnden 

3.4.1 Iakttagelser 

3.4.1.1 Målsättningar och styrdokument  
Av socialnämndens verksamhetsplan för 2020-20229 framgår att nämnden fokuserar 
på förebyggande insatser för barn och unga samt att lyfta fram barnperspektivet i 
verksamheterna. För att uppnå detta kommer under 2020 bland annat arbetet med 
barn till separerade föräldrar att utvecklas genom att erbjuda föräldrar i familjerättsliga 
konflikter gruppverksamhet, i syftet är att synliggöra barnets behov i konflikten. Vidare 
kommer den så kallade ”barnförhörsmodellen” att implementeras i verksamheten, 
vilken är en modell som syftar till att bättre ta emot barn som blivit förhörda av polis när 
brott begåtts mot dem. Kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet inom den sociala 
barnavården framgår att utredningar fortsatt genomförs enligt arbetssättet Barns Behov 
i Centrum (BBIC), vilket stärker barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. 
Enligt socialchefen finns det inga nämndspecifika målsättningar direkt knutna till 
barnkonventionen, men de nämndsspecifika målsättningarna bygger enligt uppgift på 
barnkonventionens innebörd avseende tillvaratagande av barns röster och att göra 
barnen mer synliga i socialtjänstens insatser. Nämndens inställning är enligt 
socialchefen ”att de nämndspecifika målsättningarna aldrig är direkt kopplade till 
specifik lagstiftning, eftersom att uppnå en lagstiftning inte kan utgöra ett mål utan 
snarare ett kontinuerligt arbete”.  
Avdelningschefen för individ- och familjeomsorgen (IFO) anser att barns uppväxtvillkor 
ingår inom den kommunövergripande målsättningen kring ett socialt hållbart Falköping. 
Däremot uppges kopplingen till barnkonventionen inte vara specifikt uttalad i 
socialnämndens nämndspecifika mål. Av IFO:s verksamhetsplan för 2020 framgår 
däremot att uppföljning av aktiviteter ska fokusera på barnperspektivet i nämndens 
verksamheter. Bland övriga planerade aktiviteter för 2020 framgår ”Implementering av 
barnkonventionen genom webbföreläsningar och särskilda barndagar under våren för 
samtlig personal”.  
Enligt avdelningschefen för IFO har inget specifikt styrdokument framarbetats utifrån att 
barnkonventionen blev en del av svensk lag. Avdelningschefen uppger däremot att 
barnkonventionens perspektiv till stora delar är införlivade i den lagstiftning som 
förvaltningen arbetar enligt dagligen, det vill säga Socialtjänstlagen (SoL), Lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om särskilt stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), och är levande i allt arbete som utförs inom 
förvaltningen.   
Socialchefen instämmer i att inga styrdokument har specifikt framarbetats utifrån att 
barnkonventionen blivit svensk lag utan perspektivet har snarare integrerats i befintliga 
processer, vilket enligt socialchefen utgör socialtjänstens arbetssätt oavsett vilken 
lagstiftning det gäller. Socialförvaltningens verksamhetsutvecklare, första linjens chefer 
och avdelningschefer har enligt uppgift tillsammans arbetat för att säkerställa 

 
9 Antagen av socialnämnden 2020-01-22, § 11. 
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barnkonventionen i befintliga rutiner och styrdokument. Arbetet har framförallt skett 
inom IFO. Förvaltningen har enligt uppgift arbetat med processkartor, ledningssystem, 
rutiner och checklistor kring hur hembesök, förhandsbedömning, skyddsbedömning, 
barnavårdutredning, familjerättsutredning osv. ska genomföras för att säkerställa 
barnperspektivet.  
 
Avseende SOSFS 2011:910 använder förvaltningen sig av ett digitalt ledningssystem 
på intranätet som samtlig personal kan nå. Nedan framgår ett utdrag ur 
kvalitetsledningssystemet.  
 

 
Vi har tagit del av ett antal stöddokument som används inom ramen för IFO:s 
handläggning, bland annat socialförvaltningens rutin för barnavårdsutredning11. Av 
rutinen framgår att utredningsplanen upprättas i enlighet med BBiC. Vidare framgår 
övergripande rutiner kring barnsamtal, exempelvis vikten av att barnet får möjlighet att 
komma till tals. Vi har även tagit del av förvaltningens rutin avseende hembesök12, av 
vilken det framgår att eftersom samtal och möten ska utformas så att barnet ges goda 
förutsättningar att framföra sina åsikter kan det efter önskemål bli aktuellt att 
genomföra samtalen i familjens hem. Vidare arbetar socialförvaltningen utifrån en rutin 
avseende arbetsmodellen ”Efter Barnförhöret”13 som syftar till att ge stöd och 
information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel. Arbetsmodellen 
bygger på ett barnperspektiv och skyddstänk för barnet och syftar bland annat till att 
barn får information om rätten att skyddas mot våld och att få komma till tals. Av rutinen 

 
10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
11 Upprättad 2018-11-23 av EC barn och ungdom (IFO).  
12 Upprättad 2019-07-09, senast reviderad 2019-02-27.  
13 Upprättad 2019-12-06 av EC för verkställighet och myndighet barn och unga.  
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för samtal med familj inom ramen för förhandsbedömning14 framgår vikten av att alltid 
informera barnet om vad mötet kommer handla om.   

3.4.1.2 Bedömning 
Vi bedömer att socialnämnden har utformat riktlinjer och rutiner med hänsyn till 
barnrättsperspektivet. Vidare är barnrättsperspektivet integrerat i den nationella 
lagstiftningen som socialnämnden är ålagd att efterleva. 

3.4.1.3 Förvaltningens arbetsformer  
Inom socialförvaltningen är det framförallt IFO som arbetar mot barn och unga. Det 
handlar både om utredningar och insatser avseende barns skydd, men även indirekt 
genom barn som anhöriga till personer med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa 
och barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd. Avdelningschefen för IFO upplever att 
barnperspektivet blev tydligare i arbets- och beslutsprocesser när förvaltningen för 
cirka tio år sedan började arbeta med BBIC. BBIC utgör enligt avdelningschefen en 
påminnelse om att barns röst ska höras och ett stöd eftersom systemet tvingar 
handläggarna att dokumentera anledningen till att dialog inte har genomförts med 
barnet. På så vis anser avdelningschefen att införandet av BBIC har säkerställt 
barnperspektivet redan innan barnkonventionen blev lag.  
Avseende kravet att barnet ska informeras i alla steg i BBIC-dokumentationen uppger 
avdelningschefen att IFO har kommit långt. Två till tre mottagningssekreterare träffar 
barnet inom ramen för en förhandsbedömning och informerar barnet om anledningen 
till mötet och vem som kommer få ta del av det barnet berättar. IFO använder sig av 
informationsmaterial framtaget av Barnombudsmannen som lämnas ut till barnen. 
Utmaningen ligger enligt uppgift i att löpande under en utredning delge barnet 
information, eftersom det är många kontakter som tas och det är svårt att veta hur 
informationen ska lämnas. Detta utgör enligt uppgift ett utvecklingsområde. 
Avdelningschefen uttrycker att när utredningen är klar är ambitionen att det hålls ett så 
kallat avslutningsmöte med barnet för att förklara resultatet av utredningen, så att 
barnet får ta del av informationen från en handläggare istället för en förälder. I 
avstämning med ansvarig enhetschef framgår dock att avslutningsmöte inte 
förekommer regelmässigt.  
Avseende kravet i BBIC att barnets/den unges uppfattning om insatsen i 
genomförandeplanen ska tas i beaktan uppger avdelningschefen att IFO arbetar i 
högre utsträckning med barnets delaktighet avseende insatser än med barnets 
delaktighet i utredningen. Detta eftersom det enligt uppgift är lättare att arbeta med 
barnets delaktighet under processen då IFO formulerar vilka insatser barnet ska få. 
Dessutom ska barnet och föräldrarna skriva under genomförandeplanen. I en utredning 
råder det däremot enligt uppgift ofta fler oklarheter, vilket gör det svårare att återkoppla 
till barnet innan utredningen är färdigställd.   
Avdelningschefen för IFO har framarbetat en checklista för att säkerställa 
barnrättsperspektivet i nämndbesluten. Avdelningschefen har i framarbetandet av 
checklistan utgått från principerna i barnkonventionen samt SKR, Socialstyrelsens och 

 
14 Upprättad 2019-03-12.  
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Barnombudsmannens skrivelser, i syfte att skapa ett dokument som är lättillgängligt för 
en lekman. Enligt socialchefen ingår checklistan i tjänsteskrivelserna när en bedömning 
har gjorts att checklistans frågor behöver beaktas inför nämndens ställningstagande. 
Enligt uppgift har checklistan däremot inte tillämpats i ett allmänt ärende i 
socialnämnden eller i ett individärende i nämndens arbetsutskott sedan checklistan 
framarbetades. Socialchefen uppger däremot att checklistan framöver ska bifogas ifylld 
inför samtliga ärenden så att det framgår att tjänstepersonerna aktivt tagit ställning till 
om frågor rörande barnkonventionen bör beaktas inför nämndbeslutet.  
 

3.4.1.4 Bedömning 
Vi gör bedömningen att det finns former för hur barnets bästa tas tillvara i 
arbetsprocesser. En checklista för att säkerställa barnrättsperspektiven i 
nämndbesluten har framarbetats dock har checklistan inte använts inför 
nämndbesluten. Vi rekommenderar således att socialnämnden säkerställer att 
checklistan används inom ramen för tjänsteskrivelserna inför beslut i framförallt 
individärenden.   

3.4.1.5 Utbildningsinsatser  
Planen inför 2020 var att genomföra två workshopbaserade utbildningsdagar avseende 
barnrätt, men de har blivit inställda på grund av Corona. Vid tidpunkten för 
granskningen är planen att respektive enhet ska arbeta med frågan separat. Däremot 
har IFO:s medarbetare fått ta del av presentationen som genomfördes för nämnden i 
samband med introduktionen av checklistan. Avdelningschefen för IFO har genomgått 
SKR:s utbildning men gjort bedömningen att utbildningen inte är tillräckligt konkret för 
att gynna IFO:s medarbetare. IFO:s medarbetare efterfrågar enligt uppgift en utbildning 
som berör hur barn konkret kan göras delaktiga i en utredning och hur dialog kan föras 
med barn. På så vis utgör utbildning enligt uppgift ett framtida utvecklingsområde.  
Förste socialsekreterare och socialförvaltningens jurist har genomgått en 
webbutbildning avseende barnkonventionen. I övrigt har avdelningschefen för IFO 
informerat nämnden avseende grundpelarna i barnkonventionen och introducerat 
checklistan under januari 202015.      

3.4.1.6 Bedömning 
Vi konstaterar att utbildning avseende barnkonventionen har genomförts på 
nämndnivå. Vi rekommenderar däremot socialnämnden att säkerställa utbildning av 
medarbetarna inom socialförvaltningen.  

3.4.1.7 Uppföljning 
Socialchefen gör bedömningen att socialförvaltningen kommit långt i implementeringen 
av barnkonventionen och att det finns en tydlig medvetenhet hos handläggarna och 
första linjens chefer.  

 
15 § 18. 



 

 21 
© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Falköpings kommuns revisorer 
 Granskning av implementering av barnkonventionen som svensk lag 
 
 2020-11-12 

Förvaltningen har under 2020 inom ramen för internkontrollarbetet genomfört kontroller 
av hur många barn som kommer till tals i en förhandsbedömning. Två gånger per år 
genomför IFO ett slumpmässigt stickprov på 10 förhandsbedömningar som skickas till 
kvalitetsutvecklaren som kontrollerar huruvida barnet har kommit till tals. Om barnet 
inte kommit till tals kontrolleras om en giltig anledning har specificerats. Sedan skickas 
underlaget till avdelningschefen som rapporterar vidare till arbetsgrupperna.  
Av stickprovet genomfört i maj 2019 framgår att i 50 % av förhandsbedömningarna 
kommer barnet till tals. Av stickprovet genomfört i november 2019 framgår att i två av 
tio förhandsbedömningar har barnet kommit till tals. I åtta fall har barnet inte kommit till 
tals inom ramen för förhandsbedömningen, varav det i sju fall funnits kända och 
relevanta anledningar till att barnet inte kunde komma till tals. Utifrån resultatet för 
2019 gjorde avdelningschefen bedömningen att kontrollerna skulle fortsätta även under 
2020. 

3.4.1.8 Bedömning 
Vi bedömer att det sker en uppföljning av insatser som är kopplade till 
barnkonventionens tillämpning. Vi rekommenderar däremot socialnämnden att utöka 
kontrollmålen till att även omfatta genomförandeplanerna.  

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att granskad styrelse 
och nämnder har kommit olika långt avseende tillämpningen av barnkonventionen inom 
sina verksamheter. Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att 
kommunstyrelsen saknar målsättningar och konkreta arbetsformer som säkerställer att 
barnets bästa tas tillvara i arbets- och beslutsprocesser. Det finns även ett behov av att 
utbilda kommunstyrelsens ledamöter och tjänstepersoner avseende barnkonventionen. 
Vidare finns det även ett behov av att kommunstyrelsen stärker sin strategiska styrning 
och ledning gällande implementering av barnkonventionen inom nämnderna och att 
följa upp nämndernas insatser.  
Vi gör bedömningen att det i kultur- och fritidsnämndens, barn- och 
utbildningsnämndens och socialnämndens verksamhetsplaner och styrdokument 
överlag framgår ett barnperspektiv. Det finns även former för hur barnets bästa tas 
tillvara i arbetsprocesser. Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden har även 
utvecklat verktyg för att säkerställa barnrättsperspektivet i tjänsteskrivelserna inför 
nämndbeslut, i form av barnkonsekvensanalys och checklista. Motsvarande verktyg 
har däremot inte tillämpats inom kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.  
Vi bedömer således att kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden bör 
tillämpa barnkonsekvensanalys inför nämndsbeslut samt att kommunstyrelsen och 
samtliga granskade nämnder bör tillämpa barnkonsekvensanalys inför beslut på 
delegation. 
Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har säkerställt utbildning 
avseende barnkonventionen på både förvaltnings- och nämndsnivå. Det finns däremot 
ett behov av att säkerställa adekvat utbildning på förvaltningsnivå inom socialnämnden 
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samt utbildning av kommunstyrelsens ledamöter och kommunledningsförvaltningens 
tjänstepersoner. 
Slutligen bedömer vi att det sker uppföljning av insatser som är kopplade till 
barnkonventionens tillämpning inom samtliga granskade nämnder. Vi har däremot 
identifierat ett behov av att kontrollmål med syfte på barnkonventionens tillämpning 
tillförs kommunstyrelsens, kultur- och fritidsnämndens samt barn- och 
utbildningsnämndens internkontrollplaner utifrån genomförda risk- och 
väsentlighetanalyser. Vi ser även ett behov av att socialnämnden utökar kontrollmålen 
till att även omfatta genomförandeplanerna.   
Utifrån vår granskning och iakttagelser bedömer vi att följande punkter bör ses över:  

- Kommunstyrelsen bör stärka sin strategiska styrning och ledning avseende 
barnkonventionens implementering i syfte att skapa samstämmighet mellan 
nämnderna.  

- Kommunstyrelsen bör säkerställa uppföljning avseende nämndernas insatser 
gällande implementering av barnkonventionen samt huruvida insatta insatser 
har haft avsedd effekt.  

- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen inför barnkonsekvensanalyser inom 
ramen för tjänsteskrivelserna inför beslutsfattande inom de frågor som berör 
barn och unga, följt av dokumentation.    

- Vi rekommenderar att barn- och utbildningsnämnden inför dokumenterade 
barnkonsekvensanalyser i tjänsteskrivelserna inför beslut i nämnden.   

- Socialnämnden bör säkerställa att befintlig rutin avseende tillämpning av 
checklistan efterlevs inom ramen för tjänsteskrivelserna inför beslut i framförallt 
individärenden.    

- Vi rekommenderar att samtliga granskade nämnder tillämpar samt 
dokumenterar barnkonsekvensanalys inom ramen för beslut på delegation. 

- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden säkerställer efterlevnaden av barnkonventionen inom 
ramen för den interna kontrollen utifrån genomförda risk- och 
väsentlighetsanalyser. 

- Vi rekommenderar att socialnämnden utökar kontrollmålen inom ramen för 
internkontrollarbetet till att även omfatta genomförandeplanerna.   

- Vi rekommenderar att barnkonventionen beaktas i olika processer så som 
resursfördelning, budgetprocesser, tilldelning av bidrag och taxor/avgifter.   

- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att samtliga ledamöter och 
tjänstepersoner erhåller utbildning avseende barnkonventionen. 

- Vi rekommenderar att socialnämnden tillser att samtliga tjänstepersoner 
erhåller adekvat utbildning avseende barnkonventionen.  

 
Datum som ovan 
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§ 128 Dnr 2020/01092  

Revisonsgranskning avseende implementering av 
barnkonventionen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden beslutar att behandla ärendet vid sammanträdet den 26 januari 

2021. 

     

Bakgrund 

Kommunrevisionen har under hösten 2020 genomfört en granskning av 

kommunstyrelsens, socialnämnden, barn- och utbildningsnämndens samt 

kultur- och fritidsnämndens arbete med implementering av 

barnkonventionen som svensk lag. Granskningen har gjorts av KPMG och 

har syftat till att bedöma i vilken utsträckning kommunen arbetar för att leva 

upp till de krav som anges i barnkonventionen avseende barnets rättigheter. 

Granskningens bedömning av barn- och utbildningsnämndens arbete är att 

man överlag arbetar på ett bra sätt med att implementera barnkonventionen.  

Dock framkommer synpunkter på att formella barnkonsekvensanalyser inte 

genomförs eller dokumenteras inför nämndbeslut, vilket även gäller beslut 

på delegation.  

Revisorerna vill få svar från nämnden om, med avseende på den genomförda 

granskningen, vilka åtgärder man avser att genomföra och under vilken 

tidsperiod dessa åtgärder ska genomföras. 

Barn- och utbildningsnämnden kommer att behandla ärendet vid 

sammanträdet det 26 januari 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport – Granskning av implementering av barnkonventionen som 

svensk lag. 

Missiv - Granskning av implementering av barnkonventionen som svensk 

lag  
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Revisonsgranskning avseende implementering av 
barnkonventionen 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden lämnar nedanstående svar till 

kommunrevisionen angående granskningen av implementeringen av 

barnkonventionen.        

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av revisionsrapporten 

”Granskning av implementering av barnkonventionen som svensk lag” och 

svarar nedan på givna frågeställningar. 

En genomarbetad plan av implementeringsarbetet togs fram under senhösten 

2019 och sjösattes under 2020. Planen omfattade såväl utbildningsinsatser 

för den politiska nämnden som för lednings- och rektorsgrupp. Rektorerna 

ansvarade i sin tur för implementering ut i organisationen. 

Arbetet utgick från den webbutbildning som finns på SKR:s hemsida och 

korta utbildningsfilmer med efterföljande diskussionen har använts på 

samtliga nämndsammanträden under året samt på flertalet av de 

arbetsplatsträffar (APT) som genomförts. 

Pandemin och smittspridningen av covid-19 har dock påverkat 

utbildningsinsatserna under året och försvårat gruppdiskussioner och 

kollegialt lärande på olika sätt. Under hösten 2020 har den största delen av 

utbildningsinsatsen skett digitalt. Planen har dock följts och vid årets sista 

nämndssammanträde gjordes en uppföljning av hur ledamöterna mottagit 

utbildningen och vilka förslag till förändringar som framkommit. Här 

diskuterades även ytterligare behov av utbildning och andra insatser. För 

ledningsgruppen återstår vid årets slut den sista kortfilmen och efterföljande 

diskussioner. Uppföljningen av hur respektive rektor arbetat med 

implementeringen följs upp under kvartal 2 i samband med ordinarie 

kvalitetsarbete genom några extra uppföljningsfrågor i analysmallen. Dessa 

kommer att sammanställas under senvåren 2021 och beaktas för behov av 

ytterligare åtgärder. 
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I revisionsrapporten framkommer att: 

 Barn- och utbildningsnämnden behöver införa någon form av 

barnkonsekvensanalys i arbets- och beslutsprocesser. Analyserna 

behöver dokumenteras genom tjänsteskrivelser för att bli tydliga.  

 Revisionen rekommenderar även att kontrollmål med syfte på 

barnkonventionens tillämpning tillförs nämndens internkontrollplan 

utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys. 

 

Nämnden har för avsikt att införa detta under 2021. Tillämpningen ska vara 

påbörjad senast inför läsårsstarten i augusti 2021/2022 

En kommungemensam modell för dokumenterade barnkonsekvensanalyser 

efterfrågas och skulle gynna den övergripande uppföljningen på 

kommunnivå.  

Kontrollmål kommer att arbetas fram under samma tidsperiod för att 

underlätta uppföljningsarbetet. 

Beslutsunderlag 
Kommunrevisionens rapport avseende granskning av implementering av 

barnkonventionen. 

Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2020-12-08, § 128.        

Beslutet ska skickas till 

Kommunrevisionen 

 

Karin Aldén 

Utvecklingsstrateg 
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§ 8 Dnr 2020/01386  

Gränsdragningslista - vem ansvarar för vad i våra 
fastigheter 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Arbetsutskottet lämnar till nämnden den 26 januari 2021 att besluta 

om remissvar till tekniska nämnden angående gränsdragningslista för 

vem som ansvarar för vad i kommunens fastigheter.       

Bakgrund 

I policyn för lokalförsörjnings- och projektinvesteringar gavs tekniska 

nämnden i uppdrag att ta fram riktlinjer för internhyra. I samband med det 

arbetet har fastighetsavdelningen tagit fram ett förslag till 

gränsdragningslista. Syftet med denna är att precisera vad som ingår i hyran 

för kommunens interna hyresgäster. Förvaltningarna ska veta vilka 

rättigheter och skyldigheter man har gentemot hyresvärden 

(fastighetsavdelningen). 

Gränsdragningslistan har skickats på remiss till samtliga nämnder. Svar på 

remissen skulle ursprungligen ha varit fastighetschef tillhanda senast 16 

december 2020, men har senare skjutits fram till 29 januari 2021 eftersom 

remisstiden ansågs för kort.   

Arbetsutskottet diskuterar förslaget till gränsdragningslista och konstaterar 

att det finns en del oklarheter. Det efterfrågas också mer samverkan, till 

exempel i form av presidiemöten, innan gränsdragningslistan kan fastställas. 

Med utgångspunkt från diskussionen i arbetsutskottet kommer 

förvaltningsekonom att presentera ett tjänsteutlåtande med förslag till 

remissvar till nämndens sammanträde.  

      

  

 

Paragrafen skickas till  
Tekniska nämnden            
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Gränsdragningslistan i Falköpings 
kommun 
Gränsdragningslistan har tagits fram av fastighetsavdelningen i Falköpings 

kommun. Syftet med denna är att precisera vad som ingår i hyran för 

hyresgäster i kommunens lokaler gällande fastighetsunderhåll och 

inventarier. Gränsdragningslistan gäller inte för inhyrda lokaler. Vid externa 

hyresavtal kan avvikelse förekomma enligt hyresavtalet. 

Förvaltningar och andra hyresgäster hos oss ska veta vilka rättigheter och 

skyldigheter man har gentemot hyresvärden (fastighetsavdelningen). 

Senast reviderad gränsdragningslista finns på kommunens intranät. 

I den här listan vill vi: 

 Klargöra vem som ska göra vad och vem som ska betala. 

 

Begreppsbestämningar  
Nedan klargörs viktiga begrepp som används i dokumentet. 

 

 Hyresvärd, förkortat HV – Avser samhällsbyggnadsförvaltningens 

fastighetsavdelning. 

 Hyresgäst, förkortat HG – Avser intern och extern hyresgäst som 

bedriver verksamhet i kommunägda lokaler. 

 Underhåll – Tillse att en enhet är i sådant tillstånd att den kan utföra 

krävd funktion. 
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Ansvarsfördelning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för förvaltning, 

hyresgästanpassning, inhyrning och om-, till- och nybyggnation av 

kommunens fastigheter. Fastighetsavdelningen (som fortsättningsvis 

beskrivs som hyresvärd) ansvarar tekniskt och ekonomiskt för drift och 

underhåll av fastighet. 

Hyresgästen tecknar hyresavtal med hyresvärden. Hyresvärdens mål är att 

hyresgästen ska ha trivsamma och funktionella verksamhetslokaler.  

Princip för gränsdragning 

Principen för gränsdragning mellan hyresvärden och hyresgästen är att 

hyresvärden ansvarar för byggnaden och hyresgästen ansvarar för den 

utrustning och/eller inredning som behövs för att bedriva verksamheten. 

Föremål som är knutna till hyresgästens verksamhet, och som inte är avsedd 

för stadigvarande bruk i byggnaden, tillhör hyresgästen även om de är 

inbyggda/integrerade i byggnaden. 

Felanmälan 

Hyresgästen ska omgående meddela hyresvärden om brister på fastigheten 

och i lokal, samt omedelbart anmäla fel. Hur brister och fel anmäls och 

meddelas framgår under rubriken ”Vem ska du kontakta?”. 

Teknisk och ekonomisk ansvars- och rollfördelning 

Gränsdragningslistan reglerar ansvars- och rollfördelningen mellan 

hyresvärden och hyresgästen under förvaltningen (drift och underhåll).  
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Ekonomiskt tänkande 

Gränsdragningen mellan hyresvärden och hyresgästen är utformad så att 

arbetena utförs av rätt man på rätt plats. Med detta menas den organisation, 

egen eller inhyrd, som kan genomföra arbetet på ett totalekonomiskt bästa 

sätt. 

Användningssätt 

Hyresgästen är skyldig att före en lokal byter användningssätt anmäla detta 

till hyresvärden, detta för att hyresvärden ska kunna kontrollera att lokalen 

uppfyller gällande myndighetskrav för nytt planerat användningssätt. 

Hyresvillkor anpassas därefter. 

Onormalt slitage 

Hyresgästen är ersättningsskyldig för onormalt slitage på fastighet/lokal. 

Befintligt skick 

Lokalen uthyres, om inte annat avtalats, i befintligt skick.  

Lokalförändringar 

Hyresgästen har inte rätt att bygga om, måla om, eller i övrigt ändra lokalen 

utan hyresvärdens medgivande. Se ”Riktlinje vid verksamheters önskemål 

om att själva utföra åtgärder i kommunens fastigheter”. 

Önskar hyresgästen en lokalförändring ska ärendet lyftas till respektive 

förvaltnings lokalgrupp där beslut i frågan fattas.  
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Sabotage, skada eller skadegörelse 

Kostnader för sabotage, skada eller skadegörelse fördelas mellan hyresvärd 

och hyresgäst enligt följande gränsdragning. Därutöver har hyresgästen ett 

ansvar att anmäla all sabotage, skada eller skadegörelse till hyresvärden via 

kommunens felanmälningssystem, se rubrik ”vem ska du kontakta?” 

Detta bekostas av hyresgästen: 

 Konstaterat inre och yttre sabotage eller skadegörelse under 

pågående verksamhet. 

 Skador till följd av konstaterat handhavandefel av maskin eller 

annan utrustning. 

Denna typ av skadegörelse anmäls på dedu som verksamhetsservice 

Detta bekostas av hyresvärden: 

 All sabotage, skada eller skadegörelse utöver verksamhetstid. 

Denna typ av skadegörelse anmäls på dedu som felanmälan 
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Larm och passagesystem 

Hyresvärden ansvarar för underhåll och skötsel av inbrotts- och brandlarm samt 

passagesystem. Samtliga övriga verksamhetsankuta larmsystem ansvarar 

hyresgästen för. 

Larm och passagesystem installeras efter beställning av verksamheten av 

hyresvärden mot en hyreskonsekvens.  

Brandlarm installeras av hyresvärden i alla fastigheter där det erfordras enligt 

myndighets- eller försäkringskrav.  

Om larm har utlösts av misstag ring kommunens samordningscentral tel 

0515-88 58 06. Vid återkallande av larm måste  en återställningskod uppges. Om 

avanmälan  inte görs  kommer utryckningen att debiteras hyresgästen.  

Nycklar och passerkort 

Hyresgästen ansvarar själv för utkvitterade nycklar och passerkort. Det ska 

finnas minst en ansvarig för varje verksamhet/objekt. Vid stöld, förlust eller 

förstörelse av nycklar och passerkort anmäls detta till er ansvarig. 

Hyresgästen ansvarar för samtliga följdkostnader orsakad av stöld, förlust 

eller förstörelse. 

Nycklar, cylindrar och passerkort beställs hos fastighetsavdelningens 

handläggare, 0515-88 52 10. Hyresgästen ansvarar för kostnaderna. 
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Vem ska du kontakta? 
Felanmälan 

Falköpings kommun har ett felanmälningssystem – DeDu. Detta system ska 

alltid användas vid felanmälan. Du hittar DeDu på intranätet under service 

& stöd.  

Hyresgästen kan följa sitt ärende på dedu beträffande handläggare och 

status. Exempel på ärenden som ska felanmälas: 

 Fönster, dörrar eller lås 

 Inomhusklimat 

 Vatten och avlopp 

 Fast belysning eller el 

 Halkbekämpning (snöskottning) 

 Skadegörelse som hyresvärden har kostnadsansvar för 

Det är viktigt att alla fel anmäls via dedu eftersom hyresvärden nyttjar 

informationen för att få: 

 Bättre kunskap om fel och orsaker 

 Bättre underlag för att förebygga fel 

 Bättre arbetsplanering för fastighetsskötare 

Akuta fel under kontorstid 

Vid akuta ärenden ska fastighetsskötaren kontaktas direkt via telefon. 

Aktuellt nummer för respektive fastighetsskötare hittar du antingen i Trio 

eller via kommunens växel. Exempel på akuta ärenden: 

 Vattenskada 

 Larm 

 Inbrott 
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Akuta fel efter kontorstid 

Vid akuta ärenden efter kontorstid (16:00 mån-fre och helg) ska 

fastighetsjouren kontaktas på telefon: 070-333 30 33 

Akuta ärenden orsakade av handhavandefel från hyresgästen som till 

exempel ej låsta dörrar/fönster kommer hyresgästen debiteras hyresvärdens 

kostnader för utryckningen. 

Verksamhetsservice och lokalförändringar 

Om en hyresgäst behöver hjälp med mindre åtgärder så som att hänga upp 

lampor, skruva upp hyllor eller anslagstavor så beställs detta på DeDu som 

en verksamhetsservice.  

Arbetet utförs i mån av tid och debiteras hyresgästen efter utfört arbete. 

Beställningen ska vara godkänd av den som ansvarar för hyresgästens 

verksamhet. 

Om hyresgästen önskar ett lokalförändring hanteras detta enligt vad som är 

beskrivet under underrubrik ”Lokalförändringar”. 

Åtgärd efter sabotage/skadegörelse som hyresgästen ska betala för beställs 

även som verksamhetsservice. 
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Gränsdragningslista 
Gränsdragningslistan på nästkommande sidor visar ansvarsfördelningen för 

diverse befintlig utrustning/inventarier mellan hyresvärd och hyresgäst.  

 



Område HV HG

MARK OCH TOMT

Avskiljare för bensin, olja, fett, sand. X

Avskiljare för gips X

Badanläggning (Bassänger, hopptorn, reningsprocess) X

Belysningsstolpar inklusive lampor och lysrör X

Blomlådor – stationära både ut- och invändiga X

Cykelställ fasta X

Cykelställ lösa X

Flaggstänger (Flaggor = HG) X

Grindar och staket X

Gångvägar, trappor, ramper, körytor X

Idrottsutrustning stationära X

Idrottsutrustning lösa inkl linjemarkering X

Konstnärlig utsmyckning, stationära (Inklusive eventuell belysning) X

Lekanordningar, stationära (Till exempel gungor och sandlådor) X

Parkering, skyltar, markeringar X

Planteringar, gräs, träd, buskar (Samt klippning och ansning av dessa) X

Renhållning, snöröjning och sandning/sandupptagning X

Trädgårdsmöbler, bänkar, bord mm (Endast fast monterade) X

BYGGNAD UTE OCH INNE SAMT INREDNING

Anslagstavlor X

Arbetsbänkar i kök X

Arkivhyllor och arkivskåp X

Bastuinredning, lavar, aggregat X

Bibliotekshyllor X

Blomlådor, stationära, både ut- och invändiga X

Brandsäkra skåp X

Brevlådor X

Brännugnar inklusive ventilation och brandkrav X

Draperier, gardiner och mörkläggningsgardiner (Inklusive skenor, 

gardinkrokar och fästbeslag)
X

Fack (post/sorter/privat) och förvaringsboxar X

Garageportar och vikportar X

Grindar, invändiga X

Gymnastikredskap lös inredning X

Gymnastikredskap fast inredning X

Hyllor, hyllställ och hängare X

1 av 6



Område HV HG

Hänvisningsskyltar, verksamhet X

Inredning, bastu X

Inredning, köks- och fast garderobsinredning X

Kapphyllor i kommunikationsytor X

Klädskåp, klädställ, klädkrokar och elevskåp X

Klämskydd X

LAB – Armaturer i dragskåp X

LAB – Diskbänksbeslag och blandare X

LAB – Dragskåp, draghuvar, punktutsug, bänkar, armaturer, labrattar, 

tryckfallsindikator
X

LAB – Elinstallationer i labinredning X

LAB – Förvaringsskåp, ventilerade X

LAB – Gasolskåp X

LAB – Genomräckningsskåp X

LAB – Giftskåp (ventilerade) X

LAB – Instrumentskåp X

LAB – Nödduschar X

LAB – Utslagsbackar och vaskar som ingår i labinredningen X

Manöverpanel, utrustning X

Markiser inklusive eventuell automatik X

Mattor lösa X

Monterskåp X

Nyckelskåp X

Orienteringstavor X

Persienner X

Projektionsdukar, motordrivna och övriga X

Ramp, entré                                                                                    X

Scenridåer inklusive drivanordning X

Sittbänkar och bord, fast monterade X

Skrapgaller X

Skrivtavlor X

Skötbord X

Speglar (Hygienutrymmen, omklädningsrum) X

Stegar, stationära X

Säkerhetsskåp X

Tankar, eldningsoljor            För fastighetens uppvärmning X

Torkmattor - infällda X

Torkmattor - Flyttbara X

Tröskelplåtar, tillgänglighetsanpassning monterat av HG X
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Område HV HG

Vikväggar X

Värdeskåp X

HISSAR

Hissar, hisslarm, larmtelefon X

Lyftanordning, patientlyftar, lyftbord, pelarlyft X

DÖRRAR FÖNSTER/GLAS

Dörrar samt dörrar med glaspartier X

Dörrtrycken, dörrstoppare, dörrstängare X

Dörröppnare och -stängare inklusive automatik          

Handikappsanpassad automatik tillhör verksamheten
X

Dörröppnare och -stängare, skallås X

Fönster - bänkar, dörrar, beslag etc. X

LÅSANORDNINGAR

Lås - administration - skallåsning X

Lås - administration - verksamhet X

Lås - dörrtrycken, kistor, cylindrar X

Lås - Typ KABA-system X

Lås - Omklädningsskåp, elevskåp etc. X

Lås - kodlås, kortläsare, porttelefon, passagekontroll X

Lås - Utökning, nyanskaffning, cylindrar, nycklar etc.              Beskostas 

av hyresgästen. Beställs av hyresvärden.
X

VATTEN AVLOPP VENTILATION VÄRME KYLA

Autoklav - anläggning samt spolo-bäckentvätt X

Blandare och kranar, fast inredning X

Centraldammsugare, slang och tillbehör tillhör HV X

Djurdricksanordningar X

Duschdraperier/stänger X

Gasanläggning X

Högtryckstvätt, tryckstegrare X

Luftrenare X

Sanitetsporslin X

Slangar, kök och bad X

Slangar till utkastare X

Tryckluftsanläggningar - centralförsörjning X

Toalettstolar och urinoarer X

Tvättställ och handfat X

Utslagsbackar (ej i LAB) X
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Område HV HG

Vattenutkastare X

Ventilationsanläggning - allmän X

AVFALLSHANTERING

Kompost X

Miljöhus X

Papperskorgar invändiga X

Papperskorgar utvändiga X

Sopkärl, sopskåp, källsorteringskärl, inredning soprum etc X

Sopkärl, sophantering, intern verksamhet X

Sopkylar X

BRAND OCH SÄKERHET

Brand, utrymningslarmanläggning         X

Brandsläckare och brandfiltar. Verksamhetsspecifik X

Brandsläckare, brandposter X

Inbrottslarm X

Inbrottsskydd, galler etc X

Larm - trygghet, överfall, patientsignalsystem X

Utrymningsplaner och -tavlor X

EL OCH ARMATURER

Allmänbelysning, fast installerade armaturer inklusive raster X

Belysning, arbetsplats, verksamhet        Golvlampa, skrivbordslampa, 

punktbelysning, blomlampa, konstnärlig utsmyckning etc.
X

Belysning, hänvisningsskylt till verksamhet X

Belysningsregleringspanel, ljusbord X

Eluttag X

Eluttag motorvärmare X

Fastighetsnät, el-kanalisation X

Jordfelsbrytare X

Kommunikationsanläggning           Mast, mastfäste, takgenomföring X

Nödstopp till verksamhetens maskiner X

Omformare och likriktare, lokala      Till exempel spänningsstabilisator X

Platsbelysning, stationär - kök, hygien och sanitet X

Strömbrytare och dimmer X

Skyddsanordning för kraftmätning, fast installation X

Säkringar X

Timer till kaffebryggare, micro etc. Fast monterad X

4 av 6



Område HV HG

Ytterbelysning X

TELE, DATA- OCH SVAGSTRÖMSANLÄGGNINGAR

Antenn, lokala X

Antenn och centrallantenn X

AV-utrustning, anläggning X

Betalsystem, digitala i matsalar, caféer med mera X

Bokningssytem, digitala till mötesrum X

Centralradioanläggning X

Datanät (stativ, jackuttag, kanalisation) X

Högtalaranläggningar X

Hörselslinganläggningar X

Porttelefon, entrésignal, rastsignal, snabbtelefon, patientövervakning

Entrésignalsanläggningar X

Ur, centralur, anläggning X

Ur, lokala X

SKYLTAR

Fasadskyltar samt skyltbelysning X

Hänvisningsskyltar, allmäna X

Hänvisningsskyltar, verksamhet X

Orienteringstavlor X

Utrymningsskyltar belysta och efterlysande X

KÖK VITVAROR (storkök, skolor, förskolor, personalrum)

Diskmaskin X

Doseringsutrustning X

Drickakyl, serveringskyl X

Frysrum och frysskåp X

Glassbox och frysbox X

Kaffeautomat och kaffebryggare X

Kokerier och kokgrytor X

Kylskåp och kylrum X

Köksfläktar (Rengöring och byte av filter =HG) X

Maskiner och handredskap (Skärmaskin, vispar, potatisskalare, 

konservöppnare mm
X

Mikrovågsugn X

Mikrovågsugn, inbyggda X

Pentryenheter, typ Trinette X

Serverings- och diskvagnar X

5 av 6



Område HV HG

Spisar, stekbord och stekhällar X

Ugn, varmluftsugn X

Värmerier, värmeskåp etc X

TVÄTTUTRUSTNING

Mangel X

Torkskåp X

Torktumlare X

Tvättbänkar X

Tvättmaskin X

Övrig utrustning X

6 av 6
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§ 96 Dnr 2020/01386  

Gränsdragningslista - vem ansvarar för vad i våra 
fastigheter 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Remissen från tekniska nämnden angående gränsdragning för vem som 

ansvarar för vad i kommunens fastigheter, bordläggs till arbetsutskottets 

nästa sammanträde den 19 januari 2021.         

Bakgrund 

I policyn för lokalförsörjnings- och projektinvesteringar gavs tekniska 

nämnden i uppdrag att ta fram riktlinjer för internhyra. I samband med det 

arbetet har fastighetsavdelningen tagit fram ett förslag till 

gränsdragningslista. Syftet med denna är att precisera vad som ingår i hyran 

för kommunens interna hyresgäster. Förvaltningarna ska veta vilka 

rättigheter och skyldigheter man har gentemot hyresvärden 

(fastighetsavdelningen). 

Gränsdragningslistan har skickats på remiss till samtliga nämnder. Svar på 

remissen skulle ursprungligen ha varit fastighetschef tillhanda senast 16 

december 2020, men har senare skjutits fram till 29 januari 2021 eftersom 

remisstiden ansågs för kort.     
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Gränsdragningslista - Vem ansvarar för vad i våra 
fastigheter 

 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar nedanstående yttrande som sitt eget 

och skickar det till tekniska nämnden. 

 

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår tekniska nämnden ett 

presidiemöte för att gemensamt diskutera gränsdragningslistan. 

 

 

Bakgrund 

Tekniska nämnden har antagit en policy för lokalförsörjning och 

projektinvesteringar. Av denna framkommer att nämnden ska ta fram 

riktlinjer. Gräsdragningslistan är en sådan riktlinje och syftet är att precisera 

vad som ingår i hyran för kommunens interna hyresgäster. Förvaltningarna 

ska veta vilka rättigheter och skyldigheter man har gentemot hyresvärden 

(fastighetsavdelningen). 

 

Förvaltningens bedömning 

Syftet med denna gränsdragningslista är att tydliggöra vem som står för vad 

och vilka skyldigheter och rättigheter man har som hyresgäst gentemot 

hyresvärden. Detta syfte uppnås inte i alla delar eftersom den i hög grad är 

skriven ur hyresvärdens perspektiv 

 

Det finns flera otydliga formuleringar som behöver klargöras och 

specificeras. Nedan beskrivs några av dessa. 

 

Under avsnittet ”Ansvarsfördelning” formuleras ett stycke om ”onormalt 

slitage”. Vad innebär det? Samtliga av nämndens verksamhetsområden är 

förknippade med högre slitage än exempelvis kontorsverksamhet. Vem 
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avgör då vad som är onormalt slitage och utifrån vilken måttstock? 

Nämndens verksamheter är trångbodda i väntan på nya lokaler, vilket 

naturligt medför mer slitage. Kan även detta hänföras till onormalt slitage? 

 

Längre ner under samma avsnitt, i stycket ”Sabotage, skada eller 

skadegörelse” kan man läsa att ”Konstaterat inre och yttre sabotage eller 

skadegörelse under pågående verksamhet” ska bekostas av hyresgästen. 

Vem konstaterar detta? Olika verksamheter har pågående verksamhet under 

olika tider på dygnet, den föreslagna formuleringen innebär att det riskerar 

att bli en stor skillnad i ansvar för, exempelvis skadegörelse, mellan olika 

verksamheter. En bättre formulering vore att sabotage, skada eller 

skadegörelse som orsakas av verksamheten ska bekostas av verksamheten.  

 

Under avsnittet ”Vem ska du kontakta?” finns ett stycke om 

verksamhetsservice och lokalförändringar. Där anges att ”om en hyresgäst 

behöver hjälp med mindre åtgärder så som att hänga upp lampor, skruva upp 

hyllor eller anslagstavlor så beställs detta på DeDu som verksamhetsservice” 

Det står också att ”arbetet utförs i mån av tid och debiteras hyresgästen…” 

En exakt tidsangivelse för när ett arbete kan utföras är möjligen svårt att 

fastställa, men en tidsram behöver finnas, annars finns risk att verksamheten 

istället tar saken i egna händer om åtgärden drar ut på tiden. Detta skulle i 

praktiken innebära att man inte uppnår själva grundprincipen till 

gränsdragningslistan, ”rätt man på rätt plats”. 

 

Man kan konstatera att dokumentet helt är skrivet utifrån hyresvärdens 

perspektiv. Som det är formulerat nu framstår det som om 

fastighetsavdelningen har tolkningsföreträde i alla lägen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden anser att det presenterade förslaget till 

gränsdragningslista bör ses som ett första utkast som behöver omarbetas i 

samråd med berörda parter, innan en ny rutin kan införas.  

 

 

 

Jens Sjöstrand 

Förvaltningsekonom 
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§ 9 Dnr 2020/01529  

Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget till ny policy för 

lokalförsörjning och projektinvesteringar och föreslår kommunstyrelsen 

att lämna det vidare till kommunfullmäktige för beslut.       

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnads-

förvaltningen tagit fram ett förslag på ny policy för lokalförsörjning och 

projektinvesteringar. 

Förslaget till policy behandlar vilka grundläggande styrprinciper som ska 

gälla för lokalförsörjning inom Falköpings kommun. Policyn förtydligar 

även hur processen går till gällande beslut om projektinvesteringar.  

Policyn ska fungera som ett komplement till andra styrdokument och syftar 

också till att säkerställa att det finns tydliga processer för planering och 

samordning i lokalförsörjningsfrågor samt att det finns en tydlig struktur för 

beslut kring projektinvesteringar och lokalförsörjning.   

Samtliga nämnder har getts möjlighet att komma med synpunkter på 

förslaget. Svar ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 22 

februari. 

Förvaltningens bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningen instämmer i behovet av att tydliggöra 

processen kring lokalförsörjning. Det är viktigt att beslut om lokalförsörjning 

och projektinvesteringar fattas i samråd och att dess ekonomiska 

konsekvenser logiskt följer beslutsfattande organ.  

Beslutsunderlag 
Remissförslag ”Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar”         

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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Typ av styrdokument Policy 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Fastställd   

Diarienummer  

Giltighetstid Fr.o.m. 2021- X-X och tills vidare 

Dokumentet gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen  

Dokumentansvarig Kommundirektören 

Tidpunkt för 
aktualitetsprövning 

En gång per mandatperiod eller vid behov  
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1. Inledning  
Denna policy behandlar vilka styrprinciper som gäller för lokalförsörjning 

inom Falköpings kommun. Policyn förtydligar även hur processen går till 

gällande beslut om projektinvesteringar. Med projektinvesteringar i denna 

policy avses kommunens byggnadsinvesteringar.  

Denna policy omfattar inte kommunens mark- och exploateringsinvesteringar. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram och besluta om riktlinjer för 

internhyra utifrån en självkostnadshyra på objektsnivå. 

 

2. Syfte  
Denna policy syftar till att fastställa de grundläggande principer som ska vara 

vägledande för lokalförsörjningen. Policyn fungerar som ett komplement till 

andra styrdokument och syftar också till att säkerställa att det finns tydliga 

processer för planering och samordning i lokalförsörjningsfrågor samt att det 

finns en tydlig struktur för beslut kring projektinvesteringar och 

lokalförsörjning.   

 

3. Styrprinciper för lokalförsörjning  
Lokalförsörjning är en övergripande process som syftar till att tillhandahålla 

ändamålsenliga lokaler för Falköpings kommuns verksamheter utifrån 

flerårsplanens budgetramar. Lokalförsörjning innefattar resursplanering av 

ägda och externa lokaler samt projektinvesteringar.   

Den strategiska lokalförsörjningsprocessen styrs av följande principer:  

• Långsiktig planering. Lokalförsörjning ska utgå ifrån en långsiktig 

planering som skapar förutsättningar för att ta genomtänkta och 

ekonomiskt hållbara beslut.   

  

• Helhetssyn. Lokalförsörjning ska präglas av en helhetssyn där 

Falköpings kommuns bästa ska vara vägledande.   

  

• Lokaleffektivitet. Lokalförsörjning ska leda till bästa möjliga 

nyttjande av lokalerna över tid. 

  

• Kommunalt ägande av byggnader. Lokalbehov ska i första hand 

tillgodoses inom ägda fastigheter, i andra hand genom lokaler inom 

kommunala bolag och i sista hand hos externa ägare.   
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4. Lokalförsörjningsprocess  
Kommunens långsiktiga behov av projektinvesteringar ska utgöra en del av 

Falköpings kommuns budgetförutsättningar.  

Verksamheternas lokalförsörjningsbehov lämnas av respektive förvaltning till 

kommunens lokalsamordnare. Information om behoven ges till respektive 

nämnds arbetsutskott av förvaltningschef. Lokalförsörjningsbehov 

överlämnas löpande, dock senast i september månad, två år före det år 

behovet önskas tillgodosett.  

Kommundirektören utser och ansvarar för lokalgruppen. Lokalgruppens 

uppdrag är att prioritera och sammanställa förvaltningarnas behov av 

projektinvesteringar. Sammanställningen överlämnas till budgetutskott i 

november året före budgetbeslutet. 

 

 

Lokalförsörjningsprocess - flödesschema 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Förvaltningarnas 
lokalförsörjningsbehov 
överlämnas löpande under 
året till lokalsamordnaren, 
dock senast i september två 
år före behovet önskas 
tillgodosett. 

 

Behoven informeras till 
respektive nämnds 
arbetsutskott. 

 

Lokalgruppen bereder och 
ansvarar för att underlag 
(projektdirektiv) är 
framtagna på prioriterade 
investeringsbehov. 

Lokalgruppen prioriterar    
och sammanställer 
förvaltningarnas behov i ett 
underlag till investeringsplan. 
Prioriterade behov är beskrivna 
i ett projektdirektiv. 

 

Underlaget till 
investeringsplanen följer de 
ekonomiska förutsättningarna. 

 

Underlaget till 
investeringsplanen överlämnas 
till budgetsamordnare. 

budgetutskottet 
• Ekonomiavdelnin

gen överlämnar 
budgetförutsättni
ngar till 
budgetutskottet 

kommunfullmäktige                                           
I flerårsplan framgår:                                                                  
- Beslutade 
projektinvesteringar                                            
- Prioriterade framtida 
utredningar 

År 1 
Lokalförsörjningsbehov

avseende år 3-10

År 1 

November

År 2

Februari

År 2

Oktober

År 3-5

Projektstart

Beredning i 
budgetutskottet 

 

Ekonomiavdelningen 
överlämnar 
budgetförutsättningar 
till budgetutskottet. 

Flerårsplan beslutas i    
kommunfullmäktige                                            

 

I flerårsplan framgår:                                                                  
- Beslutade projektinvesteringar.                                         
- Prioriterade framtida utredningar. 
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4. Projektinvesteringsprocess 
 

Projektdirektiv 

Lokalgruppen ansvarar för att projektdirektiv upprättas på de behov som 

gruppen beslutat är prioriterade. Lokalgruppen beslutar vilka förvaltningar 

som ska vara delaktiga i upprättandet av projektdirektivet. Ett projektdirektiv 

är en tidig utredning som visar en samlad bild av projektet som helhet och 

tydliggör berörda nämnders schablonberäknade kostnader samt påföljande 

drift- och kapitalkonsekvenser.  Projektdirektiv ingår i det underlag till 

investeringsplan som lokalgruppen överlämnar till budgetutskottet.  

 

Förstudie och projektering 

Tekniska nämnden utför förstudier och startar projektering av de 

projektinvesteringar som fastställts av kommunfullmäktige i flerårsplanen.  

Tekniska nämnden erhåller investeringsmedel för utredningar/förstudier av 

prioriterade utredningar fastställda av kommunfullmäktige i flerårsplanen. I 

de fall en projektinvestering inte blir aktuell utgör detta en driftkostnad som 

belastar tekniska nämnden. Tekniska nämnden erhåller budgetmedel för de 

fall detta uppstår. 

Byggstart 

Tekniska nämnden beslutar om startbesked för projektinvesteringar, vilka 

beräknas uppgå till maximalt 30 miljoner kronor. Större projektinvesteringar, 

vilka beräknas uppgå till över 30 miljoner kronor, samt investeringar som 

bedöms vara av principiell beskaffenhet, lyfts av tekniska nämnden till 

kommunfullmäktige för beslut om startbesked.  

I tekniska nämndens beslutsunderlag om startbesked ska projektets 

sammanlagda kapital-, drift- och verksamhetskonsekvenser samt berörd 

nämnds tillkommande internhyra framgå.  

Rivningsärenden i beslutade projekt 

Tekniska nämnden tar beslut om rivningsärenden som ingår i ett beslutat 

projekt. Finansiering av rivningsärenden (oavsett om det gäller rivningar i 

beslutade projekt eller rivningar avseende outnyttjade byggnader) tas ur 

driftsbudgeten på tekniska nämnden (upp till 1 miljon kronor per år). 

Kostnader överstigande 1 miljon kronor per år får tas av centrala medel, 

särskilt beslut krävs i kommunstyrelsen. Utrangeringskostnader (nedskrivning 

av bokfört värde) tas ur centrala medel.  
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Avvikelser i projekt med startbesked 

Vid avvikelser i projektinvesteringar, vilka överstiger de budgeterade 

kostnaderna med mer än 10 %, lyfts ärendet genom tekniska nämnden till 

kommunfullmäktige. Avvikelser under 1 miljon kronor hanteras i tekniska 

nämndens budget.  

Avvikelser i projekt som inte fått startbesked 

Avvikelser i ej påbörjade projekt eller i projekt med planerad byggstart efter 

innevarande budgetår kan, om det är möjligt, hanteras i budgetarbetet för 

kommande flerårsplan och måste inte lyftas separat till kommunfullmäktige. 

Rapportering 

Tekniska nämnden ska tre gånger per år redovisa statusrapporter för pågående 

projekt för kommunstyrelsen i samband med delårsrapport. Vid avslutade 

projekt ska en slutrapport anmälas till kommunfullmäktige. 

Detaljplan 

Om en detaljplaneändring behöver göras innan en investering kan genomföras 

ska tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen att föreslå byggnadsnämnden 

att starta detaljplanearbetet. 

  

Projektinvesteringsprocess – flödesschema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinvestering 

i flerårsplan
Förstudie Projektering

Utförande/

Byggstart

Färdigställt

projekt

Projektinvesteringar i 
flerårsplanen är beskrivna 
i projektdirektiv 

Projektdirektiven visar en 
samlad bild av projektet 
som helhet och tydliggör 
projektets preliminärt 
beräknad internhyra vilken 
baseras på 
schablonberäknade 
kostnader. 

Tekniska nämnden utför  
förstudie utifrån flerårsplan 

Förstudien ger en detaljerad 
omfattning av projektet med en 
förbättrad projektbudget 
Projektet börjar belastas med 
utredningskostnader, vilka belastar 
tekniska nämnden om projektet 
inte genomförs. 
 

Kostnadsavvikelser som 
framkommer under förstudien 
lyfts, om möjligt, i kommande 
budgetprocess. I annat fall lyfts 
avvikelsen till kommunfullmäktige 
för beslut. 

Tekniska nämnden 
startar projektering 

Projekteringen ger en 

verklig 
projektkostnad/anbud 

Kostnadsavvikelser 
som framkommer 
under projekteringen 
lyfts, om möjligt, i 
kommande 
budgetprocess. I annat 
fall lyfts avvikelsen till 
kommunfullmäktige 
för beslut. 

Tekniska nämnden startar 
projektet 
För byggstart krävs: 
- Beslut i tekniska nämnden för 
projekt under 30 miljoner 
kronor. 
- Beslut i kommunfullmäktige 
för projekt över 30 miljoner 
kronor eller investeringar som 
bedöms vara av principiell 
beskaffenhet. 
 
Kostnadsavvikelser under 
pågående projekt, vilka 
överstiger 10% av budgeterade 
medel (dock minst 1 miljon 
kronor), lyfts till 
kommunfullmäktige för beslut. 
Statusrapporter redovisas i 
kommunstyrelsen i samband 
med delårsrapport. 

Överlämning till 
verksamhet, 
utvärdering  
och slutredovisning 
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5. Inköp av fastighet 
Inköp av fastigheter till Falköpings kommun ska ske av kommunstyrelsen. 

Identifierar tekniska nämnden ett behov av att köpa in en fastighet ska 

behovet anmälas till kommunstyrelsen.  

Inköp av fastighet ska föregås av en besiktning och en värdering utförd av 

extern värderingsperson samt en besiktning av representant från 

fastighetsavdelningen.  

Denna policy omfattar inte inköp av strategiska exploateringsfastigheter.  

 

6. Förhyrning av externa lokaler  
Tekniska nämnden förhandlar och tecknar avtal med externa hyresvärdar på 

uppdrag från beställande nämnd. Internhyresavtal tecknas därefter med 

beställande nämnd. Hyreskostnaden finansieras inom beställande nämnds 

ram.  

 

7. Outnyttjade fastigheter  
För fastigheter, vilka inte är aktuella för kommunal verksamhet inom 

Falköpings kommun ska följande alternativ övervägas:  

• Fastigheter vilka till fullo hyrs ut av kommunen till externa aktörer 

bör säljas till kommunalt bolag eller extern aktör.  

• Fastigheter som innehåller stora bokförda värden bör säljas.  

• Fastigheter som inte kan säljas bör rivas.  

Tekniska nämnden beslutar om att överlämna ärenden rörande internt 

outnyttjade fastigheter till kommunstyrelsen för beslut om avyttring, rivning 

eller annat.  I tekniska nämndens underlag/beslut ska byggnadens skick 

beskrivas samt kostnader för rivning av byggnaden, återställande av mark, 

kapital- och driftkonsekvenser, restvärde samt finansiering framgå.  

Kommunstyrelsen beslutar om intentionen med byggnadens framtida 

användning. Kommunstyrelsen föreslår tekniska nämnden att ansöka om 

rivningslov. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utföra rivningen. Tekniska 

nämnden söker rivningslov av byggnadsnämnden för rivningar. 

Byggnadsnämnden gör en oberoende prövning av rivningslovet. 

Byggnadsnämnden prövar rivningslov utifrån sitt ansvar för 

myndighetsutövning enligt PBL, vilket kan innebära att en byggnad måste 

bevaras och därför inte får rivas.  

Vid beslut om rivning tas utrangeringskostnader (nedskrivning av bokfört 

värde) ur centrala medel. Rivningskostnader (oavsett om det gäller rivningar i 
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beslutade projekt eller rivningar av outnyttjade byggnader) upp till en miljon 

kronor per år tas ur tekniska nämndens ram, kostnader därutöver tas ur 

centrala medel. I tekniska nämndens ram ska ingå medel för 

rivningskostnader. 

 

8. Byggnadsinvesteringar utanför 

flerårsplan 
Med byggnadsinvesteringar utanför flerårsplan avses behov av åtgärder i 

kommunens fastigheter som uppstår under innevarande budgetår och som av 

särskilda skäl inte kan skjutas på till nästkommande budgetår.  

Beslut om genomförande av byggnadsinvesteringar utanför flerårsplan tas av 

tekniska nämnden och ska grundas på den berörda verksamhetens beställning 

samt tekniska nämndens drift- och investeringskalkyl.  

Tekniska nämnden ges anslag i budget för byggnadsinvesteringar utanför 

flerårsplan. Investeringens drift- och kapitalkostnader belastar beställande 

nämnds internhyra. 

Mindre verksamhetsanpassningar, med en kostnad under ett prisbasbelopp, 

utgör inte en investering och beslutas av beställande förvaltning och belastar 

beställande nämnds ram.  

  

9. Finansiering av lokalförsörjning  
Finansiering av projektinvesteringar vilka ingår i kommunens flerårsplan sker 

genom tekniska nämndens investeringsbudget. Tekniska nämnden debiterar 

respektive nämnd för projektinvesteringens driftskostnad (internhyra). I 

möjligaste mån kompenseras respektive nämnd för hyror i driftsbudgeten 

(budgetram) genom kommunfullmäktiges beslutade flerårsplan. 

All övrig lokalförsörjning utanför flerårsplan som tillkommer under 

budgetåret (exempelvis externa förhyrningar, byggnadsinvesteringar och 

lokalanpassningar i såväl kommunens egna som externt förhyrda lokaler) 

finansieras inom beställande nämnds ram. Det innebär att beställande nämnd 

ansvarar för att säkerställa att det finns täckning för ökade driftkostnader.   

Byggnadsinvesteringar ska projektredovisas. Projektets investeringsram kan 

eventuellt ombudgeteras mellan år. En analys om varför differensen 

uppkommit ska finnas med inför beslut om ombudgetering. Beslut om 

ombudgetering tas i kommunfullmäktige. 



 

Barn- och utbildningskontoret 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget till ny policy för 

lokalförsörjning och projektinvesteringar och föreslår kommunstyrelsen 

att lämna det vidare till kommunfullmäktige för beslut.           

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnads-

förvaltningen tagit fram ett förslag på ny policy för lokalförsörjning och 

projektinvesteringar. 

Förslaget till policy behandlar vilka grundläggande styrprinciper som ska 

gälla för lokalförsörjning inom Falköpings kommun. Policyn förtydligar 

även hur processen går till gällande beslut om projektinvesteringar.  

Policyn ska fungera som ett komplement till andra styrdokument och syftar 

också till att säkerställa att det finns tydliga processer för planering och 

samordning i lokalförsörjningsfrågor samt att det finns en tydlig struktur för 

beslut kring projektinvesteringar och lokalförsörjning.   

Samtliga nämnder har getts möjlighet att komma med synpunkter på 

förslaget. Svar ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 22 

februari. 

Förvaltningens bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningen instämmer i behovet av att tydliggöra 

processen kring lokalförsörjning. Det är viktigt att beslut om lokalförsörjning 

och projektinvesteringar fattas i samråd och att dess ekonomiska 

konsekvenser logiskt följer beslutsfattande organ.  

Beslutsunderlag 
Remissförslag ”Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar”      

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 10 Dnr 2020/01368  

Motion från Milada Wurm (SD) angående språkkrav i 
samband med anställningar inom äldreomsorg, 
funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen.       

Reservation 

Albin Gilbertsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 

yrkande om bifall till motionen.        

Bakgrund 

Sverigedemokraterna har genom Milada Wurm motionerat om att 

Falköpings kommun ska genomföra språklyft för anställda samt ta fram och 

införa språktest i svenska för nyanställning inom äldreomsorg, 

funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet. 

Motionären skriver att barnen i förskolan skall möta personal, som ska ta 

hand om barnens språkliga inlärning. Inte alla barn har svenska, som 

modersmål. Motionären menar att det är helt avgörande för barnens framtid 

att lära sig bra svenska redan i förskolan och att alla barn ska ha samma 

möjligheter till en bra utbildning. Detta är möjligt bara om anställda har bra 

kunskaper i svenska. Fortsättningsvis skriver motionären att låga 

språkkunskaper av anställda pedagoger riskerar att gå ut över barens 

språkutveckling med konsekvenser för hela livet, det gäller alla barn oavsett 

bakgrund. 

Förvaltningens bedömning 

När det gäller anställning inom förskola och fritidshem så tillsvidareanställs 

endast pedagoger som genomgått förskollärarexamen eller examen för lärare 

med inriktning fritidshem.  

De som arbetar inom kommunens förskolor idag är förskollärare med 

legitimation, förskollärare med lokal behörighet, barnskötare, personal med 

annan högskolebehörighet och personal utan relevant utbildning. Ansvaret 

för barnens språkutveckling ligger enligt förskolans läroplan på 

förskollärarna. Barn- och utbildningsförvaltningen anser det viktigt att både 

pedagogerna och den övriga personalen kan kommunicera med barnen och 

deras vårdnadshavare på svenska. Andelen barn med ett annat förstaspråk än 

svenska uppgår idag till drygt 30 % på våra förskolor och rektorerna ser att 

när de har personal som kan både svenska och ytterligare ett språk så stärker 

det barnens språkinlärning. En inventering bland kommunens rektorer den 

10 december 2020 visar att det inte finns någon förskollärare som inte 
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behärskar det svenska språket. Vi ser däremot att vi har väldigt få 

utrikesfödda bland våra förskollärare. I den andra gruppen med barnskötare, 

personal med annan högskolebehörighet och personal utan relevant 

utbildning fanns inte heller någon som idag inte behärskar det svenska 

språket. Inom förskolan finns ofta ett stort behov av timanställda vikarier. 

Redan i barn- och utbildningsförvaltningens annons framgår att vi lägger stor 

vikt vid att den som söker behärskar tal och skrift på svenska. Detta 

säkerställs sedan vid anställningsintervjun och följs upp av 

vikarieförmedlingen i samband med att de får arbete på kommunens 

förskolor. 

De som arbetar inom kommunens fritidshem är lärare med inriktning mot 

fritidshem, fritidspedagoger, förskollärare, fritidsledare, barnskötare, 

personal med annan högskolebehörighet och personal utan relevant 

utbildning. De första tre grupperna har alla högskoleutbildningar som grund. 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det är viktigt att de som arbetar 

inom våra fritidshem kan kommunicera med eleverna och deras 

vårdnadshavare. Vid en inventering som gjordes den 10 dec 2020 så har inte 

någon av de som arbetar inom fritidshemmen inom de första sex grupperna 

behov av något språklyft. Endast två i den sista gruppen, personal utan 

relevant utbildning, ansågs behöva ett språklyft. Även inom kommunens 

fritidshem finns behovet av timanställda och även här finns språkkravet med 

i både annons, vid intervju och säkerställs i samband med att de får arbete 

inom vår verksamhet.  

I och med att vi idag redan har flera avstämningar gällande språkkrav för de 

anställda inom kommunens förskolor och fritidshem anser barn- och 

utbildningsförvaltningen att det inte finns något ytterligare behov av 

språkkrav.  

Då ansvaret för barnens och elevernas språkutveckling enligt läroplanerna 

ligger hos pedagogerna både inom förskolan och fritidshemmet enligt 

läroplanerna och att det inom denna grupp inte finns någon som inte 

behärskar det svenska språket anser barn- och utbildningsförvaltningen att 

det inte finns ett behov av ett språklyft inom våra verksamheter. 

Förvaltningen instämmer i motionärens åsikt att alla barn ska ha rätt till en 

bra utbildning! Förvaltningen bedömer däremot att det i dagsläget inte finns 

behov av att genomföra ett språklyft inom förvaltningens verksamheter, då 

det inte finns ett underlag för detta. Förvaltningen bedömer även att det inte 

finns behov av att införa fler språkkrav då det redan finns språkkrav som 

anses tillräckliga.  

 

Beslutsunderlag 
Motion från Milada Wurm 

Beslut från kommunstyrelsen angående remittering av motion             
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Yrkanden 

Albin Gilbertsson (SD) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå nämnden besluta 

om bifall till motionen.      

Beslutsgång 

Ordförande Eva Dahlgren (C) frågar om arbetsutskottet kan besluta föreslå 

nämnden besluta om avslag till motionen. 

Därefter frågar ordförande Eva Dahlgren (C) om arbetsutskottet vill besluta 

om bifall till motionen. 

Ordförande Eva Dahlgren (C) finner att arbetsutskottet beslutar att föreslå 

nämnden besluta om avslag på motionen. 

Albin Gilbertsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 

yrkande om bifall till motionen.     

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            

 



 
Motion angående språkkrav i samband med anställningar inom äldreomsorg, 

funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet. 

I äldreomsorg, funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet finns alla dem, som vi, i det 
allmänna, skall värna om. Att jobba i de här miljöer och inte kunna svenska språket är ett 
svek till dem, som är i samhällets omsorg.  

Sunt förnuft säger att man bara anställer människor med tillräckliga kunskaper i Svenska. 
Men tyvärr år det inte så. Om man bor och arbetar i ett land är goda språkkunskaper oerhört 
viktiga. I synnerhet inom arbete med människor. Personalen ska förstå, brukarna ska förstå, 
de anhöriga ska kunna ringa, barn skall lära sig svenska, fördjupa sina kunskaper i svenska. 
Det tycker vi Sverigedemokrater är självklart. 

….. 

Språkförbistring skapar inte bara praktiska problem - liv och död kan stå på spel när 
språkliga missförstånd uppstår i kritiska lägen. Barnens framtid, tillgång till utbildning 
står på spel likaså. 

 Äldreomsorg / Fritidsverksamhet. 

I dag finns det inga språkkrav alls för personal i äldreomsorgen. Så kan det inte fortsätta.  

Personer som inte kan svenska arbetar idag ofta på egen hand, som inom hemtjänsten. De 
saknar ofta handledning eller utbildning i svenska, enligt en nyligen publicerad statlig 
utredning om kompetensen inom vård och omsorg (SOU 2019:20). 

I Kommunals enkät till skyddsombuden uppger 73 procent att språkförbistring leder till oro 
bland brukarna, ökad stress hos personalen och att uppgifter inte blir utförda.  

Det duger inte. Arbetsgivare måste åläggas ett språkansvar, inte minst inom hemtjänsten - 
och få stöd och medel så att de kan genomföra språklyft på arbetsplatsen. Det borde inte 
vara tillåtet att anställa en person som inte klarar språket och sedan skicka ut den stackaren 
ensam till brukare. 

Situationen hade varit bättre ute i Omsorgs-Sverige om SFI fungerade överallt och fler 
nyanlända lärde sig språket under etableringsperioden. På Komvux har vårdutbildningarna 
byggts ut just för att möta personalbristen. Men många nyanlända kommer med glädjebetyg 
från oseriösa SFI-anordnare, skriver Kommunal i rapporten ”Svenska språket - A och O i 
äldreomsorgen”.1 

Dessutom håller inte vårdutbildningarna alltid måttet. Kursernas omfång och upplägg kan 
skilja sig åt rejält mellan utförare. Undersköterskeutbildningen på Komvux är, till skillnad från 

 
1 
https://www.kommunal.se/sites/default/files/attachment/svenska_spraket_a_och_o_inom_ald
reomsorgen_webb_.pdf 

 

https://www.kommunal.se/sites/default/files/attachment/svenska_spraket_a_och_o_inom_aldreomsorgen_webb_.pdf
https://www.kommunal.se/sites/default/files/attachment/svenska_spraket_a_och_o_inom_aldreomsorgen_webb_.pdf


gymnasieutbildningen, inte sammanhållna utan ges kursvis, påpekar Kommunal. Och det går 
att strunta i kurser och ändå bli behörig. 

Det är inte bara Kommunal som kritiserar kvaliteten. ”Vissa utbildare till och med bedriver 
utbildningen med material på elevens hemspråk för att få dem godkända”, står det i en statlig 
utredning om kompetens i vården. Det finns exempel på hur språkbrister kan orsaka rena 
kränkningar och även leda till livsfarliga situationer för äldre. Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO, anser att språkbrister är en risk inom omsorgen: 2 

Föga förvånande klagar många kommuner idag över att nyanlända som har gått 
vårdutbildningar i Sverige varken klarar språket eller har tillräckliga yrkeskunskaper. 

Förskola/ Fritidsverksamhet. 

Barnen i förskola skall möta personal, som kan ta hand om deras språklig inlärning. Inte alla 
barn har svenska, som modersmål.  Det är helt avgörande för barnens framtid att lära sig bra 
svenska redan i förskolan. Alla barn skall ha samma möjligheter till en bra utbildning.  Det är 
möjligt bara om anställda ha bra kunskaper i svenska. 

Låga språkkunskaper av anställda pedagoger (speciellt viktigt för barn i ung ålder) riskerar 
att gå ut över barnens språkutveckling med konsekvenser för hela livet, det gäller alla barn 
oavsett bakgrund. 

 
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

 

Att:  
1. Falköpings kommun ger i uppdrag till Kompetens- och arbetslivsnämnden att 

planera och genomföra språklyft i svenska som kompetenshöjande insats för 
identifierade anställda inom äldreomsorg, funktionshinder, förskola och 

fritidsverksamhet. Utbildningen ska vara förlagd på arbetstid och påbörjas snarast. 
2. Falköpings kommun tar fram och inför språktest i svenska för nyanställning inom 

äldreomsorg, funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet.  

 
Sverigedemokraterna Falköping 

Milada Wurm och Johanna Johansson 

 

 

 
2 
https://www.regeringen.se/499507/contentassets/e38875e2c15f4bdc8e10e2a15b177949/sta
rkt-kompetens-i-vard-och-omsorg-sou-2019_20.pdf 

 

https://www.regeringen.se/499507/contentassets/e38875e2c15f4bdc8e10e2a15b177949/starkt-kompetens-i-vard-och-omsorg-sou-2019_20.pdf
https://www.regeringen.se/499507/contentassets/e38875e2c15f4bdc8e10e2a15b177949/starkt-kompetens-i-vard-och-omsorg-sou-2019_20.pdf
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§ 97 Dnr 2020/00367  

Motion från Milada Wurm (SD) angående språkkrav i 
samband med anställningar inom äldreomsorg, 
funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för yttrande.  

Bakgrund 

Milada Wurm (SD) och Johanna Johansson (SD) har väckt en motion om 

språkkrav i samband med anställningar inom äldreomsorg, funktionshinder, 

förskola och fritidsverksamhet.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Motion från Milada Wurm (SD) angående språkkrav i 
samband med anställningar inom äldreomsorg, 
funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet. 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen.           

Bakgrund 

Sverigedemokraterna har genom Milada Wurm motionerat om att 

Falköpings kommun ska genomföra språklyft för anställda samt ta fram och 

införa språktest i svenska för nyanställning inom äldreomsorg, 

funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet. 

Motionären skriver att barnen i förskolan skall möta personal, som ska ta 

hand om barnens språkliga inlärning. Inte alla barn har svenska, som 

modersmål. Motionären menar att det är helt avgörande för barnens framtid 

att lära sig bra svenska redan i förskolan och att alla barn ska ha samma 

möjligheter till en bra utbildning. Detta är möjligt bara om anställda har bra 

kunskaper i svenska. Fortsättningsvis skriver motionären att låga 

språkkunskaper av anställda pedagoger riskerar att gå ut över barens 

språkutveckling med konsekvenser för hela livet, det gäller alla barn oavsett 

bakgrund. 

Förvaltningens bedömning 

När det gäller anställning inom förskola och fritidshem så tillsvidareanställs 

endast pedagoger som genomgått förskollärarexamen eller examen för lärare 

med inriktning fritidshem.  

De som arbetar inom kommunens förskolor idag är förskollärare med 

legitimation, förskollärare med lokal behörighet, barnskötare, personal med 

annan högskolebehörighet och personal utan relevant utbildning. Ansvaret 

för barnens språkutveckling ligger enligt förskolans läroplan på 

förskollärarna. Barn- och utbildningsförvaltningen anser det viktigt att både 

pedagogerna och den övriga personalen kan kommunicera med barnen och 

deras vårdnadshavare på svenska. Andelen barn med ett annat förstaspråk än 
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svenska uppgår idag till drygt 30 % på våra förskolor och rektorerna ser att 

när de har personal som kan både svenska och ytterligare ett språk så stärker 

det barnens språkinlärning. En inventering bland kommunens rektorer den 

10 december 2020 visar att det inte finns någon förskollärare som inte 

behärskar det svenska språket. Vi ser däremot att vi har väldigt få 

utrikesfödda bland våra förskollärare. I den andra gruppen med barnskötare, 

personal med annan högskolebehörighet och personal utan relevant 

utbildning fanns inte heller någon som idag inte behärskar det svenska 

språket. Inom förskolan finns ofta ett stort behov av timanställda vikarier. 

Redan i barn- och utbildningsförvaltningens annons framgår att vi lägger stor 

vikt vid att den som söker behärskar tal och skrift på svenska. Detta 

säkerställs sedan vid anställningsintervjun och följs upp av 

vikarieförmedlingen i samband med att de får arbete på kommunens 

förskolor. 

De som arbetar inom kommunens fritidshem är lärare med inriktning mot 

fritidshem, fritidspedagoger, förskollärare, fritidsledare, barnskötare, 

personal med annan högskolebehörighet och personal utan relevant 

utbildning. De första tre grupperna har alla högskoleutbildningar som grund. 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det är viktigt att de som arbetar 

inom våra fritidshem kan kommunicera med eleverna och deras 

vårdnadshavare. Vid en inventering som gjordes den 10 dec 2020 så har inte 

någon av de som arbetar inom fritidshemmen inom de första sex grupperna 

behov av något språklyft. Endast två i den sista gruppen, personal utan 

relevant utbildning, ansågs behöva ett språklyft. Även inom kommunens 

fritidshem finns behovet av timanställda och även här finns språkkravet med 

i både annons, vid intervju och säkerställs i samband med att de får arbete 

inom vår verksamhet.  

I och med att vi idag redan har flera avstämningar gällande språkkrav för de 

anställda inom kommunens förskolor och fritidshem anser barn- och 

utbildningsförvaltningen att det inte finns något ytterligare behov av 

språkkrav.  

Då ansvaret för barnens och elevernas språkutveckling enligt läroplanerna 

ligger hos pedagogerna både inom förskolan och fritidshemmet enligt 

läroplanerna och att det inom denna grupp inte finns någon som inte 

behärskar det svenska språket anser barn- och utbildningsförvaltningen att 

det inte finns ett behov av ett språklyft inom våra verksamheter. 

Förvaltningen instämmer i motionärens åsikt att alla barn ska ha rätt till en 

bra utbildning! Förvaltningen bedömer däremot att det i dagsläget inte finns 

behov av att genomföra ett språklyft inom förvaltningens verksamheter, då 

det inte finns ett underlag för detta. Förvaltningen bedömer även att det inte 

finns behov av att införa fler språkkrav då det redan finns språkkrav som 

anses tillräckliga.  
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Beslutsunderlag 
Motion från Milada Wurm 

Beslut från kommunstyrelsen angående remittering av motion             

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Yvonne Hagle 

Verksamhetschef 
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§ 11 Dnr 2020/01502  

Initiativärende (SD) angående att upprätta ärendepunkt 
för barn- och utbildningsnämndens delegations-
bestämmelse punkt 1.2 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden avslår yrkandet.       

Reservation 

Albin Gilbertsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 

yrkande om bifall till sitt förslag om att upprätta en ärendepunkt för 

ordförandebeslut på nämndsmöten.          

Bakgrund 

Nämndens Sverigedemokratiska ledamöter har anmält ett initiativärende 

angående redovisningen av ordförandebeslut, som fattas på delegation av 

nämnden. Man yrkar på att ordförandebesluten ska redovisas i en separat 

egen ärendepunkt till nämnden, istället för som nu, bland övriga 

delegationsbeslut.  

Förvaltningens bedömning 

Ordföranden har, enligt punkt 1.2 i barn- och utbildningsnämndens 

delegationsbestämmelser, delegation på att föra nämndens talan eller utfärda 

fullmakt att föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter samt 

vid förrättningar av olika slag, samt företräda nämnden vid brådskande 

ärenden som inte kan vänta till nästa nämndsammanträde.   

Ordförandebeslut hör i normala fall till ovanligheterna, men på grund av 

coronapandemin har det under det senaste året behövt fattas fler brådskande 

beslut än vanligt. När ett ordförandebeslut har fattats meddelas omedelbart 

alla nämndsledamöter om beslutet via e-post. Beslutet registreras i 

dokument- och ärendehanteringssystemet och redovisas till nästkommande 

nämndsmöte tillsammans med övriga delegationsbeslut. Det framgår tydligt 

av förteckningen över delegationsbeslut, vilka av dessa som är 

ordförandebeslut.  

Den redovisning av ordförandebeslut som görs anses fungera 

tillfredsställande utan att en särskild punkt på föredragningslistan behöver 

upprättas. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende från SD med yrkande angående att upprätta ärendepunkt för 

BUN:s delegationsbestämmelse punkt 1.2 
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Yrkanden 

Albin Gilbertsson (SD) yrkar bifall till förslaget om att upprätta en särskild 

ärendepunkt på nämndsmöten för ordförandebeslut. 

Beslutsgång 

Ordförande Eva Dahlgren (C) frågar om arbetsutskottet vill besluta om 

avslag till (SD):s förslag om en särskild ärendepunkt för ordförandebeslut. 

Därefter frågar ordförande Eva Dahlgren (C) om arbetsutskottet vill besluta 

enligt Albin Gilbertssons (SD) yrkande om bifall till förslaget. 

Ordförande Eva Dahlgren (C) finner att arbetsutskottet beslutar att föreslå 

nämnden att avslå förslaget.      

Albin Gilbertsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 

yrkande om bifall till förslaget.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Johanna Johansson (SD), Albin Gilbertsson (SD), Jonas Larsson (SD), Frank 

Wurm (SD) 

            

 



 

Falköpings kommun  

  

   

SD yrkande angående – upprätta ärendepunkt 
för BUNs delegationsbestämmelse punkt 1.2 

Förslag till beslut 

I barn- och utbildningsnämnden: 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att när nämndsordförande eller 

skolchef fattar beslut som vilar på delegationsbestämmelser för barn- och 

utbildningsnämnden punkt 1.2, antagen av barn- och utbildningsnämnden 

den 29 september 2020, upprättas detta som en egen ärendepunkt till 

nämndens nästa sammanträde. 

Yrkandet 

I punkt 1.2 av den antagna ordningen för delegationsbestämmelser i barn- och 

utbildningsnämnden ges ordförande och/eller skolchef befogenhet att: 

“Utföra nämndens talan eller utfärda fullmakt att föra nämndens talan 

inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag, 

samt företräda nämnden vid brådskande ärenden som inte kan vänta till 

nästa nämndsammanträde.” 

 

Denna befogenhet är betydande och ansvaret tungt på den som besitter det. Det är 

Sverigedemokraternas mening att beslut som vilar på denna bestämmelse förtjänar 

större utrymme i diskussion och protokoll än vad det gör i dagsläget. Vi anser 

därför att om beslut med denna bestämmelse görs så bör det upprättas en enskild 

ärendepunkt antingen före eller efter att de andra delegationsbestämmelserna 

godkänns och läggs till handlingarna. 

Delegationsbestämmelsen är i sin helhet ett väl upprättat dokument kring vilka 

beslut som bör fattas på respektive nivå. Subsidiaritetsprincipen är ett viktigt 

förhållningssätt i varje kommunal förvaltning och vi förutsätter att anställda är 

trygga i de framtagna ramarna som finns. Sverigedemokraterna betvivlar inte 

heller rimligheten i att den angivna bestämmelsen finns. Vissa ärenden är av 

sådan karaktär att de måste beslutas om brådskande, men genom att vara just så 

viktigt att nämnden måste företrädas av endast ordförande förtjänar det också en egen 

ärendepunkt. 

 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden  
  

  

Yrkande  

 

Falköping 2020-12-04 

 

 
  

Initiativärende 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

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

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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2021-01-12 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Initiativärende (SD) angående att upprätta ärendepunkt 
för barn- och utbildningsnämndens 
delegationsbestämmelse punkt 1.2 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden avslår yrkandet.            

Bakgrund 

Nämndens Sverigedemokratiska ledamöter har anmält ett initiativärende 

angående redovisningen av ordförandebeslut, som fattas på delegation av 

nämnden. Man yrkar på att ordförandebesluten ska redovisas i en separat 

egen ärendepunkt till nämnden, istället för som nu, bland övriga 

delegationsbeslut.  

Förvaltningens bedömning 

Ordföranden har, enligt punkt 1.2 i barn- och utbildningsnämndens 

delegationsbestämmelser, delegation på att föra nämndens talan eller utfärda 

fullmakt att föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter samt 

vid förrättningar av olika slag, samt företräda nämnden vid brådskande 

ärenden som inte kan vänta till nästa nämndsammanträde.   

Ordförandebeslut hör i normala fall till ovanligheterna, men på grund av 

coronapandemin har det under det senaste året behövt fattas fler brådskande 

beslut än vanligt. När ett ordförandebeslut har fattats meddelas omedelbart 

alla nämndsledamöter om beslutet via e-post. Beslutet registreras i 

dokument- och ärendehanteringssystemet och redovisas till nästkommande 

nämndsmöte tillsammans med övriga delegationsbeslut. Det framgår tydligt 

av förteckningen över delegationsbeslut, vilka av dessa som är 

ordförandebeslut.  

Den redovisning av ordförandebeslut som görs anses fungera 

tillfredsställande utan att en särskild punkt på föredragningslistan behöver 

upprättas. 



 

  2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 
Initiativärende från SD med yrkande angående att upprätta ärendepunkt för 

BUN:s delegationsbestämmelse punkt 1.2 

      

Beslutet ska skickas till 

Johanna Johansson (SD), Albin Gilbertsson (SD), Jonas Larsson (SD), Frank 

Wurm (SD) 
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§ 12 Dnr 2020/00411  

Statistik synpunkter och klagomål 2020  

      

Bakgrund 

Antalet synpunkter och klagomål som inkommer via kommunens hemsida 

ökar från år till år. Under 2020 har det inkommit totalt cirka 60 stycken. 

Därtill har det inkommit ytterligare ett tiotal registrerade synpunkter, 

mestadels via e-post. Många av de synpunkter som har inkommit under 2020 

har berört skolornas och förskolornas hantering av coronapandemin.  

Även den fysiska miljön kring våra enheter och kosten är ämnen som ofta är 

föremål för klagomål och frågor. I en del av dessa fall skickas de vidare till 

andra förvaltningar inom kommunen för besvarande.  

En synpunktslämnare ska få en mottagningsbekräftelse inom 2 arbetsdagar, 

samt svar på sin synpunkt inom 10 arbetsdagar. I de allra flesta fall kan dessa 

ledtider hållas vilket framgår av den bifogade statistiken.  

 

Bilagor 

Statistik synpunkter och klagomål via kommunens synpunktshantering 2020  

      

  

 

            

 



1 (11) Synpunkter och frågor

Rapport inkomna synpunkter
Vald period 2020-01-01 - 2020-12-31

Sammanfattning

 

Antal registrerade synpunkter Antal %

Avslutade 60 98,4%

Öppna 1 1,6%

Totalt 61 100,0%
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2 (11) Synpunkter och frågor

 

Status Antal %

Handläggare har svarat 37 60,7%

Svar ej önskat/möjligt 22 36,1%

Mottagningsbekräftelse skickad 2 3,3%

Totalt 61 100,0%

 

Inkom via Antal %

Webbplatsen 53 86,9%

Sociala medier 4 6,6%

E-post 2 3,3%

Brev 1 1,6%

SpeakApp 1 1,6%

Totalt 61 100,0%

 

Medfört förbättring Antal %

Oklart/förbättringspotential 33 55,0%

Inte alls 13 21,7%

Lite 8 13,3%

Mycket 3 5,0%

Irrelevant 3 5,0%

(blank) 0,0%

Totalt 60 100,0%

 

PuL-granskat Antal %

Publicera inte 38 62,3%

Publicera 22 36,1%

Handläggaren beslutar 1 1,6%

Totalt 61 100,0%
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3 (11) Synpunkter och frågor

 

Lämnad av Antal %

Extern (synpunkt från allmänheten) 60 98,4%

Intern (synpunkt från anställd) 1 1,6%

Totalt 61 100,0%

 

Sekretess Antal %

Nej 59 96,7%

Ja 2 3,3%

Totalt 61 100,0%
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4 (11) Synpunkter och frågor

Fördelning per förvaltning

 

Förvaltning Antal Fördelning

--- EXTERN ORGANISATION --- 18 29,5%

Andra externa organisationer 10 16,4%

Myndigheter 7 11,5%

Övergripande 1 1,6%

--- FÖRVALTNINGAR --- 43 70,5%

Barn- och utbildningsförvaltningen 43 70,5%

Totalt 61 100,0%
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5 (11) Synpunkter och frågor

Synpunktstyp Observera att en synpunkt kan vara av flera typer.

 

Synpunktstyp Antal %

Klagomål 45 57,7%

Fråga 21 26,9%

Förslag 11 14,1%

Beröm 1 1,3%

Totalt 78 100,0%
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6 (11) Synpunkter och frågor

Synpunkten avser

En synpunkt kan tillhöra flera kategorier.

 

Avser Antal Fördelning

Fysisk miljö 23 32,4%

Övrigt 22 31,0%

Bemötande/kompetens 8 11,3%

Service & tjänster 6 8,5%

Information/webb 5 7,0%

Taxor/avgifter 2 2,8%

Kost 2 2,8%

Delaktighet/inflytande 1 1,4%

Städ 1 1,4%

Öppettider/tillgänglighet 1 1,4%

Totalt 71 100,0%
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7 (11) Synpunkter och frågor

Klassificering av åtgärder

Ett ärende kan ha flera åtgärder.

 

Åtgärder Antal Fördelning

Åtgärdat 23 31,1%

Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag 18 24,3%

Fråga besvarad/Kräver ingen åtgärd 11 14,9%

Framförd till berörd personal 7 9,5%

Ingen åtgärd genomförs 7 9,5%

Kommer att åtgärdas 4 5,4%

Tas med vid framtida planering 3 4,1%

[Registrerad åtgärd saknas, ärendet inte avslutat] 1 1,4%

Totalt 74 100,0%
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8 (11) Synpunkter och frågor

Återkoppling och svarstider

 

Önskar svar Antal %

Per e-post 32 52,5%

Vill ej bli kontaktad 18 29,5%

Per telefon 7 11,5%

Per brev 4 6,6%

Totalt 61 100,0%
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9 (11) Synpunkter och frågor

Åtgärdat, kommer att åtgärdas eller tas med i planering

Antal

Klassificering av åtgärder ID-NummerTotal

Kommer att åtgärdas 4

Elevärende Flobyskolan 16708 1

Fotbollsplan vid Kinnarps skola 17027 1

Händelser i matsalen på Gustaf Dalénskolan 15988 1

Utomhusbelysning vid Odensbergs förskola 17052 1

Tas med vid framtida planering 3

Måla om staket vid Floby förskola 16482 1

Mössebergs Förskola 16540 1

Ute-pingisbord i betong till Centralskolans skolgård 16145 1

Åtgärdat 23

 Behov av städning i postboxlokalen Åsarp 16573 1

 Städning vid återvinningen på Hjelmarörsgatan 16559 1

Avstängd elev 16915 1

Eleverna nekas handsprit 17039 1

Fråga om skolskjuts 16945 1

Förskoleavgifter under Coronatider 16245 1

Händelse på Centralskolans fritidshem 17051 1

Inaktiverat konto 16910 1

16911 1

Information om läsårstider på hemsidan 16047 1

Informationsskyltar 16231 1

Kinnarps förskola 17033 1

Lunchlådor till gymnasieelever 16299 1

Odensbergsskolans tak 16138 1

Skolavslutning på Kyrkerörskolan 16690 1

Skolkataloger 16790 1

Skollunch på Elvagården 16302 1

Skolskjutsar 16646 1

Synpunkt på Åsarps förskola 16000 1

Taket på Odensbergsskolan 16040 1

Trygghet och studiero på Kyrkerörsskolan 16153 1

Uteservering under Coronatider 16466 1

Återvinningsstation Folkets Park 16807 1

Totalt 30



10 (11) Synpunkter och frågor

Mottagningsbekräftelse försenad eller inte skickad (där sådan utlovas)

Antal

Intervall Rubrik ID Total

 3 - 5 dagar 2

Andra externa organisationer Återvinningsstation Fredriksbergskyrkan 16362 1

Barn- och utbildningsförvaltningen Ute-pingisbord i betong till Centralskolans skolgård16145 1

 6 - 10 dagar 1

Barn- och utbildningsförvaltningen Avstängd elev 16915 1

Totalt 3



11 (11) Synpunkter och frågor

Försenade och obesvarade handläggarsvar där svar önskas

Antal

Intervall Rubrik ID Total

 11 - 15 dagar 2

Barn- och utbildningsförvaltningen Skolkataloger 16790 1

Ändra läsårstider på grund av covid-19 17054 1

Totalt 2



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

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

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

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

Statistik synpunkter och klagomål 2020 

Information 

Antalet synpunkter och klagomål som inkommer via kommunens hemsida 

ökar från år till år. Under 2020 har det inkommit totalt cirka 60 stycken. 

Därtill har det inkommit ytterligare ett tiotal registrerade synpunkter, 

mestadels via e-post. Många av de synpunkter som har inkommit under 2020 

har berört skolornas och förskolornas hantering av coronapandemin.  

Även den fysiska miljön kring våra enheter och kosten är ämnen som ofta är 

föremål för klagomål och frågor. I en del av dessa fall skickas de vidare till 

andra förvaltningar inom kommunen för besvarande.  

En synpunktslämnare ska få en mottagningsbekräftelse inom 2 arbetsdagar, 

samt svar på sin synpunkt inom 10 arbetsdagar. I de allra flesta fall kan dessa 

ledtider hållas vilket framgår av den bifogade statistiken.  

 

Bilagor 

Statistik synpunkter och klagomål via kommunens synpunktshantering 2020  

 

 

Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 



 

 

 DELEGATIONSBESLUT OCH ANMÄLNINGSÄRENDEN 
2020-12-01 – 2021-01-19 

Sida 

1(4) 

Datum 

2021-01-20 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

 

Datum Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Diarienr Dokumentid. 

2021-01-14 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts vid växelvis boende 2021/00020 36516  

2021-01-13 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Signerat Ordförandebeslut angående 
distansundervisning för årskurs 8 och 9 
2021-01-18-2021-01-22 

2021/00022 36478  

2021-01-08 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Signerat ordförandebeslut angående 
distansundervisning för årskurs 7-9 2021-
01-11 - 2021-01-15 

2021/00022 36458  

2020-12-22 UPP Privatperson Beslut om att fullgöra skolgång i 
Falköpings kommun 

2020/00052 36413  

2020-12-21 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Signerat ordförandebeslut angående 
nedstängning av öppna förskolan 2020-
12-21-2021-01-24 

2020/00472 36405  

2020-12-21 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Signerat ordförandebeslut angående 
nedstängning av musik- kulturskolan 
2020-12-21-2021-01-24 

2020/00472 36404  

2020-12-21 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Signerat ordförandebeslut angående 
fjärr-och distansundervisning på 
Ållebergsgymnasiet till och med 2021-01-
24 

2020/00472 36402  

2020-12-17 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts - avslag 2020/01496 36375  

http://www.falkoping.se/2.7865cfaf121d36819ec8000159170.html
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Datum Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Diarienr Dokumentid. 

2020-12-15 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Delegationsbeslut angående 
distansundervisning för eleverna på 
Ållebergsgymnasiets 
introduktionsprogram den 21 december 
2020 

2020/00054 36365  

2020-12-15 UPP Rektor Centralskolan Beslut om placering i grundskola efter 
eget skolval - avslag 

2020/00717 36349  

2020-12-15 UPP Rektor Centralskolan Beslut om placering i grundskola efter 
eget skolval 

2020/00717 36348  

2020-12-14 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Delegationsbeslut angående 
distansundervisning för eleverna i årskurs 
7 på Kinnarpsskolan 2020-12-14 - 2020-
12-16 

2020/00054 36345  

2020-12-10 UPP Rektor Centralskolan Beslut om placering i grundskola efter 
eget skolval -avslag 

2020/00717 36343  

2020-12-10 UPP Rektor Centralskolan Beslut om placering i grundskola efter 
eget skolval - avslag 

2020/00717 36342  

2020-12-10 UPP Rektor Centralskolan Beslut om placering i grundskola efter 
eget skolval 

2020/00717 36341  

2020-12-10 UPP Rektor Kyrkerörsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
eget skolval 

2020/00717 36340  

2020-12-10 UPP Rektor Kyrkerörsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
eget skolval  

2020/00717 36339  

2020-12-10 UPP Rektor Kyrkerörsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
eget skolval - avslag 

2020/00717 36338  

2020-12-10 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Digital signering Ordförandebeslut 
angående distansundervisning för 
grundskolans årskurs 7, 8 och 9 2020-12-
21-2020-12-22_signerad_av_1 

2020/00472 36336  

2020-12-09 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Delegationsbeslut angående 
distansundervisning för eleverna i klass 
7A på Centralskolan 2020-12-10 - 2020-
12-11 

2020/00054 36333  
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Datum Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Diarienr Dokumentid. 

2020-12-09 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Delegationsbeslut angående 
distansundervisning för årskurs 8 och 9 
på Kinnarpsskolan 2020-12-10 - 2020-12-
15 

2020/00054 36327  

2020-12-04 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Ordförandebeslut angående 
distansundervisning för årskurs 9 på 
Centralskolan 2020-12-07- 2020-12-08 

2020/00472 36306  

2020-12-03 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Ordförandebeslut angående övergång till 
fjärr- och distansundervisning på 
Ållebergsgymnasiet 2020-12-07 - 2021-
01-06 

2020/00472 36301  

2020-12-01 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Ordförandebeslut angående 
distansundervisning för årskurs 9 på 
Centralskolan 2020-12-03 - 2020-12-04 

2020/00472 36286  

 

Delegationsbeslut skolskjuts i e-tjänsten 2020-10-26 – 2021-01-19 

Datum Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ärendenr 

2020-11-05 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts - avslag  15359 

2020-11-05 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts - avslag  15360 

2020-11-13 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande 

 15470 

2020-11-13 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande 

 15471 

2020-11-13 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande 

 15472 

2020-11-24 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts vid växelvis 
boende 

 16018 

2020-11-27 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts vid växelvis 
boende 

 16141 

2020-11-27 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts vid växelvis 
boende 

 16142 

2020-12-01 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande 

16143  
 



 
  

 
Sida 

4(4) 
 

 

2020-12-01 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts vid växelvis 
boende 

 16162 

2020-12-04 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande 

16167 

2020-12-04 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande 

16181 

2020-12-04 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande 

16342 

2021-01-07 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande 

17207 

2021-01-19 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts vid växelvis 
boende 

17696 

 

Anmälningsärenden 

2021-01-18  Rektor Dotorpsskolan Fyra elever i Dotorpsskolan som inte 
kommit tillbaka till skolan efter jullovet 

  

2021-01-19  Rektor Vindängens skola Tre elever i Vindängens skola som inte 
kommit tillbaka till skolan efter jullovet 
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Datum 

2021-01-20 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Postlista 

Datum Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Diarienr Dokumentid. 

2021-01-07 IN Svenska 
Covidföreningen 

Öppet brev till ansvariga för skolan 2021/00019 36451  

2020-12-16 IN Ljuva Omsorg i 
Skaraborg AB 

Begäran om förtydligande angående beslut 
om ansökan om rätt till bidrag för 
pedagogisk omsorg 

2020/01133 36374  

2020-12-07 IN Nämndsledamot 
Sverigedemokraterna 

Initiativärende - Delegationsbestämmelser 2020/00037 36308  

2020-12-03 IN Åsle fristående skola 
ekonomisk förening 

Svar på etableringskontroll från Åsle 
fristående förskola 

2020/01482 36311  

 

 

http://www.falkoping.se/2.7865cfaf121d36819ec8000159170.html


Hej 

 
Vi representerar Svenska Covidföreningen och kontaktar er med anledning av barn och ungdomars 
arbetsmiljö i skolan. Ingen vet hur många barn som är drabbade av covid-19. Därmed saknas även 
kunskap om hur vanligt långtidskomplikationer är bland barn i Sverige. Vi konstaterar dock att en 
artikel i Aftonbladet i ämnet resulterade i att vi fick kontakt med ca 200 långtidssjuka barn på bara 
några dagar. Det väcker frågor om hur stort mörkertalet är.  

 
Med ödmjukhet inför det faktum att ingen  faktiskt vet hur många barn som drabbats  - då de inte 
testats - eller hur deras prognos ser ut vill vi att Sveriges barn nu skyddas. Skolan måste smittsäkras 
till dess att alla barn har erbjudits vaccination.  

 
Fram till idag har sju barn dött av covid-19 i Sverige. Det är fler barn än vad som drunknar per år i vårt 
land. När lagen om cykelhjälm för barn infördes sänktes dödsolyckorna från 3-4 per år till 1-2 per år. 
Det är ingen som debatterar om huruvida det är av nytta att lära barn att simma eller att använda 
cykelhjälm. Det känns därför extremt inkonsekvent att ansvaret för barnens hälsa till stor del läggs på 
skolledningarna under denna pandemi, när de andra åtgärderna är lagstiftade för att skydda våra 
barn från likvärdiga faror. Vi efterlyser ett ansvarstagandet från politiker och myndigheter som har 
till uppgift att verka för att säkra barnens liv och hälsa i skolan.  

 
Det är omöjligt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som det ser ut i landets skolor, 
tex att hålla avstånd i små lokaler med bänkar gjorda för två elever etc. Vi kan se att skolor inte vidtar 
tillräckliga åtgärder för att minska risken för att eleverna ska bli smittade. Det görs få 
riskbedömningar och de som finns är ofta bristfälliga och följs inte upp regelbundet. Barn och 
ungdomar trängs på små ytor och korridorer, möts hundratals i matsalar och sitter nära varandra i 
lokaler med dålig ventilation. De har inomhusidrott och musiklektioner med sång, trots att detta 
utgör riskaktiviteter. Kort sagt, de åtgärder som görs är inte tillräckliga, både pga bristande kunskap 
och resurser i våra skolor. Hur många barn som får betala priset med kroniska skador vet ingen, då 
det saknas statistik på detta.  

 
Mycket har lämnats till personlig tolkning av reglerna och ansvaret på rektorerna är oerhört stort. 
Föräldrar är helt utelämnade till rektorers beslut om barnens hälsa och i förlängningen även familjens 
hälsa.  

 
Skolan är inte vilken arbetsplats som helst. Barnen har både rätt till undervisning och omfattas av 
skolplikten. Båda dessa saker måste beaktas. De långtidssjuka barnen har missat månader, i många 
fall nästan ett års skolgång. Tyvärr visar skolan inte mycket förmåga att hjälpa dem att uppnå 
kunskapsmålen trots att engagemanget finns hos föräldrarna och barnen. Extra stöd, och 
distansundervisning erbjuds ofta inte. I extrema fall har familjerna blivit anmälda till socialen för 
barnens höga frånvaro. Förutom att barnen är sjuka och lever ett liv med smärta, trötthet, feber osv 
så känner de en extrem stress och oro för att inte vara i skolan.  

 
Det behövs till en samverkan mellan vård och skola för att säkerställa att barnen får den utbildning 
de har rätt till och samtidigt får utrymme att tillfriskna. Samtidigt behöver Socialtjänsten 
informeras  om att barn kan drabbas av långtidscovid så att föräldrar till sjuka barn inte ställs inför de 
orimliga valet att antingen riskera barnens hälsa genom att tvinga dem till skolan eller riskera att 
förlora vårdnaden om sina barn.  

 
De långtidssjuka barnen har precis som vuxna med långtidscovid symtom som långvarig feber, 
huvudvärk, yrsel, illamående, magont, halsont, andfåddhet, hög puls, domningar i fötter och ben, 
smärta i ben och armar, enorm orkeslöshet och trötthetskänsla, utslag som kliar, 



koncentrationssvårigheter och smärta i hjärttrakten. Symtomen kommer och går. Minsta lilla 
överansträngning, fysisk eller psykisk, leder ofta till bakslag. De har inget liv utanför skolan. De orkar 
varken med kompisar eller fritidsaktiviteter. Nästan all tid utanför skolan tillbringas i sängen. 
Förutom att de mår väldigt dåligt så tär det på dem psykiskt. De blir isolerade. Här är skolan viktig.  

  
Hela samhället har fått ställa om och de som kan jobbar hemma. Även skolan behöver ställa om och 
se till att dessa barn kan hänga med i skolarbetet och vara en del av gemenskapen exempelvis genom 
att erbjuda distansundervisning. Långtidssjuka barn lider fysiskt, men de psykosociala 
konsekvenserna av långtidscovid är även de ytterst allvarliga och behöver hanteras.  

 
Sammanfattningsvis undrar vi hur ni säkerställer  

1. att skolorna får de verktyg de behöver för att kunna minska smittspridningen? Det handlar 
både om direktiv, kunskap och resurser till skolledningar som nu står orustade och ensamma 
med hela ansvaret.  

2. att de barn som blir långtidssjuka får den utbildning de har rätt till, dels för att de ska kunna 
uppnå sina mål dels för att de ska kunna känna en tillhörighet med sin klass?  

3. att det finns kunskap om långtidssjudom efter Covid-19 i skolan så att personalen möter 
drabbade familjer med stöd istället för misstro.  

Vi ber er att säkerställa att våra barn och ungdomar i Sverige inte utsätts för denna smitta i onödan. 
Vi vet alldeles för lite om hur sjukdomen kan drabba dem på sikt för att chansa på att det ska gå bra. 
Särskilt nu när våra barn riskerar att utsättas för en ny mer smittsam sträng av viruset.  

 
Även om det är skönt att finna en gemenskap i en utsatt situation vill vi inte ha fler familjer med 
långtidssjuka barn i vår förening. Vi vill se adekvata åtgärder nu.  

 
Vänliga hälsningar 

 
Alexendra Svenonius, talesperson Svenska Covidföreningen  
Gisela Rosenkvist, styrelseledamot och ledamot i arbetsgruppen för sjuka barn 
Jenny Hedin, ledamot i arbetsgruppen för  sjuka barn 

 

 

 


