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inledning

Inledning
Syfte

Nämndens uppdrag

Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg
för planering av verksamhet, tydliggöra mål och
strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att
mål och ambitioner ska samspela med de resurser
som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och
beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden
beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar
den även om sin plan för internkontroll.

Barn- och utbildningsnämnden utför kommunens
uppdrag inom förskola, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt skollagen (2010:800) samt ansvarar för den kommunala
kulturskolan och skolskjuts med tillhörande riktlinjer.

Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som
helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till
varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är
viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är
inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning.
Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen,
delårsbok-slutet och vid årsbokslutet.
I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell
styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning.
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Nämndens organisation
Pågående skolorganisationsöversyn startade med
förändring av förvaltningens styrning och ledning.
Under skolchef finns fyra verksamhetschefer som
tillsammans med förvaltningsekonom och utvecklingsstrateg bildar förvaltningens ledningsgrupp.

grund-skola med tillhörande fritidshem som omfattar
ca 100 elever.

Verksamhetsområden
Förskola
Förskola bedrivs och erbjuds i hela kommunen. Den
kommunala verksamheten kompletteras med fristående förskolor samt pedagogisk omsorg. Kommunen erbjuder även natt- och helgomsorg samt öppen
förskola. På en av kommunens förskolor finns två
avdelningar anpassade för barn med funktionsvariationer.

Gymnasieskola
Kommunen erbjuder 12 nationella program, varav 5
är högskoleförberedande och 7 är yrkesförberedande, och inom dessa finns även möjlighet att kombinera sina studier med riksidrottsgymnasium (RIG)
volleyboll eller NIU fotboll. Verksamhetsområdet
rymmer även gymnasiesärskola.
Kommunens Kulturskola hör också till verksamhetsområdet.

Grundskola
Nuvarande grundskoleorganisation har många skolor
i skiftande storlek och indelning. Elevantalet varierar
från ca 85 – 640 elever/skola. I den nya skolorganisationen blir skolorna mer likvärdiga och omfattar F6, F-9 eller 7-9. Verksamhetsområdet omfattar även
särskola och särskilda undervisningsgrupper med inriktning autism som är knutna till två grundskolor i
centralorten. Fritidshem erbjuds på samtliga skolor
med tidigare år. I centralorten finns en fristående

Specialpedagogiskt centrum (SPC)
Samordning av tvärprofessionella insatser för flerspråkighet samt barn- och elevhälsa finns samlat under verksamhet SPC. Inom verksamhetens uppdrag
finns även två särskilda undervisningsgrupper.

Verksamhetschef
förskola

Verksamhetschef
grundskola

Verksamhetschef
gymnasieskola

Verksamhetschef
Specialpedagogiskt
Centrum

1 300 barn

4 000 elever

1 000 elever
varav 150 på IM

SPC-kompetensteam

18 förskolor
med
70 avdelningar

14 grundskolor
Fritidshem med
ca 1 250 elever

12 nationella program
- 5 högskoleförberedande
- 7 yrkesprogram

2 grundsärskolor

IM-programmen

med 40 elever

4 introduktionsprogram

Särskilda
undervisningsgrupper
Barn- och elevhälsa
Skolhälsovård

Natt- och
helgomsorg
med 50 barn

Gymnasiesärskola
20 elever

Centrum för
flerspråkighet
Familjecentralen

Kulturskola
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Vision, mål och styrning
Kommunens vision – Det goda livet
Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni,
även för kommande generationer. Det Goda Livet
bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings
kommun.

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

Agenda 2030
Kommunens vision om
det goda livet, med de tre
hållbarhetsdimensionerna,
samt de prioriterade målen hänger tätt ihop med
FNs Agenda 2030.
Agenda 2030 består av 17
globala mål för hållbar utveckling. Dessa syftar till
att utrota fattigdomen,
stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och fredliga samhällen. Genom att koppla de globala målens ikoner till kommunens övergripande mål stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med kommunens övergripande
mål, det lokala målet om fossilfrihet år 2030 samt
kommunens klimatstrategi vara styrande för att
kommunen långsiktigt ska kunna leverera välfärd till
invånarna.
Arbetet med att utveckla kommunens arbete med
hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen ställs inför är komplexa och agendan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera
hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det
arbete kommunen gör.
Politisk prioritering
I förarbetet till flerårsplan för år 2022-2024 har den
styrande politiska majoriteten identifierat följande
fokusområden:





Arbetsmarknad
Digitalisering
Klimat
Trygghet

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det
strategier ska fungera som verktyg i arbetet med fokusområdena. Arbetet med fokusområden ska genomsyra alla fyra målen övergripande mål.
Nämndernas mål
Varje nämnd har möjlighet att utifrån kommunfullmäktiges mål bryta ner de fyra övergripande målen
till olika nämndspecifika delmål. Nämnderna kan
också välja att arbeta med kommunfullmäktiges mål
utan att bryta ner målen.
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

I Falköpings kommun skapas det
goda livet – det är tillsammans som
ett hållbart samhälle utvecklas
Ett socialt hållbart Falköping ska skapa
förutsättningar för alla barn och elevers
utveckling, lärande och utbildning, från
första dagen i förskolan hela vägen till studenten.
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 aktiviteter
som kommunen uppmärksammats, både av kommuninvånare och på nationell nivå.
När kraven ökar från invånarna ställs verksamheten
inför nya utmaningar och situationer. Starka relationer krävs inom kommunens alla led och nivåer
för ”att fånga in” de mest komplexa behoven. Förvaltningen har använt sig av medborgardialoger för
att hämta in synpunkter från olika perspektiv. Det
bidrar till ömsesidig respekt, delaktighet och inflytande. Under pandemiåret har medborgardialogerna
tagit en paus, men det är något som bör prioriteras
igen när samhället öppnas upp. Att möjliggöra delaktighet för barn, elever och vårdnadshavare i de
beslut som rör dem bidrar till ett ökat engagemang.

övriga lärandet. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av svensk lag. I artikel 2, kortversionen, står det att ”alla barn är lika mycket
värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.”
En oroväckande trend, särskilt med hänsyn till
Barnkonventionen, är att antalet barnplaceringar i
kommunen har ökat över flera års tid. Därför har
BU tillsammans med Soc påbörjat en samverkan
hösten 2021, för att arbeta med förebyggande insatser för barn och unga. Detta för att tidigt kunna
identifiera och snabbt erbjuda familjer insatser innan situationen blir så ohållbar att barnet behöver
placeras utanför hemmet. Grunden i samverkan
handlar om tätare dialog mellan olika yrkeskategorier för att tidigare kunna ge barnet/eleven och dess
familj rätt stöd. Samverkan kommer att fortsätta under kommande år med målsättningen att genom
upparbetade samverkansstrukturer och relationer
kunna möta behoven tidigt så att barnet inte behöver en så ingripande insats så som en placering.
Andra förebyggande insatser för barn och unga är
det barnhälsoarbete som bedrivs i förskolan med insatser så som International Child Development Program (ICDP) vilket är vägledande samtal som har
sin grund i barnkonventionen och syftar till att
skapa och upprätthålla goda relationer mellan pedagog och barn. Andra insatser är handledning av personal så att de får redskap att möta olika barns och
gruppers behov.

Förebyggande insatser barn och unga
”Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla
barns och elevers utveckling och lärande samt en
livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande demokratiska värderingar som
det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskola och skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för
vår gemensamma miljö.” Lpfö- 18, Lgr 11 och Gy
11
Forskning visar att en av de viktigaste faktorerna
för att ett barn ska lyckas är att de klarar sin skolgång. Att barn och elever möter respekt för sin person och att kloka vuxna möter dem och stödjer dem
i sin utveckling är väsentligt. Värdegrundsuppdraget som beskrivs i läroplanerna är grunden till det

Fullföljda studier och etablering på arbetsmarknaden
En samverkansstruktur är under utveckling mellan
Barn- och utbildningsförvaltningen och Kompetens- och arbetslivsförvaltningen utifrån ett tidigare
politiskt uppdrag. Den fortsatta samverkan ska fokusera på fullföljda studier och arbetet utgår från
begreppen hållbarhet, resursanvändning och kvalitét.
En del i detta arbete är genom kommunens aktivitetsansvar (KAA) som stöttar ungdomar att gå tillbaka/vidare till studier eller andra aktiviteter som
t.ex. praktik. Målet är att minska andelen ungdomar
som varken studerar eller arbetar. KAA är en överbryggande funktion för att täta glappet mellan dels
grundskola och gymnasiet men också mellan gymnasiet och den kommunala vuxenutbildningen
och/eller Arbetsmarknadsenheten.
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på nytt aktualiseras då efterlevnaden inte är likvärdig inom hela förvaltningen.
Alla barn och elever är trygga och tror på sin
egen förmåga
Läroplanerna beskriver hur skolväsendet har stort
ansvar i varje barns utveckling. I Lgr 11 skrivs det
att ”personlig trygghet och självkänsla grundläggs i
hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje
elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som
det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.”
Lagkrav och förvaltningens målsättning är att alla
elever är trygga och tror på sin egen förmåga. Generellt visar uppföljningar att de flesta barn/elever
är trygga och trivs. Trots det finns det många barn
och elever som inte känner sig trygga. En del i det
beror på den trångboddhet som är på ett flertal av
våra grundskolor, vilket orsakar konflikter som kräver riktade insatser och flexibilitet i skolans och pedagogernas bemötande.
Ett bra bemötande är en viktig grund för att våra
barn och elever känner sig trygga. I en mer komplex vardag för våra pedagoger krävs många verktyg för att kunna möta de situationer de ställs inför.
I förskolan erbjuds pedagogerna regelbundet utbildning i ICDP. Inom grundskola och gymnasieskola
sker insatser utifrån skolenhetens egen analys. Under våren 2022 kommer en övergripande analys göras gällande elevhälsans roll och uppdrag och utifrån den analysen kommer en handlingsplan att
upprättas.
Barn- och utbildning har under flera år arbetat med
att skapa förutsättningar för en god elevhälsa på
skolenheterna. Varje skola har tillgång till skolsköterska, speciallärare, kuratorer samt skolpsykologer.
Andel kuratorer är hög jmf med övriga kommuner i
Skaraborg. I nuläget finns 1 kurator/250 elever.
Förvaltningen behöver fortsätta att stödja detta arbete då det fortsatt finns skolenheter där elevhälsan
behöver stärkas. Enheter som har fungerande elevhälsa med rätt professioner skapar goda förutsättningar för rektorer, pedagoger samt elever.
Berörd personal arbetar med att alla barn och elever
ska förstå och omfatta vårt samhälles demokratiska
värderingar och för att förebygga kränkande behandling och diskriminering men arbetet kan systematiseras ytterligare.
En väsentlig faktor för att barnen och elevernas utveckling är att de närvarar i undervisningen. Under
det gångna pandemiåret har endast 50% av de inskrivna barnen närvarat i förskolan och även närvaron i grundskola och fritidshem har varit lägre än tidigare. En handlingsplan finns för att stödja arbetet
gällande elevers närvaro. Handlingsplanen behöver
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Trots stora utmaningar sker ett gott och omfattande
kompensatoriskt arbete i kommunens utbildningsverksamhet. Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd samt barn- och elevhälsans förebyggande
arbete har utvecklats och individualiserats, men behöver fortsatt prioriteras och utvecklas inom nämndens samtliga verksamhetsområden.

Alla elever når målen
Det största och mest omfattande mål barn- och utbildningsnämnden har är att skapa förutsättningar
för alla elever att nå målen. Ett övergripande arbete
med en utbildningsplan, där förvaltningen arbetar
långsiktigt utifrån tre områden, styrning och ledning, kompensatorisk utbildning samt kompetensförsörjning arbetades fram under 2021 och kommer
att vara grunden för kommande arbete de nästkommande åren.

I förskolan arbetar man med att utmana och stimulera barns utveckling och lärande ständigt. De senaste åren har arbetet blivit mer likvärdigt mellan
förskolorna i kommunen. Likvärdigheten som är ett
övergripande ansvar för kommunen, ökar både avseende arbetssätt, innehåll och lärmiljöer. Förutsättningarna för förskolorna i kommunen har under året
präglats av pandemin. Dels gällande barns närvaro,
personals sjukfrånvaro men även gällande mötet
med vårdnadshavare och användandet av lärmiljöer.
Närvaron bland barnen har endast varit 50 % under
pandemin. Frånvaron bland barnen och bland pedagogerna har påverkat möjligheten till kontinuitet i
undervisningen. Ett flertal barn som är i stort behov
av undervisning i förskolan har nästan inte haft någon närvaro alls och därför förlorat viktig tid för
språkutveckling och sociala sammanhang. För att
säkerställa att barnen får den undervisning de har
rätt till krävs åtgärder som stimulerar ökad närvaro
bland barnen. Att även säkerställa kompetensförsörjningen inom förskolan blir viktig, nämnden har
som målsättning att öka behörigheten till 30% behöriga barnskötare och 70% behöriga förskollärare.
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Måluppfyllelsen för grundskola

Vi ser en positiv trend där behörigheten hos eleverna i Falköpings går åt rätt håll. Förvisso från ett
lågt utgångsvärde men vi närmar oss det nationella
genomsnittet 2021 (86,2%). Rikssnittet låg 2020 på
85,6 och 2019 på 84,3. Trots det är det fortsatt
drygt 15% av eleverna som inte når behörighet för
vidare studier.
Progressionen skiljer sig mellan skolenheterna, dels
gällande betygsättning mellan åk 6 och åk 7, där variationen mellan betygsättningen mellan årskurserna är stor, och dels gällande proportionerlig progression mellan årskurserna, där några skolor har en
jämn progression medan andra skolors variation
mellan åren inte är logisk. Här finns det behov av
att analysera vidare för att förstå orsaken bakom
detta.
Måluppfyllelsen för Ållebergsgymnasiet

85% av eleverna har det senaste året nått en gymnasieexamen. Något högre siffror är det bland de elever som läst ett högskoleförberedande program
(89%). Det finns dock en variation i såväl förutsättningar som progression mellan de olika enheterna
och programmen. Även här ”tappar” vi 15 % av
eleverna som påbörjat ett nationellt program.
Ett område som återkommer i samtliga analyser
från förskola till gymnasieskola är barn och elevers
rätt till språk. Att skapa förutsättningar genom hela
skolsystemet för att stödja barnet/elevens språkutveckling blir än mer viktig. Att barn och elever tidigt kan kommunicera på svenska och så småningom läsa och skriva är viktiga färdigheter för att
kunna klara sig i livet. Under det gångna året har en
övergripande språk-, läs- och skrivplan tagits fram
för att stödja förskolorna och skolorna i detta viktiga arbete. Även i den kartläggning som gjorts gällande flerspråkiga barn och elevers möjlighet till utveckling synliggjordes behovet av att stödja barnen/eleverna i deras språkutveckling. Att ge alla
elever rätt till språk gör att de ges framtida möjligheter till de livsval som de vill nå. Därför är detta
ett fortsatt viktigt område att prioritera och även se
om det behövs fler insatser för att arbeta språkstärkande.
Det är lätt att se progression och trender i barn och
elevers resultat och måluppfyllelse men svårare att
särskilja vilka utvecklings- och utbildningsinsatser
som gör skillnad. Olika kompetensutvecklingsinsatser har avlöst varandra och genomförts på olika
sätt och i olika omfattning. Därför är det svårt att
särskilja effekter och dra säkra slutsatser. Arbetet
behöver renodlas mer och uppföljningsplaner vara
klara innan nya utvecklingsarbeten och projekt startas. Effekterna måste efterfrågas på fler nivåer och
mer kontinuerligt inom de områden där utveckling
krävs.

Nämndnes delmål

Uppföljning

Alla elever når målen

Årligen

Kommunikativa indikatorer

Period

Alla elever når målen
Meritvärde i grundskolan åk9
Andel behöriga till nationellt program på Gymnasiet
Genomsnittlig betygspoäng på nationella program på gymnasiet

Jan och Aug
Juli-Sept
Juli-Sept
Juli-Sept
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

En väsentlig del för att nå målet, en attraktiv kommun, är att arbeta mot att bli en
skolkommun i framkant! Att ha attraktiva
förskolor, skolor och gymnasieskola är en
för medborgaren mycket viktig faktor för
att vilja bo kvar och för nya invånare att välja kommun. Utifrån skolorganisationen har vi idag mycket
fina och attraktiva förskolor med lärmiljöer som
uppfyller dagens utbildningskrav. Detta är också en
viktig del i att kunna rekrytera pedagoger till kommunen. Än är det en bit kvar för att komma i mål
med grundskolan men kommunens tydliga viljeinriktning, genom beslut om förändrad
skolorganisation, bidrar i hög grad till ett attraktivare
Falköping. Satsningen är en viktig byggsten för att
Falköping fortsatt ska vara en attraktiv kommun
även i framtiden, både att bo och verka i.
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Den ny skolorganisation håller på att ta form och det
görs stora satsningar på våra förskolor och skolor
både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att
våra barn och unga ska få förutsättningar för en så
bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt
skapa funktionella lärmiljöer och attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.
I arbetet med den nya skolorganisationen har elever,
pedagoger och skolledare varit delaktiga under processens gång. De har framfört tankar och idéer om
hur vi skapar bra lärmiljöer, både inne och ute. Målsättningen är att Falköpings kommun ska upplevas
som en kommun som driver och ligger i framkant
avseende skolutveckling. Arbetssökande ska känna
att jobbet de längtar till finns i Falköping.
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Det livslånga lärandet är ett förhållningssätt som ska genomsyra hela förvaltningens processer. Att ungdomar och unga
vuxna får rätt förutsättningar att fullfölja
studier och/eller etablera sig på arbetsmarknaden är av särskilt stor vikt.

Samverkan med det lokala näringslivet är väsentlig
för barn- och utbildningsförvaltningen för att få kunskap om och kunna möta framtida rekryteringsbehov
samt skapa rätt förutsättningar för yrkesprogrammen
att vara relevanta. Möjligheten att även samverka
med företag utanför Falköpings Kommun ökar i och
med en ökad digitaliserad arbetsmarknad.

Under nästkommande år kommer en SSA-plan,
Samverkan Skola Arbetsliv, att vara klar och kommer att implementeras. Målsättningen är att skapa
förutsättningar för våra elever att genom prao och
APL samt vägledning gällande studier och arbetsliv
ge dem olika vägval för sina framtida liv samt att för
arbetsgivare i Falköpings Kommun möjliggöra rekrytering. I arbetet med prao och APL finns en tydlig rutin/checklista för vad eleven ska få göra under
sin praktik och rutiner för uppföljning och utvärdering.
Den plan som tagits fram för introduktionsprogrammen och som började gälla 1 juli 2021 i syfte att
stärka valmöjligheterna för denna elevgrupp kommer att följas upp och utvärderas i maj 2022. Det är
av vikt att följa upp om målsättningen med denna
plan möts, så att den faktiskt möjliggör fler alternativ för dessa elever.
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med
en tillitsbaserad styrning

En lärande och utvecklande verksamhet
Skolutvecklingsarbetet inom barn- och utbildningsförvaltningen utgår från och styrs mot det
som bidrar till att utveckla kvaliteten i undervisningen för alla barn och elever. Arbetet bedrivs långsiktigt, med en tydlig struktur samt med stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det skapas
en förståelse och samsyn, på alla nivåer i organisationen, för innebörden av kvalitet i undervisningen
och för att skolans samlade uppdrag om kunskaper
och värden ska ses som en helhet och rikta sig till
alla barn och elever.
För att skapa likvärdighet i arbetsprocesser, progression, förutsättningar för skolutveckling och kollegialt lärande, behövs en tydlig ansvarsfördelning.
Som en del i ett distribuerat ledarskap har förvaltningen satsat på specifika utvecklaruppdrag för att
ge ett riktat utvecklingsstöd gentemot enskilda pedagoger och grupper. Stödet ska ligga nära professionen och undervisningen. Detta är en möjlighet för
kunniga pedagoger att få utvecklas men också sprida
kunskap och goda exempel inom kommunen.

Forskning visar att kollegialt lärande ger vidgade
perspektiv och kan på så sätt bidra till professionellt
lärande, vilket i sin tur bidrar till barns och elevers
lärande och till skolutveckling. Genom att systematiskt planera, observera, ifrågasätta och utveckla
undervisning tillsammans, utvecklas en gemensam
förståelse av hur det går för barnen eller eleverna,
vad det beror på och vad som kan göras för att utveckla deras lärande. Dessa kollegiala processer är
en förutsättning för att göra erfarenhet till beprövad
erfarenhet samt att dra nytta av pedagogernas kompetens.
Inom både förskola och skola finns kollegiala nätverk som bidrar till skolutveckling, samverkan och
likvärdighet mellan skolenheterna. Nätverken leds
av nyckelpersoner som handleds i sitt uppdrag. Det
finns en tydlig planering även för yrkes-, ombudsoch nätverksträffar där olika utvecklare leder utvecklingsarbetet.
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Utmaningar som kvarstår är att det fortsatt är svårt
att rekrytera personal inom vissa områden, framförallt grundlärare med inriktning fritidshem. I nuläget
är behörigheten inom fritidshemmet endast 25,5%
med stor variation mellan kommunens fritidshem.
Svårigheter här är att det saknas utbildningsmöjligheter i närliggande kommuner och att de som utbildar sig även får behörighet inom grundskola och
lämnar fritidshemmen till förmån för grundskola.
Även andel behöriga lärare inom grundskolan är
mycket låg inom vissa ämnen. Delvis kan det bero
på lärarutbildningens inriktning, skolors förutsättningar eller elevers behov. T ex En lärarstudent utbildar sig i historia, religion och svenska, när det anställs på en skola får den undervisa i samtliga SO
ämnen, vilket innebär att vi har en obehörig lärare i
geografi och samhällskunskap, men är ändå en legitimerad lärare. Då det finns färre legitimerade lärare
behövs de i allt högre grad som stöd för obehöriga
lärare vilket i slutändan påverkar elevers tillgång till
behörig personal. Även inom förskolan är andelen
utbildade förskollärare lågt. I nuläget är andelen förskollärare 50% men med en målsättning att nå 70%.
Förutsättningar för att öka andelen är god då Borås
har förlagt en förskollärarutbildning i Skövde och intresset för denna är stort. Ett flertal av nuvarande
personal på förskolorna utbildar sig till förskollärare.
Det finns anledning att fortsätta att skapa bra förutsättningar för personer att utbilda sig och kunna arbeta samtidigt.

Processbaserat arbetssätt som stärker verksamheternas kvalité
Barn- och utbildningsförvaltningen har under tre år,
2018-2021, ingått i ett samverkansprojekt med Skolverket kallat Samverkan Bästa Skola, SBS. Under
perioden har både det systematiska kvalitetsarbetet,
ledarskapet och förändringskapaciteten fokuserats på
i olika utbildningsinsatser via Skolverket och Karlstads Universitet. För att tydliggöra och återkoppla
vad som processats fram i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete (SKA) har en utbildningsplan
tagits fram och kommer gälla fram till och med
2025. Syftet med denna utbildningsplan är att låta
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utvecklingsarbetet fortgå och vara levande inom förvaltningen. Planen ska sammanfatta prioriterade utvecklingsområden och vara ett gemensamt övergripande stöd men även bidra till att måluppfyllelsen
och likvärdigheten ökar.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ett omfattande systematiskt kvalitetsarbete där man utifrån de
statliga och kommunala målen följer upp måluppfyllelse, barn- och elevers delaktighet och lärande samt
trygghet och studiero. De finns en tydlig plan för
detta arbete som börjar ute i verksamheten bland
barn och elever samt pedagoger. De följer upp sin
verksamhet och rektor sammanfattar sin skolenhets

måluppfyllelse inom respektive område samt beskriver hur de ska möta det som framkommer i deras
analys av verksamheten. Detta sammanställs och
följs upp på förvaltningsnivå som regelbundet delger
HM det som framkommer. De åtgärder som behöver
genomföras på HM-nivå beskrivs i utbildningsplanen. Under året pågår en utbildningsinsats med kommunens samtliga rektorer för att ytterligare säkerställa den analys som görs genom hela styrkedjan.
En del som ska utvecklas ytterligare är den dialogbaserade uppföljningen. Det är viktigt att fortsätta följa
upp vilka effekter olika satsningar ger.

Nämndnes delmål

Uppföljning

Medarbetarna är kompetenta och har handlingsutrymme och inspirerar till utveckling
och ökad måluppfyllelse
Andel förskolelärare 70%
Andel lärare fritidshem 50%

Kommunikativa indikatorer

Årligen
Årligen

Period

Andel åraarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen
Andel årsarbetare i fritidshemmen med pedagogisk högskoleexamen
Andel lärare i grundskolan med pedagogisk högskoleexamen
Andel lärare i gymnasieskolan med pedagogisk högskoleexamen

Kommunens uppföljningsarbete

Årligen

Okt-Dec
Okt-Dec
Okt-Dec
Okt-Dec

över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre
framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.
Uppföljningsarbete
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och
ekonomisk tilldelning genom budget.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges
vision till verksamheterna.

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska
samspela med de resurser som kommunen råder
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nens 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 strategier
och andra styrdokument samt effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig
bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar
har. Vid resultatredovisning presenteras bedömning
av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden.
Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar
som krävs för att bidra till utveckling.

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och
resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet
och analys av resultat. Kommunen har initierat och
påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam
struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik
samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och
ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommu-
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Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa
möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.
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Planeringsförutsättningar
Verksamhetsplanering
Omvärldsanalys
Förändringar sker hela tiden i en hög hastighet inom
barn- och utbildnings verksamhetsområde. Därför är
det viktigt att regelbundet stanna upp för att göra en
rejäl nulägesbeskrivning. Det är mänskligt att reagera på en enskild händelse eller upplevelse och
vilja agera på den, men ju snabbare förändringarna
sker desto viktigare är det att vi samlar helhetsbilder
som beskriver nuläget ur flera perspektiv. För att
säkra framförhållning och långsiktighet har förvaltningens ledningsgrupp tagit fram en långsiktig utvecklingsplan inom tre prioriterade områden: styrning och ledning, kompensatorisk utbildning och
kompetensförsörjning. Planen är tänkt att komplettera nämndens verksamhetsplan och tydliggöra strategier för utveckling såväl inom arbets- som utvecklingsorganisation. Planen struktureras på så sätt att
den är levande för att hela tiden anpassas efter ett
samhälle i ständig förändring.
Pandemin som pågår påverkar och kommer att påverka barn- och utbildnings ansvarsområde. Ett område som påverkats negativt av pandemin är kvalitén
på undervisningen, dels den som skett på distans
men även den som har planerats men inte kunnat genomföras på grund av hög frånvaro hos pedagoger
samt elever. Förutsättningarna i förskolan har även
de påverkats av pandemin. Högre sjuktal bland personalen och hög frånvaro bland barnen har inneburit
att verksamheten har fått ställa om, flytta personal
inom och mellan förskolor samt skapa nya rutiner
och flytta ut delar av verksamheten. Även detta har
påverkat kvalitén på undervisningen. Ett område
som drivits på av pandemin är digitaliseringen, där
vi ser en ökad kunskap hos både pedagoger och elever.
Skolorganisationsbeslutet kommer fortsatt att påverka verksamhetsområdet då tidsplanen har ändrats
utifrån beslutet om Platåskolan. Den fortsatta trångboddheten som är inom specifikt grundskolan påverkar både elever, pedagoger samt rektorers arbetsmiljö.
En viktig faktor för att barn och elever ska lyckas i
förskola och skola handlar om kontinuitet. Dels att
barnen och eleverna kontinuerligt deltar i undervisningen som erbjuds, men även att de som undervisar

finns kvar över tid. En utmaning är kompetensförsörjningen inom både förskola, fritidshem och
grundskola. Vi ser att rörligheten bland pedagogisk
personal har minskat det senaste året men inom vissa
skolenheter samt vissa ämnen är rörligheten fortsatt
hög och behörigheten låg. Inom förskolan är 50%
behöriga förskollärare och inom fritidshemmet endast 25,5% behöriga lärare för fritidshem.
Migrationen in till kommunen har avtagit och andelen nyanlända minskar för varje år. Trots detta så är
rörligheten mellan kommuner stor, vilket innebär att
många flyttar in och många flyttar ut. Detta skapar
oro i klasserna och diskontinuiteten i gruppsammansättningen försvårar elevernas kunskapsinhämtande.
Ett viktigt arbete framgent kommer att bli att arbeta
än mer språkförstärkande. Då många barn i förskolan talar flera språk ökar också andelen barn som
inte kan tala något av dessa språk fullt ut. Många av
de barn med bristande språk har låg närvaro i förskolan och utmaningarna uppstår när de kommer till
förskoleklass med små språkkunskaper i flera språk.
Arbetet att stärka språket måste ske redan i förskolan
för att sedan tas vid genom hela grundskolan och
gymnasieskolan. De elever som flyttade till Falköpings Kommun 2013 – 2016 är inte längre nyanlända men har fortsatt stora behov av stöd i sin kunskapsutveckling. Här finns en framtida utmaning att
ge dem stöd i att bli trygga i svenska språket så att vi
förbereder dem för ett framtida yrkesliv. Under
kommande år kommer vi att se över hur stödet för
de flerspråkiga barnen och eleverna kommer mötas.
Ett exempel är att övergå till digital studiehandledning.
Regeringen har under de gångna åren utrett ett flertal
områden, där ibland likvärdigskola, en tioårig grundskola, gymnasieutredningen samt betygsutredningen.
På grund av det rådande parlamentariska läget är det
svårt att veta vilka av dessa förslag som kommer
kunna genomföras. Samtliga förslag kommer att ha
stor påverkan på utbildningsområdet. Från och med
220701 kommer nya kursplaner för grund och
grundsärskolan att gälla. Implementeringsarbetet har
pågått under höstterminen 2021 och kommer fortsatt
pågå under 2022. Budgetpropositionen för 2022 innehåller många förslag på utbildningsområdet, men
då det parlamentariska läget är mycket osäkert och
under 2022 sker ordinarie val till riksdagen är det i
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nuläget oklart vad som kommer genomföras. Vi
kommer fortsatt bevaka utvecklingen på utbildnings-

området, på nationell nivå, men utifrån skälen angivna ovan kommer det inte beröras ytterligare i
denna verksamhetsplan.

Förutsättningar, planerade åtgärder och uppdrag utifrån identifierade måloch utvecklingsområden
En utbildningsplan är framtagen som kortfattat beskriver vilka områden som huvudmannen måste arbeta med för
att skapa förutsättningar för utveckling i organisationen. Åtgärder är kategoriserade under styrning och ledning
(S/L), kompensatorisk utbildning (KU) och kompetensförsörjning (KF).

Prioriterade områden för
Huvudman

Syfte:

Förslag på insatser:

Tid/ansvar

Bryta segregationen i förskolan

Öka medvetenheten hos VH
om förskolans roll. Viktig grund
för barnets lärande och framtida möjligheter.

Medborgardialog med VH

LG

Fortsätta utveckla Tempus
så att det blir det stöd det
tänkt.

Verktyg för rektor att planera
och följa upp verksamheten.

Följa närvaro

Öka närvaro

Förskolan är en viktig start för
barnen för att få goda grunder
in i skolan.

Se över 15 h – skapa förutsättningar som stimulerar.

Kompetenshöjande insats
gällande flerspråkiga barns
lärande

Öka kompetensen bland pedagoger

Bokcirkel samt föreläsning

Få en grund där 70% av de
som arbetar i förskolan är utbildade förskollärare

Öka grunden med behöriga
pedagoger.

Förskollärarutbildning

Ledningsgrupp

Tidigt uppmärksamma och förebygga problematisk frånvaro. Rutinerna behöver ses
över.

Omtag av närvaroplanen, revidera arbetsgången.

VC Gr

Möta elevernas nuvarande behov.

Se utvecklingsplan:

Förskola
S/L

S/L

KU

KU

KF

Se över förutsättningar och insatser som stimulerar detta.
IKT strateg

Kosten får ta del av Tempus,
så att de kan planera maten
utifrån närvaro.
VC Fsk/Rektor

Öka flexibiliteten för VH.
VC Fsk

Implementering av ny handlingsplan.

Grundskola
KU

KU

Omtag gällande närvaroarbetet

Implementera planen gällande förändring av studiehandledning

Få med närvaro i analysarbetet.
VC Gr/Gy +
VL CFF

Studiehandledning på
svenska.
Digital studiehandledning.

KF

Kompetenshöjande insatser
då nya pedagoger ska sätta
betyg åk 6

Säkerställa rättsäkra betyg.
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Implementering av nya kursplaner. Kollegiala nätverk.
Handledning – Anna Karlefjärd

VC Gr
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Fritidshem
IKT strateg

Fortsätta utveckla Tempus
så att det blir det stöd det
tänkt.

Verktyg för rektor att planera
och följa upp verksamheten.

Utbilda kosten

S/L

Fokus på fritidshemmens
lärmiljöer utifrån funktionsprogrammet

Höja kompetensen gällande
lärmiljöers möjlighet och funktion.

Studiebesök till förskolor för att dra
nytta av deras utvecklingsarbete
gällande lärmiljöer.

VC Gr

KF

Höja kompetensen inom fritidshemmen.

Säkerställa grunderna och likvärdigheten

Lightutbildning för outbildad
personal, våren 2022

LG

KF

Arbeta för att öka andelen utbildade fritidslärare med målsättning att det är minst 50%
av de som arbetar på fritidshemmen som är utbildade.

Öka likvärdigheten mellan
kommunens fritidshem.
Minska gapet, där vissa fritidshem har 0% behöriga medan
andra 100%

S/L

Följa närvaro

LG

Grundsärskola
KF

Kompetenshöjande insatser
då nya pedagoger ska sätta
betyg åk 6 – Grundsär 1 – 6

Säkerställa rättssäkra betyg.

Implementering av nya kursplaner. Kollegiala nätverk.

VC Gr

Gymnasieskola
S/L

Ny budgetfördelningsmodell

KU

Implementera planen gällande förändring av studiehandledning

Ek

Möta elevernas nuvarande behov.

Se utvecklingsplan:
Studiehandledning på
svenska.

VC GR/GY +
VL CFF

Digital studiehandledning.

Alla
S/L

Utveckla barn och elevhälsoarbetet

Säkerställa arbetet gällande
elevers behov av stöd. Stärka
BHT arbetet ytterligare.

En grundlig kartläggning kommer genomföras våren 2022
för att ta fram rätt insatser.

Ledningsgrupp

S/L

Tydliggöra styrning och ledning av särskola

Synliggöra vem som ansvarar
och leder de olika processerna
inom särskolan

Översyn av struktur utifrån nuvarande organisation.

Ledningsgrupp

KU

Framtagande av övergripande matematikplan

Stärka likvärdigheten inom
kommunen samt vara ett stöd
för nya pedagoger.

Arbetas fram av matematikutvecklare under 2021. Målsättning att användas från läsårsstart 2022

Ledningsgrupp

KU

Implementering av språk-,
läs- och skrivplan

Stärka likvärdigheten inom
kommunen samt vara ett stöd
för nya pedagoger.

Planen gäller från läsåret
21/22 och kommer att utvärderas i maj 2022.

Utv. Strateg

KF

Implementera och arbeta
med kompetensförsörjningsplanen

Stärka arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen
av lärare och förskollärare.

Arbete gällande: arbetsmiljö,
arbetsorganisation, arbetstid
och lönebildning, se plan

VC + skolchef

Tidigt fånga upp studenterna,
så att vi inte förlorar dem i
rekryteringsfasen.

Anställa ett halvår innan de är
klara med sin utbildning.

VC + skolchef

HÖK 21

KF

Tillsvidareanställa behöriga
pedagoger som är klara med
sin utbildning.
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Volymförändringar
Volymökningen inom nämndens ansvarsområde har
kraftigt ökat det senaste decenniet. Dessutom har
lagkraven på nämndens verksamheter stärkts under
samma period. Detta måste få ett större genomslag i

nämndens tilldelning framöver för att säkerställa
kvalité och likvärdighet inom nämndens ansvarområde.

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

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

Trångboddhet

En till ytan stor kommun med många mindre skolenheter försvårar detta ytterligare.

I grundskolan är trångboddheten stor. Läget ses som
allvarligt och påverkar elevers och personals arbetsmiljö i hög grad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018
3
151
31
21
16
51
11
41
16
30
12
13
396
2018
392

Digitalisering
Utifrån Falköpings kommuns strategi för digitalisering planerar barn- och utbildningsförvaltningen
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att arbeta med följande strategiska utvecklingsområden.
Anpassa kommunens processer till digitala
arbetssätt
Planera personalschema för förskolan i systemet
Tempus
Tempus är ett schema och frånvarosystem som är
byggt utifrån förskolans och fritidshemmets behov.
I och med denna förändring kommer verksamheten
på ett snabbt och överskådligt sätt se andelen barn
och personal på plats. Förhoppningen är att detta ska
kunna leda till ett lägre behov av vikarier och en
större personalkontinuitet för barnen i förskolan.
Distansoberoende tekniklösningar
Digital studiehandledning
Nyanlända elever har rätt till att under fyra år få studiehandledning på sitt modersmål. Rekrytering av
studiehandledare har under flera år visat sig vara
svårt och har fått till följd att eleverna får dela på en
ständigt krympande resurs. En studiehandledare som
har ett ovanligt språk kan idag vara fördelad på upp
till 6 olika skolor. För att bättre nyttja den begränsade resurs som studiehandledning är, utifrån elevens behov, kommer barn- och utbildningsförvaltningen att fortsätta det projekt som startades upp
hösten 2021, där studiehandledning erbjuds digitalt.
Detta innebär att schema-läggningen av studiehandledarna kan ske utan hänsyn till var de befinner sig
fysiskt. Förhoppningen är att detta ska leda till en
studiehandledning utifrån de pedagogiska moment
när eleverna behöver den som mest och inte vilken
dag studiehandledaren är på just den skolan.
Digitala möten som ett verktyg även när pandemirestriktioner inte kräver det
Pandemin har inneburit att merparten av all personal
inom barn- och utbildningsförvaltningen har lärt sig
hantera digitala möten. Denna typ av möten har både
sina för- och nackdelar och lämpar sig olika bra beroende på vad som ska avhandlas eller processas.
Användningen av digitala möten som en möjlig mötesform kommer att fortsätta oavsett restriktioner
och förväntas minska tiden som läggs för resor.

vid rätt tidpunkt mm, är idag processer som till stor
del sker manuellt. Ofta är både personal inom barnoch utbildningsförvaltningen och IT-avdelningen involverade i detta arbete, som tar mycket tid. Tid som
till viss del kan användas på annat sätt om fler av
processerna blir automatiserade.
Sakernas Internet
Under år 2022 kommer barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med RISE (Research institutes
of Sweden) ingå i ett partnerskap för skolhuvudmän
att delta i ett fortsättningsprojekt kring lärares rörelser i klassrummet. I detta projekt sätts sensorer på en
pedagog så att dennes rörelser i ett klassrum kan
spelas in. Utifrån detta underlag kan sedan arbetslag
med stöd från bland annat RISE och Stockholms
universitet processa olika didaktiska frågeställningar. Kortsiktigt förväntas inga effektförbättringar
från detta projekt men på sikt skulle det kunna innebära kvalitetsförbättringar i undervisningen. Detta
leder i förlängningen till en ökad effektivitet.

Artificiell intelligens
AI i Google workspace
Barn- och utbildningsförvaltningen använder sig i
dag av Google workspace som samarbetsyta för personal och elever. Inom ramen för GDPR och informationssäkerhetsarbetet kommer förvaltningen att
använda sig av Googles funktionalitet för att läsa av
förvaltningens egna Google workspace-domän. I
praktiken kan det innebära att Googledomänen, genom tex AI, kan varna administratörer ifall dokument som inte bör ligga i Google domänen ändå laddas upp. Detta förväntas leda till en ökad säkerhet
för elevernas personuppgifter. Att genomföra samma
typ av arbete manuellt skulle vara väldigt kostsamt
ur personalsynpunkt och kanske inte ens praktiskt
genomförbart.

Systemintegrationer/automatisering/
robotisering

Verksamhetsmässiga risker och osäkerheter i
verksamhetsplanen

Integrationer och automatisering av processer
kring elevers digitala enheter

Pandemin är och förblir en x-faktor i nämndens
samtliga verksamheter. Sedan gör nämndens brutna
verksamhetsår att prognoser kring nämndens verksamheter på helår blir mer osäkra till sin natur då ett
nytt verksamhetsår inleds halvvägs in i budgetåret.

Barn- och utbildningsförvaltningen har idag över
3 600 digitala enheter som används av elever. Att se
till att dessa enheter har korrekt programvara, byts ut
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planeringsförutsättningar

VERKSAMHETSPLANERING

BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

1 290

1 279

1 250

1 220

230

227

220

215

3 999

3 949

525

525

3 950
525

3 950
525

1 038

1 001

1 050

1 050

118

118

120

120

Försk ola
Antal barn
Antal årsarbetare
Grundsk ola
Antal elever
Antal årsarbetare
Gymnasiesk ola
Antal elever på NP
Antal årsarbetare

Personalplanering
Den största utmaningen för barn- och utbildningsnämnden handlar om att rekrytera och behålla
behörig och kompetent personal. Ett större fokus
behöver läggas på att fortbilda befintlig personal då
det inte är rimligt att anta att nämndens
personalbehov kommer täckas genom
nyrekrytering. Detta kräver både ekonomiska och
organisatoriska förutsättningar.
Behovet av samverkan inom kommunen ökar även
inom personalplaneringsområdet. Både ekonomiska
och effektivitetsvinster finns att göra vid ökad
samordning av exempelvis vikarieanskaffning,
rekrytering och kompetens-utvecklingsinsatser.
Kompetensförsörjning

kort och lång sikt bidra till en säkrad
kompetensförsörjning av lärare och förskollärare.
De fyra identifierade fokusområdena som ska bidra
till ytterligare förbättringar av förskola och skola är
arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och
lönebildning. Planen sträcker sig fram till och med
mars 2024. Detta är en del i arbetet med att kunna
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla
kompetens.
Den svåraste rekryteringssituationen är fortsatt i fritidshemmen där vi både har lägst behörighet och
där det utexamineras minst pedagoger från våra lärosäten.

I läraravtalet, HÖK 21, ingår att man ska upprätta
en strategisk kompetensförsörjningsplan för att på
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planeringsförutsättningar

Ekonomiska förutsättningar
Tilldelade ekonomiska resurser för 2022-2024
Barn- och utbildningsnämnden får 2022 en utökad
ram, även med hänsyn taget till löneökningar och
generella kostnadsuppräkningar. I den ökningen ligger dels kompensation för tidigare hyresökningar
och kompensation för nya lokaler som tas i drift
2022, men också en ramhöjande riktad satsning mot
grund- och förskola. Detta innebär sammantaget att
barn-och utbildningsnämnden permanent kan utöka
budget för grund- och förskola.
Riktade medel i flerårsplan
I flerårsplanen för 2022-2024 ligger en riktad satsning om 10mnkr till för- och grundskola. Denna
satsning har nämnden fördelat genom att utöka
grundskolans budget med 6,7mnkr och förskolans
med 3,3mnkr. I grundskolan används denna utökning till en generell höjning av rektorernas tilldelning samt två riktade satsningar inom dels elevhälsan och dels en utökning av rektorsresurs.

ning på barn som är i behov av anpassning och särskilt stöd samt att undersöka möjligheten att utöka
kommunens natt- och helgomsorg.
.
Ekonomiska risker och osäkerheter i
verksamhetsplanen
Det råder fortfarande en osäkerhet på hur snabbt
Sverige kommer att återhämta sig efter Coronaviruset, Covid-19, och även om det kommer återinföras
restriktioner utifrån nya varianter och risk för ökad
smittspridning.
Den omsättning på invånare i allmänhet och på
barn- och elever i synnerhet gör planeringsförutsättningarna mer oklara inom skolan, både för de enskilda enheterna och för förvaltningsledningen.
Kombinationen av ett budgetår på kalenderår och
brutet verksamhetsår gör att underlaget som finns
att tillgå alltid är lite mer osäkert än om verksamhetsår och budgetår följde varandra.

I förskolan används utökningen till en generell höjning av tilldelningen per barn samt en riktad sats-

RAMFÖRÄNDRINGAR
Påverkan budgetram
Volymer & verksamhetsförändrning
Omställning
Politisk justering
Påverkan budgetram
Generell intäkt-/kostnadstäckning
BUDGETRAM

BUDGET
2021

0
0
0

GRUND
2022

0

-784 445
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BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

-7 400
7 600
-15 000
-14 800
-13 800

-4 200
8 100
0
3 900
-16 100

0
8 300
0
8 300
-23 200

-813 000

-825 200

-840 100

ekonomiska underlag

ekonomiska
underlag
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ekonomiska underlag

Resultatbudget
RESULTATSSBUDGET (TKR)

BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

Intäk ter
Avgifter mm

23 000

23 000

23 000

23 000

Statsbidrag

64 000

70 672

72 000

73 000

Övriga intäkter

27 116

26 732

27 000

27 000

Interna intäkter

55 885

56 346

57 000

57 000

Summa intäkter

170 001

176 750

179 000

180 000

Kostnader
Personalkostnader

-593 000

-625 383

-633 100

-640 200

Verksamhetskostnader

-176 000

-182 203

-185 000

-190 000

Kapitalkostnader

-7 000

-7 600

-7 600

-7 600

Interna kostnader

-154 701

-174 564

-178 500

-182 300

Summa kostnader

-930 701

-989 750

-1 004 200

-1 020 100

NÄMNDENS RESULTAT

-760 700

-813 000

-825 200

-840 100

Tabellen ovan visar nämndens resultatbudget och
plan för 2023 och 2024. Nytt från budgetår 2022 är
att lönerevisionen 2022 ligger i budget från start,
istället för att läggas till efter avslutad lönerevision.
Detta gör att personalkostnaderna ser ut att kraftigt
ha stigit mellan åren, men det beror alltså på att 75%
av kommande lönerevision ingår medan det tillkom
på budget 2021.
From 2022 tillämpas nya fördelningsmodeller i både
för- och grundskolan och i dessa modeller ingår de
största statsbidragen som anslag och den externa intäkten bokförs centralt. Även detta får effekten att,
framförallt, personalkostnaderna stiger i budget. Det
innebär att budgeten kommer bli mer rättvisande då
både intäkter och kostnader relaterade till statsbidrag
till största delen finns budgeterat istället för att som
tidigare hanteras, till stor del, vid sidan av budget.
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ekonomiska underlag

Verksamhetsbudget
VERKSAMHETSBUDGET (TKR)

BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

Förskola

-125 872

-135 417

-138 396

-141 441

Grundskola

-235 434

-317 947

-324 942

-332 091

-90 164

-99 974

-102 173

-104 421

-291 096

-259 662

-259 689

-262 147

Gymnasium
Övrigt
NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT

-742 566

-813 000

-825 200

-840 100

Tabellen ovan visar nämndens nettobudget per
verksamhet.
From 2022 tillämpas nya fördelningsmodeller i
både för- och grundskolan och i dessa modeller ingår de största statsbidragen som anslag och den externa intäkten bokförs centralt. Utöver detta fördelar
den nya modellen i grundskolan ut medel som tidigare legat under Specialpedagogiskt centrum och
Centrum för flerspråkighet. Sammantaget innebär
det att budgeten för, framförallt, grundskolan ökat
markant jämfört med föregående år, men en motsvarande minskning finns under övrigt.
Budgeten för de tre skolformerna ovan är endast för
kommunal verksamhet, dvs kostnaden för barn och
elever hos annan huvudman ligger under övrigt.

verksamhetsplan för år 2022-2024 I Barn- och utbildningsnämnden I 23

ekonomiska underlag

Investeringsbudget
BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

PLAN
2025

-7 300

-4 200

-4 300

-4 400

-4 500

Summa Investeringar

-7 300

-4 200

-4 300

-4 400

-4 500

NÄMNDS INVESTERING

-7 300

-4 200

-4 300

-4 400

-4 500

INVESTERINGSBUDGET (TKR)
Investeringar
Inventarier
Övrigt

Nämnden har en ”grundinvesteringsbudget” om
4,2mnkr 2022 och 4,3-4,5mnkr 2023-2025. Dessa
investeringsmedel används till större inköp som går
utöver löpande underhåll av inventarier, exempelvis
personaldatorer och utbyggnad av nätverk på enheterna.
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övrigt

Nämndens verksamhetsuppföljning
Återkoppling till nämnd
Enligt Skolverkets ”Allmänna råd för systematiskt
kvalitetsarbete” ska huvudmannen skapa rutiner för
att underlätta det systematiska arbetet. Huvudmannens uppgift är att säkerställa att arbetet utgår från
de nationella målen, att skapa förutsättningar för ett
sådant arbete samt att utveckla utbildningen i enlighet med målen. Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om riktlinjer i maj 2016. Dessa revideras årligen i maj månad och bidrar till att samordna
nationella och kommunala mål och krav samt synliggöra det systematiska uppföljningsarbetet. I samband med beslutet togs ett årshjul fram som tydliggör och skapar framförhållning i rapporteringen av
måluppfyllelse för prioriterade mål kvartalsvis till
nämnden. Även årshjulet har reviderats och utvecklats och from 2018 finns en gemensam uppföljningsstruktur framtagen för Falköpings kommun.
Budgetuppföljning till nämnd sker månadsvis för
att bidra till tillit i styrkedjan och ge nämnden en löpande insyn i ekonomin. Rapporterna per 30/4 och
per 31/8 är verksamhetsrapporter och verksamhetsrapport 2 är ett delårsbokslut. Verksamhetsrapporterna går upp i kommunens övergripande delårsrapporter och bidrar till helheten.

Nämndens styrkedja
För att det systematiska utvecklingsarbetet ska få
effekt i organisationen krävs att varje led känner sig
delaktig i processen och att arbetet utgår från verksamhetens behov. Resultaten analyseras och rapporteras från varje nivå upp till huvudman. Det är av
största vikt att skapa förtroende och tillit i styrkedjan och att återkoppling sker från nämnd via ledare
tillbaka till verksamheterna, personal och elever/vårdnadshavare. Detta tydliggörs än mer fr o m
2021 då mål 4 får en ny rubrik med delvis ny innebörd, ” Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning”.
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