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1 Nämnden godkänner den övergripande verksamhetsredovisningen 2020 

med åtgärdsförslag för 2021. Åtgärdsförslagen ligger som grund för 

verksamhetsplan 2021. 

           

Bakgrund 

Verksamhetsredovisningen innehåller ekonomi- och verksamhetsredovisning 

för nämndens ansvarsområde utifrån både kommunala och nationella 

lagkrav. Den bygger på de underlag som finns i nämndens årshjul och som 

rapporterats under året. Rektorers sammanfattande analyser ligger 

tillsammans med övrig uppföljning på huvudmannanivå till grund för 

huvudmannens analys. Redovisningen omfattar alla obligatoriska skolformer 

och avslutas med en enkel övergripande åtgärdsplan. Åtgärdsplanen 

återfinns även som underlag för utveckling i verksamhetsplanen. 

 

Arbetet följer de fastlagda riktlinjerna för nämndens systematiska 

kvalitetsarbete. Det innebär en redovisning gentemot de krav som skollagen 

ställer på kommunen som huvudman, måluppfyllelse gentemot 

styrdokumentens krav, men också en redovisning utifrån innehållet i de fyra 

kommunala målen. Redovisningen är utformad för att uppfylla 

skolinspektionens krav på dokumentation, vilket innebär en 

innehållsutökning av den kommunala redovisningsmallen. 
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Inledning 
 

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån nationella lagar och 
kommunala politiska mål, styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.  

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i organisat-
ionen från kommunfullmäktiges vision till verksamheternas genomförande. Detta kräver ett systematiskt 
arbete genom uppföljning och analys av resultat utifrån helhetssyn.  

 

Syftet med kommunens och nämndens uppföljningsarbete är att få en så övergripande och trovärdig bild 
som möjligt av hur kommunen och nämnderna klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har. 
Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till resultatet. Upp-
följningsarbetet ska vara systematiskt och bedrivas kontinuerligt. Med det menas att arbetet ska ske struk-
turerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Det innebär att det ska finnas rutiner för att 
regelbundet planera, genomföra, följa upp, analysera och åtgärda.  Verksamhetsredovisningen presenterar 
årets ekonomiska resultat samt analys och bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklings-
områden som visar på åtgärder som behövs för att stärka måluppfyllelsen framåt. Nämnden redovisar också 
vilka viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.  

 

Koppling – Falköpings kommuns prioriterade mål och Agenda 2030 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma mål-
sättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som berör oss alla. De globala målen 
syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna och skapa trygga och fredliga samhällen. För 
att stärka styrkedjan gör kommunen en koppling mellan de globala målen och de lokala kommunala målen 
vilket går att utläsa både genom ikonerna i början av varje mål men också i den löpande måltexten. 

 

 

  



 

Barn- och utbildningsnämnden I Verksamhetsredovisning för år 2020 I 5 
 

Barn- och utbildningsnämndens redovisningsansvar 

Kommuner och dess skolor, förskolor och fritidshem är enligt Skollagen skyldiga att kontinuerligt följa upp, 
utvärdera och dokumentera verksamheten.   

Nationella mål styr verksamheten och samfasas med kommunala mål i Falköpings kommun. Det är viktigt 
att se sambanden men även att kunna särskilja dem.  

Denna förvaltningsövergripande verksamhetsredovisning bygger på resultat från verksamheterna för läså-
ret 2019/2020 men även på det som redovisats i olika analyser och prognoser under hösten 2020. Dessu-
tom har olika utbildningar, uppföljningar, kartläggningar, redovisade nyckeltal, statistiska uppgifter, sam-
manställningar av barn, elevers, föräldrars respektive personalens uppfattningar, förstudier och resultatin-
samlingar på enhets- och förvaltningsnivå använts som underlag för redovisningen. 

 

Bilden nedan visar på det systematiska arbetets olika nivåer i kommunen. Styrkedjan har utökats med 
barn/elevnivån och fokus på återkoppling är lika viktig som rapportering. Återkopplingen har fått ett ökat 
fokus under det sista året liksom kopplingen till de Globala målen. Tyvärr har pandemin satt tydliga be-
gränsningar för fysiska möten inom förvaltningen, vilket påverkar uppföljningsarbetet och det kollegiala 
lärandet. 

 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens styrkedja 

 

 

Nämndens styrkedja finns förtydligad i nämndens riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet som revi-
derades i maj 2020. 
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Nämndens kvalitetsarbete och verksamhetsuppföljning 

 Kvalitetsarbetet på verksamhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig 
personal och barn/elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta i arbetet. Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbetet vid enheten genomförs. 

Sedan 2016 har riktlinjer tagits i bruk i förvaltningen för det systematiska kvalitetsarbetet och verksamhet-

ens måluppfyllelse och resultat presenteras kvartalsvis för nämnd enligt ett årshjul som synliggör vilket 

innehåll som ska redovisas per kvartal. Viss justering har genomförts årligen och vid sista revidering 2020. 

Varje verksamhet måste i sin tur anpassa sin uppföljning så att rapportering kan ske i linje med nämndens 

årshjul. Verksamhetens uppföljnings- och analysarbete sammanfattas och analyseras av respektive rektor i 

framtagna mallar för att främja en likvärdig arbetsgång, analysförutsättningar och likvärdig bedömning.   

 

För att kunna följa resultat och processer krävs olika verktyg. Dessa kan vara enkla och bygga på samtal och 
intervjuer men ibland krävs digitala verktyg för att säkra dokumentationen. Unikum som beskriver varje 
barn och elevs lärande och kunskapsutveckling samt skriftliga individuella utvecklingsplan är ett sådant 
verktyg. I samband med utbildningsinsatsen från Skolverket och Karlstads Universitet, Samverkan Bästa 
Skola, har många nya verktyg presenterats och implementerats i verksamheterna, Dessa kompletterar på 
ett bra sätt de verktyg som använts generellt på flera olika nivåer i styrkedjan. Betygskataloger och IST-
analys, ett digitalt uppföljningssystem,  är andra exempel. Förskolan har bytt plattform och arbetar nu med 
pedagogisk dokumentation och kommunikation i Unikum. Det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
internkontrollen har också stöd i framtagna rutiner. Att synliggöra rutiner, verktyg och resultatuppföljningar 
bidrar till kontinuitet och systematik. Förvaltningen arbetar med att samordna en digital 
verksamhetshandbok  för att samla det tillgängliga stödet. 

Det blir lättare att: 
 

 Fokusera på mål och resultat  
 Skapa delaktighet 
 Arbeta långsiktigt och uthålligt 
 Välja rätt åtgärder 
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Syfte 

Syftet med kvalitetsarbetet är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas1 och att identifiera och 
prioritera utvecklingsområden2. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om 
orsakerna till eventuella brister. Utgångspunkten för det systematiska kvalitetsarbetet är de nationella mål 
som finns i skolans statliga styrdokument3. Det finns inget som hindrar att huvudmannen eller enheten även 
formulerar och följer upp egna mål. De egna målen får dock inte strida mot de nationella målen. I Skolver-
kets Lägesbedömning 2020 står att läsa, ”Att rektorer och lärare belastas med mål, anvisningar och redo-
visningskrav utöver de som anges i nationella styrdokument riskerar – förutom att onödigt mycket tid läggs 
på administration – leda både till otydlighet och till att de nationella målen inte nås.” 

I dokumentationen av kvalitetsarbetet är det viktigt att skilja på de nationella målen och andra uppsatta 
mål. Kvalitetsarbetet ska vara systematiskt och bedrivas kontinuerligt4. Med det menas att arbetet ska ske 
strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Det innebär att det ska finnas rutiner för 
regelbunden uppföljning, analys, planering och utveckling av utbildningen. Utvalda områden ska vara skrift-
ligt dokumenterade för att det ska kunna säkerställas att arbetet leder till en utveckling mot målen på ett 
sådant sätt att det gynnar varje enskilt barns/elevs utveckling och lärande. 

 

Under de senaste åren har förvaltningen på ett tydligare sätt systematiserat rutiner och uppföljningsarbete 
på professions- och förvaltningsnivå samt fokuserat på att utveckla återkopplingen. Att nämnden sedan ett 
par år tillbaka samarbetat med Skolverket i samverkansprojektet ”Samverkan för bästa skola”, har inte bara 
gynnat deltagande skolenheter utan hela nämndens ansvarsområde har och kommer att påverkas. Nya 
verktyg och rutiner kan tillämpas för att säkra analys och effektmätning eftersom de blivit tillgängliga för 
alla som ansvarar för styrning och ledning av nämndens arbete. Hela rektorsgruppen kompetensutvecklas 
i förändringsledarskap av Karlstads universitet. Under 2021 ska nämndens riktlinjer för SKA revideras och 
tydligare prioritera även den dialogbaserade uppföljningen. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
1 Skolväsendet. (2012) Skolverkets allmänna råd med kommentarer Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsen-

det. Stockholm. Fritzes, sid.12. 
2 Skolverket. (2015). Kvalitetsarbete i praktiken. Stockholm:Fritzes, sid 5. 
3 Skollagen, läroplaner, ämnes- och kursplaner och andra författningar som styr verksamheten. 
4 Skolverket. (2012). Skolverkets Allmänna råd med kommentarer Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsen-

det. Stockholm:Fritzes,sid 11. 
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Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning 
 

Organisationsbild 

 

 

Under 2016 genomfördes en organisationsförändring där verksamhetschefer tillsattes för respektive skol-

form. Under 2017 tillsattes en Verksamhetschef för SPC  (Specialpedagogiskt Centrum) och rektorstjänsten 

för CFF (centrum för flerspråkighet) övergick till en verksamhetsledartjänst. En verksamhetsledare för BH 

( Barnhälsa) och samordning av skolhälsovården tillsattes också. Ledningsorganisationen är ett steg i den 

översyn av skolorganisation som fortfarande pågår. 

Beslut om ny skolorganisation togs i Falköpings kommunfullmäktige 20170327 och Barn- och utbildnings-

nämnden fick i uppdrag att genomföra organisationsförändringen. En ny skolorganisation innebär att det 

renoveras och byggs nya förskolor och skolor  i kommunen och en ny stor högstadieskola ska byggas  i 

tätorten. Ett par skolor har avvecklats och några står på tur. Förändringen innebär även att innehållsfrå-

gorna bearbetas och diskuteras för att nå en högre samsyn och arbetet ska bidra till högre måluppfyllelse 

genom en högre likvärdighet i stadieindelning och organisation men även i förhållningssätt och undervis-

ning.  

Förändringen innebär även att förhållningssätt och lärmiljöer ses över i hela organisationen. Funktionspro-

gram har tagits fram för både förskola och grundskola och  processarbetet beräknas pågå under minst en 

femårsperiod. 
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Verksamhetens inledning och ansvarsområden  

Verksamhetscheferna leder arbetet inom respektive skolform eller inom elevhälsan. Uppdragen styrs av 
skolchef som samordnar verksamhetscheferna i förvaltningens ledningsgrupp. Organisationen styrs genom 
nämndens delegationsordning. 

Rektors ansvar styrs i skollag, förordning och läroplaner samt genom nämndens delegationsordning. Verk-
samhetsspecifika ledningsmöten /APT samt styrgruppsmöten hålls regelbundet varje månad och komplet-
teras med  övriga kollegiala nätverk och möten  som syftar till att driva och samordna utvecklingsarbetet. 
Det finns en genomarbetad organisation för nätverkande. 

Budgetfördelning sker med hjälp av olika fördelningsmodeller som är beslutade av nämnden. Varje rektor 
ansvarar fullt ut för personal, ekonomi, barn/elever och kvalitet. 

 

 

Verksamhet förskola 

Förskola bedrivs och erbjuds i hela kommunen. Den kommunala verksamheten kompletteras med fri-
stående förskolor samt pedagogisk omsorg. Kommunen erbjuder även natt- och helgomsorg. Efterfrågan av 
förskoleplatser har ökat och nya avdelningar och förskolor har byggts och planeras i samband med ny skol-
organisation. På en av kommunens förskolor finns en avdelning anpassad för barn med funktionsvariat-
ioner. Riktade statsbidrag söks och nyttjas för att minska barngruppernas storlek i linje med nationella rikt-
linjer. Tillsynsansvar över fristående förskolor utövas vart annat år och under 2020 har rutinerna föränd-
rats för att möta de nationellt utvidgade kraven. 

 

Verksamhet grundskola/ grundsärskola och fritidshem 

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

De nationella programmen på gymnasieskolan håller en jämn volym. Den elevökning som under flera år 
setts på IM-programmen har nu avstannat och det sista året minskat. Kommunen erbjuder 12 nationella 
program samt riksidrottsgymnasium (RIG), volleyboll och nationellt godkänd elitidrottsutbildning (NIU) 
för fotboll och badminton. Inom verksamhetsområdet finns även gymnasiesärskola med nationellt och in-
dividuellt program. Kommunens  musikskola har under 2020 flyttats till gymnasieskolans verksamhetsom-
råde och övergår 2021 till att bli kulturskola. 

Verksamhet specialpedagogiskt centrum (SPC) 

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

 

Verksamhetens fördelning   

Nedan visas den aktuella ekonomiska fördelningen mellan nämndens olika verksamheter schematiskt. 

 

Diagram: Ekonomisk fördelning BUN 2020

 

Diagram: Ekonomisk fördelning BUN 2020 
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Kommunens övergripande mål 
 

Nedan presenteras de delmål som Barn- och utbildningsnämnden tagit fram för att bidra till kommunens 
övergripande mål. Delmålen är valda för att stämma överens med nationella mål och styrdokument och för 
att kunna redovisas i ett gemensamt sammanhang. I analystexten kopplas respektive mål till ett av läropla-
nens områden som staten kräver uppföljning av. För Falköpings kommun finns två mål där inte nämnden 
tagit fram egna delmål. På olika sätt bidrar ändå nämnden till kommunens måluppfyllelse. Nämndens del-
mål upplevs avgränsande och visar inte på utveckling inom hela målområdet. Även om måluppfyllelsen för 
ett kommunalt delmål bedöms som god kan det finnas stora utmaningar att arbeta med för att nå det över-
gripande målet och de nationella kraven. 

 

Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

Målet kräver samverkan inom kommunen och mellan nämnderna och det är i dessa olika samver-
kansprojekt och aktiviteter som kommunen uppmärksammats, både av kommuninnevånare och 
på nationell nivå.  

När kraven ökar från invånarna ställs verksamheten inför nya utmaningar och situationer. Starka 
relationer krävs inom kommunens alla led och nivåer för ”att fånga in” de mest komplexa beho-

ven. Kommunens arbete med medborgardialoger bidrar till respekt, delaktighet och inflytande som på sikt 
kan skapa förutsättningar för ökad tillit. 

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

Ett exempel är skolorganisationsbeslutet som upplevs olika ur ett medborgarperspektiv. Beslutet är taget 
utifrån elevens rätt till en likvärdig skola oavsett var i Falköping hen bor. Falköpings förskolor och grund-
skolor är idag segregerade och nämnden behöver hitta vägar för att bryta och vända nuvarande mönster. 
Skolverket poängterar i sin Lägesrapport från 2020 att ” skolsegregationen i svensk grundskola har tilltagit 
de sista senaste femton åren, liksom resultat mellan olika skolor”.  ” Skolsegregationen har en negativ på-
verkan på likvärdigheten och riskerar försämra skolväsendets förmåga att kompensera för elevernas skilda 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, vilket drabbar elever med mindre gynnsam bakgrund 
hårdast”.  Med detta som bakgrund är det prioriterat att arbeta för en än mer kompensatorisk utbildning. 

Bra förskolor och skolor ska finnas i hela kommunen, såväl i centralorten som på landsbygden, och den nya 
skolorganisationen ska ge närhet till förskola/skola för de yngre eleverna och större sociala sammanhang 
för eleverna på högstadiet. Gymnasieskolan har ett brett utbud med både högskoleförberedande och yrkes-
förberedande program. 

 

 



 
 

12 I Verksamhetsredovisning för år 2020 I Barn- och utbildningsnämnden 
 

BUN:s delmål: Alla barn och elever är trygga och tror på sin egen förmåga  

Generellt visar uppföljningar att de flesta barn/elever är trygga och trivs. Förskolorna har fler inskrivna 
barn än tidigare och skolorna är trångbodda, vilket lättare leder till konflikter och kräver riktade insatser 
och flexibilitet i skolans och pedagogernas bemötande.  

Berörd personal arbetar med att alla elever ska förstå och omfatta vårt samhälles demokratiska värderingar 
och för att förebygga kränkande behandling och diskriminering men arbetet kan systematiseras ytterligare. 

Trots stora utmaningar sker ett gott och omfattande kompensatoriskt arbete i kommunens utbildnings-

verksamhet. Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd samt barn- och elevhälsans förebyggande arbete 

har utvecklats och individualiserats. Bra exempel är barnhälsoarbetet och samarbetet med Ällagatans före-

byggande team. 
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

Kommunens tydliga viljeinriktning genom beslut om förändrad skolorganisation bidrar i hög grad 

till ett attraktivare Falköping. Satsningen berör en bred målgrupp bestående av barn, elever, vård-

nadshavare, medarbetare och näringsliv. Samsyn avseende lokaler, lärmiljöer och förhållningssätt 

påverkar rekrytering och attraktivitet. Genom den stora satsningen bidrar nämnden till kommu-

nens övergripande mål. Att jobba för en god kvalitet i verksamheten, mål 4, gynnar medborgarnas upple-

velse av attraktivitet. Nämnden har beslutat om en ny skolskjutsupphandling för att fler elever ska få rätt 

till skolskjuts och för att korta tiden för elever med längst restid. 

 

Framtiden nästa - ny skolorganisation 

En ny skolorganisation håller på att ta form och kommunen gör stora satsningar på förskolor och skolor 

både på landsbygden och i tätorten.  Organisationen utvecklas, det byggs om och byggs nytt. Allt för att barn 

och unga ska få förutsättningar till en så bra och likvärdig skola som möjligt, med funktionella utbildnings-

lokaler, och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.  

I arbetet med den nya skolorganisationen har skolelever varit delaktiga under processens gång. De har 

framfört tankar och idéer om lärmiljöer och lärande, både för skolbyggnader och för dess utemiljöer. De 

blev bl.a. inbjudna till en workshop med Tengbom arkitekter för att ge konkreta tips inför planeringen av 

Platåskolans utemiljö. Utsmyckningar i form av belysning, konst och växter är också viktigt för att skapa 

trivsel i utemiljön. 

 

Kartan visar var vi just nu bygger om, bygger ut eller bygger nytt, samt kommande projekt för förskole- och grundskoleverksamheten 
i Falköpings kommun. Tecknen betyder: Kugghjul= Planerade projekt, Penna=Projektarbete pågår, Kugghjul med hjälm=Byggnation 
pågår, Bock=Byggprojekt färdigt. (Uppdaterad i nov 2020)  
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

 

Genom en hög måluppfyllelse i punkt 1 och 4 skapas förutsättningar för ett näringsliv som ut-

vecklas i Falköpings kommun. Ett tydligt samarbete finns med näringslivet genom bland annat 

VISA-arbete, prao, programråd, teknik- och vård och omsorgscollege och arbetsplatsförlagd ut-

bildning.  Det ökar förståelsen för varandras behov och skapar förutsättningar för en högre an-

ställningsbarhet genom att korta avståndet mellan skolan och arbetslivet. Om skolan ska kunna 

matcha kompetens- och näringslivets behov krävs tidiga insatser och fullföljda studier. 

 

Mål 4 – Skapa förutsättningar för att kvaliteten ska öka  

 

Huvudmannen ska ge rektor organisatoriska förutsättningar att vara pedagogisk ledare och kravet 

på ledarskapet ökar i en föränderlig värld och över tid. Detta är en utmaning när alla  jämförelser 

visar att barn- och utbildningsnämnden i Falköpings kommun har sämre förutsättningar, resurs-

mässigt, än jämförbara kommuner.  

Skolformsindelningen, med en verksamhetschef för respektive skolform,  har varit positiv utifrån möjlighet 

till verksamhetsspecifika möten, reflektion och kollegialt lärande inom respektive rektorsgrupp men bidrar 

inte till helhetssyn.  Under senaste åren har mycket gemensam kompetensutvecklingstid för rektorer lagts 

på utbildning inom områdena förändringsledarskap och systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att stärka 

helhetssynen och den gemensamma förståelsen i hela utbildningskedjan. Framtagandet av funktionspro-

grammen har bidragit till ökad samsyn och delaktighet inom de olika skolformerna och detta påverkar i sin 

tur kvaliteten på verksamheten.  Förankringen i olika grupperingar och referensgrupper upplevs som posi-

tivt och arbetet sprids på alla nivåer i styrkedjan. 

Det är svårt att rekrytera behöriga och legitimerade fritidspedagoger, förskollärare och lärare till kommu-

nen och en ökad konkurrens är mycket märkbar vilket påverkar rörligheten mellan kommunerna men även 

inom kommunen och i sin tur måluppfyllelsen.  Enligt Skolverkets beräkningar skulle antalet examinerade 

lärare behöva öka med drygt 30% eller 3000 per år för att kunna fylla behovet. Inom Skaraborg pågår flera 

utbildningar på distans för att komplettera och skapa fler vägar in i läraryrket.                                                                                                                               

Beprövad erfarenhet tas tillvara men idag behövs legitimerade lärares tid i hög grad som stöd för obehöriga 

lärare och fokus för undervisning flyttas från eleven i högre grad än tidigare. Olika statsbidrag och stödin-

satser har resulterat i att vuxentätheten ibland blir hög i klassrummen men effekten av att vara fler blir 

ibland svår att avläsa. Uppdragen  är  idag  än mer komplexa och ledarskapet för förskolan och skolan och i 

klassrummet är avgörande. Falköpings kommun har många betygssättande skolor vilket försvårar det kol-

legiala lärandet och sambedömning mellan kollegor. Det behövs också mer tid för organisation av samver-

kan när skolorna är spridda i en till ytan stor kommun.                                                                                                           

Då såväl lärare som ledare byter arbetsplats behövs ständiga omtag i det systematiska kvalitetsarbetet och 

kompetensutvecklingssatsningar för att stärka alla elevers rätt till stöd.  Strukturer och processer som gyn-

nar samverkan mellan såväl socialförvaltning och utbildningsförvaltning som barn- och elevhälsans perso-

nal och skolpersonal, behöver synliggöras för att bidra till likvärdighet i hela utbildningskedjan. 

Uppföljningsarbetet och återkopplingen inom styrkedjan kan ytterligare  förbättras och förfinas och det är 

viktigt att följa upp vilka effekter olika satsningar ger.  

En mer omfattande analys redovisas under rubriken ”måluppfyllelse och analys” längre ner i redovisningen.  

Från och med nästa år har mål 4 en ny rubrik med ny inriktning. Målområdet förändras till ”Skapa förut-

sättningar för utvecklande, förnyande och tillitsbaserad styrning”. 
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BUN:s delmål: Medarbetarna är kompetenta, har handlingsutrymme och inspirerar till utveckling och 

ökad måluppfyllelse 

 

 

Rekryteringssituationen är ansträngd och det är svårt att anställa behörig personal för samtliga 

verksamhetsformer. Gymnasieskolan som skolform har klarat utmaningen bäst. Behörigheten på 

fritidshemmen sjunker märkbart medan det tycks lätta något för förskoleverksamheten. 

 

BUN:s delmål: Alla elever når målen 

 

Måluppfyllelse har de senaste åren visat på en positiv trend och progression även om det fortfarande finns 
mycket kvar att utveckla. Meritvärdet för grundskolan minskar 2020 och skillnaden mot rikssnittet ökar 
igen.  

Betygspoängen för gymnasieskolan visar på en positiv och stabil trend och för första året på länge minskar 
antalet elever på IM-programmen. Denna elevgrupp synliggörs inte i statistiken och har låg måluppfyllelse. 
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Redovisning av förutsättningar 

 

Nämndens uppdrag är att erbjuda barnomsorg och skola till kommunens barn och ungdomar och det ställer 
stora krav på organisation och resursanvändning. Den beslutade skolomorganisationens genomförande på-
går för fullt. Fram till år 2022/23 är trångboddheten ett fortsatt problem och en rimlig arbetsmiljö för 
barn/elever och personal behöver säkras. 

Den nya skolorganisationen ska bidra till högre måluppfyllelse, ökad likvärdighet och samsyn. Kommunens 
val av organisation påverkar såväl elevers förutsättningar för lärande som personalens kollegiala lärande. 
Dagens förskola och skola har ett betydligt större fokus och krav på lärmiljöer än tidigare.  

En av nämndens största utmaningar är att kunna rekrytera behörig personal. De nationella prognoserna 
visar på en fortsatt stor brist på behörig pedagogisk personal och den trenden verkar hålla i sig.  Detta ställer 
mycket höga krav på nämndens kompetensutvecklingsinsatser de kommande åren. I Skolverkets lägesrap-
port från 2020 går att läsa att ”om 15 år beräknar Skolverket en brist på cirka 45 000 nyutexaminerade 
behöriga lärare och förskollärare”. En positiv del är ändå att Borås Högskola valt att förlägga lärarutbildning 
på distans till Falköpings kommun och Lärcenter. Våren 2021 kommer de första förskollärarna att bli klara 
med sina studier 

En högre grad av samverkan, både inom kommunen och i vårt närområde, kommer krävas för att hantera 
och skapa nya förutsättningar inom många olika områden, exempelvis för att minimera effekten av en lägre 
behörighetsgrad. Flera av de utmaningar nämnden står inför är inte unika för, eller begränsade till, Falkö-
ping. Ett socialt hållbart Falköping är ett komplext målområde som kräver samverkan för  att nå framgång 
och bidra till likvärdiga förutsättningar för medborgare. Skolan och förskolan, liksom andra verksamheter 
inom skolväsendet, ska vara likvärdig. Det innebär att det kompensatoriska uppdraget är en mycket viktig 
del och förutsätter att resurser fördelas socioekonomiskt efter behov.  

Ett bra exempel på samverkan är den avsiktsförklaring kommunledningen beslutat om för Dotorpsområ-
dets fortsatta utveckling. 

Enligt SKR:s rapport ”Fokus på socioekonomisk resursfördelning i skola och förskola” 2018, framkommer 
att ett utvecklat kvalitetsarbete som utgår från systematik och undersökande arbetssätt är det som ger bäst 
resultat. I samma rapport, s.25 går att läsa ”Förskolor och skolor kan exempelvis ha olika förmåga att bed-
riva en god verksamhet utifrån de ekonomiska resurser de har beroende på organisation, förhållningssätt 
och skicklighet hos såväl ledningen som medarbetarna. Sådana skillnader kan inte en socioekonomisk vik-
tad resursfördelning kompensera för. Det behövs istället andra slags åtgärder för att främja likvärdighet 
och verksamheter med hög kvalitet.” 

För att uppnå lika förutsättningar för alla barn och elever krävs att resurserna används klokt och på rätt 
sätt. Detta ställer höga krav på ledning och styrning hela vägen genom styrkedjan om det ska bidra till ökad 
tillit och måluppfyllelse 

Nedan redovisas verksamheternas förutsättningar avseende kompetens, personaltäthet och övriga nyckel-
tal. 
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Personalplanering 

Förutsättningar, personaltäthet och behörighet – Nyckeltal Förskola 

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

Förskola bedrivs och erbjuds på 20 förskolor i kommunal regi. Den kommunala verksamheten kompletteras 
med 11 fristående förskolor. Pedagogisk omsorg erbjuds från 1 januari 2017 i enskild regi. Kommunen er-
bjuder även natt- och helgomsorg som omfattar ca 44 barn. Riktade statsbidrag söks och nyttjas för att 
minska barngruppernas storlek i linje med nationella riktlinjer. 

Volymökning 

Under en tioårsperiod har förskolan volymökat stort, både i kommunal och fristående verksamhet. Ök-
ningen innebär stora utmaningar och påverkar både personalsammansättning, lokaler och kostnader. Dess-
utom har lagkraven stärkts under samma period. Under det sista året har ökningen planat ut. 

Nedanstående diagram visar på utvecklingen över tid. 

 
Diagram: Volymökning i förskolan över tid 2009-2020 

 

Siffrorna i nedanstående tabeller är hämtade från Skolverkets statistik. Siffran för 2020 är ett jämförelsetal 
som avser läsåret 2019/2020 med mättidpunkt 15 oktober 2019. 

 

Personaltäthet och behörighet 

Nedan i tabell 1 redovisas antal barn per årsarbetare i kommunal förskola.  

  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Falköping  5,9 6,2 6,2 5,5 5,6 

Riket  5,2 5,1 5,1 5,1 5,2 

 

 

Statistiken visar att personaltätheten i Falköpings förskolor är låg jämfört med kommungruppen och riket, 
men den har ökat och närmar sig snittet. Andelen barn per årsarbetare i såväl kommunal som fristående 
förskola ligger vid tidpunkten för mätningen, 15 oktober 2019, över genomsnittet. Nämnden har genom 
budgetförskjutning ökat  personaltätheten. 
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I Barn- och utbildningsförvaltningen tillämpas ett resursfördelningssystem där barnens närvarotider styr 
tilldelningen. Fler barn med lägre timvolym innebär större barngrupper. Detta regleras med det rörliga 
kommunbidraget som utgår från antalet inskrivna barn varje månad. Bidraget viktas utifrån barnets tid i 
tre nivåer, upptill 15 timmar, mellan 15 och 35 timmar och över 35 timmar. 

Vid analys framkommer att andelen barn med långa närvarotider ökat under senare år. Det påverkar grupp-
storleken över dagen och arbetsbelastningen för personalen. I dagsläget har ca 27 % av barnen en närvaro-
tid som understiger eller max är 15 timmar i veckan och cirka 42 % av barnen har en närvarotid som över-
stiger eller är 35 timmar i veckan. För att kunna jämföra finns diagrammet för förra året med i redovis-
ningen. 

 

 
Diagram: Andel barn i de olika tidsintervallen 2019 
 

 

 

 

Diagram: Andel barn i de olika tidsintervallen 2020 

 

 

Av förskolans personal har 44 % av personalen pedagogisk högskoleutbildning och den negativa trenden 
har stannat upp. Andelen är 2% högre än föregående års mätning. Under 2019/2020 märks dock en ökning 
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av antalet behöriga sökanden till kommunens förskollärartjänster. Falköping ligger nu på något bättre ge-
nomsnitt än riket men strävan är att fortsatt öka andelen utbildad personal och därmed förutsättningarna 
för att bedriva pedagogisk verksamhet av god kvalitet. 

Förskolepersonalen har sedan läsårsstart 2019 fyra gemensamma kompetensutvecklingsdagar per läsår då 
verksamheten har vikarier, vilket gör det lättare att kunna diskutera och reflektera runt verksamheten samt 
vidareutveckla det pedagogiska arbetet. 

 
Diagram: andel pedagogiskt utbildad personal i Förskolan oktober 2020 

 

Kostnader 

I tabell 2 kan utläsas att Falköpings kommun tidigare legat lägre än kommungruppen när det gäller kostna-
der per inskrivet barn i kommunal förskola även om kostnaden närmat sig kommungruppens över tid. Un-
der innevarande år har inga jämförelsetal presenterats av Skolverket vilket omöjliggör jämförelsen. 

  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Falköping  121 600 127600 128600 132 800 -- 

Kommungruppen  138 800 138100 146200 149 700 -- 

 

Skillnaden i kostnader för barn i förskola har till stor del berott på den skillnad i personaltäthet som finns 
mellan Falköpings kommun och kommungruppen, men lokalkostnader påverkar också den totala kostna-
den. Skillnaden har minskat under det senaste året. Satsningen på nybyggda förskolor i Falköping kommer 
att öka kostnaderna på sikt. 
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Lokaler 

Flera av förskolorna är nybyggda och har väl anpassade miljöer. Förskolan har på ett medvetet sätt under 
de sista åren förändrat och anpassat lärmiljöer och materialutbud både inom- och utomhus efter barnens 
intresse och behov. Det bidrar till att ge alla barn mer likvärdiga förutsättningar och möjligheter till infly-
tande. Här finns fortfarande utvecklingsmöjligheter och behoven förändras ständigt mellan förskolorna och  
beroende  barnens olika behov. Framtagandet av ett funktionsprogram för förskolan har påverkat medve-
tenheten om lärmiljöns påverkan hos personalen både på förskolor som genomgår renovering och nybygg-
nation men även på övriga förskolor. Medvetenheten har ökat genom kollegialt lärande och de olika grup-
per som bidrar i utvecklingsarbetet. 

Öppettider, Tillgänglighet,  

Förskoleplacering ska erbjudas inom fyra månader och uppföljning visar att kommunen i dagsläget klarar 
att erbjuda alla barn plats inom given tidsram även om alla barn inte kan få plats på önskad förskola.  Fal-
köpings kommun erbjuder e-tjänster för kommuninvånarna. Föräldrar med barn i förskolan hänvisas bl.a. 
att ansöka om plats, ändra schema och säga upp sin förskoleplats via webben med målsättningen att detta 
skall underlätta och öka tillgängligheten för föräldrar.  

Omsorg på obekväma tider 

Falköpings kommun erbjuder barnomsorg som kvälls-, natt- och helgomsorg till föräldrar med dessa ar-
betstider och verksamheten har redovisat ett ständigt ökande behov. Denna omsorg ingår inte i platsgaran-
tin eftersom den inte är lagstadgad. 

Pedagogisk omsorg 

Pedagogisk omsorg kan till exempel vara familjedaghem eller flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg er-
bjuds from 1 januari 2017 då en tidigare fristående förskola utanför tätorten övergick till denna verksam-
het. 

Mentorskap och handledning 

Förskolepersonal erbjuds handledning och introduktion i användning av Ipads och introduktion av inform-
ations- och kommunikationsverktyget Unikum . Medvetenheten om lärmiljöns betydelse, den pedagogiska 
dokumentationen av verksamheten och det systematiska kvalitetsarbetet lägger grunden för utveckling och 
likvärdighet. Ett nytt handledarskap startades 2017 inom området och arbetet har bidragit till högre likvär-
dighet och kvalitet inom förskoleverksamheten. Att efterfrågan på kompetenser vid specialpedagogiskt 
centrum har minskat är ytterligare en effekt av handledarskapet och den utökade specialpedagogiska kom-
petensen. Handledarna efterfrågas och uppskattas av personalen i verksamheten.                                                      

Från hösten 2018 pågår samarbete med RISE, statens forskningsinstitut,  i syfte att stärka digitaliseringsar-
betet. 

Stöd – handledning 

SPC, Specialpedagogiskt centrum, erbjuder hjälp till förskolorna med utredningar, handledning och stöd i 
frågor runt barn i svårigheter. Det är främst specialpedagog och logopeder som ansvarar för detta stöd. Från 
hösten 2017 finns även en verksamhetsledare för barnhälsa anställd i syfte att samordna, stärka det främ-
jande och förebyggande arbetet och prioritera tidiga insatser.  Många ärenden har handlat om kommuni-
kation och samspel. Barnhälsoarbetet i förskolan har stärkts och förankrats. Under några års tid har arbetet  
förskjutits till att bli mer hälsofrämjande och förebyggande. 

Genom barnhälsans medverkan i förskolornas barnhälsoteam, BHT, har pedagoger fått stöd och  handled-
ning som bland annat medfört en ökad förståelse för betydelsen av ett likvärdigt förhållningssätt.  

Barnhälsoarbetets ”kompetenshöjande karaktär” har påverkat utvecklingen av kompensatoriska insatser 
vilka bidragit till att barn fått stöd och hjälp i tidigare skede. Stödet har gynnat fler barn i grupperna. Effekter 
kan således identifieras på olika nivåer: för barn, personal och organisation. 
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All personal i förskoleverksamheten arbetar mer tillsammans och med förebyggande insatser än tidigare. 

I punktform redovisas de viktigaste framgångsfaktorerna under året 

 Stödprocessen ligger till grund för barn/elev. 

 Orienteringsmöten genomförs för att se vilka professioner som behöver arbeta med ärendet. 

 Om det finns en mottagare på förskola/skola blir effekterna av insatserna betydligt bättre. Det är 

viktigt att mottagaren finns nära barnet/eleven. 

 Observationer av lärmiljöer och anpassningar ska ligga till grund för diskussioner och reflekt-

ioner om nya insatser 

 Kompensatoriska verktyg, IT-redskap, kan gynna barnens kunskapsutveckling 

 Att uppföljningsmöten hålls efter utredningsarbetet är viktigt för att förankra och ta tillvara det 

synliggjorda behovet av insatser. 

 Vid specifika övergångar mellan skolformerna kan ett tidigt stöd från barn/ elevhälsan vara en 

framgångsfaktor. 

 Kompetensutvecklingsinsatser kan med framgång ske i mindre grupper som ordnas av specialpe-

dagoger på SPC. Exempelvis  AKK-nätverk och ICDP – fortbildning till pedagoger i förskolan. AKK 

är en  förkortning av Alternativ och Kompletterande Kommunikation och ICDP är en förkortning 

av International Child Development Programme som på svenska benämns som Vägledande sam-

spel. Tyvärr har pandemin påverkat mötesstrukturen under året.  

 Insatser på gruppnivå gynnar fler barn/ elever än de riktade barn-/elevinsatserna. Det kan ofta 

ge ett bra stöd till en större elevgrupp. 

Det finns en integrerad förskoleavdelning för barn med grava funktionsnedsättningar även om den största 
andelen barn i behov av särskilt stöd är integrerade i den ordinarie verksamheten. SPC samordnar kompe-
tensutveckling och stöd till förskolorna kring bland annat barns språkutveckling och personalens bemö-
tande och förhållningssätt.  

 

Stöd – Modersmålsstöd i förskolan 

Enligt förskolans läroplan, LPFÖ -18 skall förskolan bidra till att barn får möjlighet att utveckla både det 
svenska språket och sitt modersmål. Andelen barn i Falköpings förskolor med annat modersmål än svenska 
växer och är 2020 ungefär 31 %. Modersmålsstöd utgår från CFF till de största språkgrupperna men om-
fattningen behöver öka och en kartläggning har genomförts för att fånga in förskolornas behov. En förvalt-
ningsövergripande kompetensutvecklingsinsats har genomförts i form av ett lokalt ”Förskolelyft” om Fler-
språkighet och interkulturalitet i Förskolan för andra gången. Förvaltningens ”Handlingsplan för flersprå-
kighet i förskolan” har reviderats och ett stödmaterial för personalen har arbetats fram under 2018. En ny 
kartläggning har genomförts under 2020 som kommer att ligga till grund för kommande revidering.  Samt-
liga utvecklingsarbeten behöver fortsatt förankras i verksamheten och praktiseras i vardagen för att kun-
skap och kompetens ska bli gemensam. 
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Förutsättningar, personaltäthet och behörighet – Nyckeltal Grundskola 

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

I grundskoleorganisation finns det många skolor i skiftande storlek även om de minsta har avvecklats. Ele-
vantalet varierar från ca 50 – 500 elever. Fritidshem erbjuds på samtliga skolor med tidigare år. I central-
orten finns en fristående grundskola. De senaste årens volymökning har medfört att skolorna är trångbodda 
och en översyn av skolorganisationen pågår. 

 
Volymökning 

Grundskolan har volymökat stort inom en tioårsperiod och dessutom har lagkraven stärkts inom samma 
period. Detta innebär utmaningar och påverkar både arbetsmiljö, personalförutsättningar samt kostnader 
och i slutändan elevers resultat. 

Nedan visas volymökningen över tid i ett diagram.  

 
Diagram: Volymökning i Grundskolan över tid. 

 

Siffrorna i nedanstående tabeller är hämtade från Skolverkets statistik. Siffran för 2020 är ett jämförelsetal 
som avser läsåret 2019/2020 med mättidpunkt 15 oktober 2019. 

Personaltäthet 

Tabell 3 Antalet elever per lärare i grundskolan 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Falköping 11,8 11,4 11,1 10,7 11,2 

Kommungruppen 11,8 11,7 11,5 11,5 11,4 

I tabell 3 kan utläsas att antalet elever per lärare ökat något under sista året och att Falköpings kommun 
ligger något bättre än kommungruppen. Falköpings kommun har under ett flertal år legat i snitt med riket 
och kommungruppen i denna jämförelse men för föregående läsår var snittet något bättre. Inom kommunen 
skiljer sig resultatet åt beroende på skolans storlek och elevunderlag samt beroende på hur varje rektor 
prioriterat i tjänstetillsättning. Under de senaste åren har mer medel betalats ut som riktat statsbidrag vil-
ket påverkar lärartätheten även om inte behöriga lärare finns att tillgå i samma utsträckning som behoven. 
Sedan några år tillbaka fördelas en liten andel av nämndens resurser även ur ett socioekonomiskt perspek-
tiv. Andel elever med utländsk bakgrund, som 2020 var 26%,  är en annan faktor som påverkar andelen 
modersmålslärare respektive lärare i svenska som andra språk. Att Falköpings kommun har många ”små 
skolor” påverkar också variationen i lärartätheten liksom rutiner vid inrapportering. 
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Kostnader 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Falköping 87 500 91500 97800 105 500 -- 

Kommungruppen 94 200 101500 105100 109 300 -- 

 
I tabell 4 kan utläsas att kostnaderna per elev har varit lägre i Falköping än inom kommungruppen, men 
skillnaden har minskat. Under året har Skolverket inte publicerat några kostnader varför inte jämförelsen 
går att genomföra. 

 

Personalens behörighet  

Falköpings kommun håller ungefär samma nivå som genomsnittskommunen avseende lärares behörighet 
och lärartäthet. Hur lärartätheten kommer eleverna tillgodo är givetvis avhängigt antalet lärare, deras kom-
petens och behörighet, men även hur lärare disponerar sin tid. En viktig faktor som avgör om eleverna får 
ämnesbehöriga lärare är tjänstefördelningen. I Falköping som har många små skolenheter ställs stora krav 
på flexibilitet för att rätt kompetens ska komma alla elever till del. Det är också viktigt att elevers kunskaps-
utveckling tydligt dokumenteras för att kunna följa eleven vid skol- och stadiebyten. 

Skolverkets statistik för lärares behörighet i ämne och årskurs visar att Falköpings siffror är jämförbara 
med rikets statistik. Som exempel kan nämnas att 77% av undervisande matematiklärare i grundskolan  är 
behöriga för sitt ämne, viket är betydligt högre än under föregående år.  Lägst behörighet återfinns för 
svenska som andraspråk, bild, musik, hem- och konsumentkunskap och moderna språk  Högst behörighet 
har kommunens lärare i  svenska, matematik samt No-ämnen. Skolverkets nya statistik, som också går att 
se kommun för kommun, visar att var tredje lärare i grundskolan saknar behörighet i de ämnen de under-
visar i.  

Den blå linjen visar Falköpings nivå och den svarta visar rikets nivå. 
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Nedan visas ett diagram  med andel legitimerade lärare per ämne och heltidstjänst, som visar situationen 
för grundskoleutbildningen i Falköping  20200203 enligt Skolverkets statistik.  

 

För jämförelsens skull finns samma diagram från föregående år presenterat nedan. Skillnaderna mellan 
åren är små. 

 

 
Diagram.   Andel lärare med legitimation per ämne 2019 i Falköping som en jämförelse till diagrammet ovan från 2020. 
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Tvålärarsystem 

För att öka måluppfyllelsen samt stärka lärarrollen och samverkan mellan kollegor har några enheter tidi-
gare startat ett s.k. ”tvålärarsystem” som innebär att två lärare delar på ansvaret för en större elevgrupp. 
De signaler som lyfts fram är positiva och arbetet räknas som en framgångsfaktor. Det är tydligt att det är 
svårare för mindre enheter att organisera sig med dubbel bemanning eftersom elevgrupperna där är betyd-
ligt mindre och därför har systemet inte varit genomförbart de senaste åren.  

Stöd – utbildningsinsats 

Under flera år har ett antal lärare påbörjat speciallärarutbildningen med statsbidragsstöd. Det är positivt 
ur flera perspektiv eftersom kommunen bättre kan svara upp mot de nya kraven om behörighet bland annat 
inom särskolan. Några har slutfört sina utbildningar och är nu verksamma på heltid i sina nya befattningar, 
för övriga pågår utbildningen. Dessutom har ytterligare ett antal lärare fått stöd för att kompetensutveckla 
sig inom ämnet ”svenska som andra språk”. Här finns ett stort behov av påfyllnad eftersom andelen elever 
med utländsk bakgrund och behov av att läsa svenska som andra språk har ökat.  

Mentorskap 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under flera år arbetat med mentor- och handledarskap inom olika 
områden för att bidra till kunskapsöverföring och stärka det kollegiala lärandet. För lärare i tidiga år erbjuds 
i dagsläget Läsmentor och ASL-mentor inom området läs- och skriv-utveckling, där ASL står för ”Att Skriva 
sig till Läsning”.  Inom förvaltningen finns även SVA-mentor och IKT-mentorer,  som har till uppgift att 
sprida kunskap och kompetens inom området. IKT-utveckling står för  informations- och kommunikations-
teknologiutveckling  och tillgång till digitala verktyg är viktig för verksamhetens utveckling och för att ut-
mana eleverna i deras lärande. Två av kommunens grundskolor påbörjade för Falköpings kommuns räkning 
ett projekt via SKR om att skriva sig till lärande, STL, för några år sedan. Under läsåret 2018/2019 förank-
rades arbetet på utvalda skolor av utsedda handledare och sedan dess har projektet spridits till fler lärare 
och elever i årskurs 4 via kommunala mentorer. Tanken är att arbetet ska fortplanta sig och spridas mot 
fler årskurser på sikt. Från och med 2021 kommer ”mentorskapet” att knytas till handledare och utvecklare 
med tidsnedsättning för dessa uppdrag.  Syftet är att renodla och benämna uppdragen likvärdigt oavsett 
vilken skolform de verkar i. 

Stöd – modersmålsundervisning 

I grundskolan har en elev rätt till undervisning i modersmål om en eller båda vårdnadshavare har annat 
språk än svenska som modersmål och om språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven. I Falköping an-
ordnas undervisning som grundskoleförordningen anger om minst fem elever önskar undervisning och mo-
dersmålslärare finns. Avseende minoritetsspråk (finska, meänkieli , samiska, romani chib och jiddisch)  gäl-
ler minst 1 elev. Ungefär 26 % av eleverna har annat modersmål än svenska. Andelen elever med behov av 
modersmålsundervisning har ökat kraftigt de senaste åren och det är svårt att rekrytera såväl modersmåls-
lärare som studiehandledare. Det är av högsta vikt att skolan kan bedöma elevens kunskapsutveckling även 
om det inte alltid kan ske på svenska.  

Centrum för Flerspråkighet 

Sedan årsskiftet 2017 samlas verksamheten för mottagande av nyanlända elever vid Centrum För Flersprå-
kighet, CFF. Till verksamheten som samordnar modersmålsundervisning och studiehandledning har ett mo-
bilt team knutits för att stödja verksamheterna konkret i arbetet. Arbetet sker kontinuerligt och efter behov. 
Här kartläggs elevens bakgrund, styrkor, intressen och förmågor. Kartläggningsunderlaget överförs till den 
kommande skolplaceringen för att stödja elevens skolstart. 

Elevhälsa 

Specialpedagogiskt Centrum, SPC, ansvarar för tvärprofessionella insatser till barn och elever i svårigheter 
eller i behov av särskilt stöd inom Falköpings kommuns skolor – från förskola till gymnasium. Detta sker på 
olika sätt, bl. a genom rådgivning, konsultation, handledning och kompetensutvecklingsinsatser. Verksam-
hetschef för SPC ansvarar också för två särskilda undervisningsgrupper. I kompetensdelen av SPC återfinns 
specialistkompetens i form av verksamhetschef för barnhälsa, specialpedagoger, logopeder, socionomer, 
skolpsykologer samt elevstödjare. Dessa arbetar konkret tillsammans med varje skolas respektive elevhäl-
soteam för att förebygga och främja, ge stöd i enskilda ärenden, handleda och/eller kartlägga/utreda.  

För elevhälsan inom grund och gymnasieskola har utvecklingsarbetet påbörjats och sker mer tvärprofess-

ionellt än tidigare. Stödinsatserna är ofta mångfacetterade och omfattande. Ytterligare professioner har an-
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ställts på SPC, en övergripande kurator och  en specialpedagog. Specialpedagogerna på SPC har även för-

valtningsövergripande uppdrag som kommunala språk- läs-och skriv samt matematikutvecklaruppdrag. 

Behovet av logopedinsatser är fortfarande stort. I punktform redovisas de viktigaste framgångsfaktorerna 

under året och dialoguppföljning med rektorerna visar på positiv upplevelse av arbetet. 

 

 Stödprocessen ligger till grund för barn/elev. 

 Orienteringsmöten genomförs för att se vilka professioner som behöver arbeta med ärendet. 

 Om det finns en mottagare på förskola/skola blir effekterna av insatserna betydligt bättre. Det är 

viktigt att mottagaren finns nära barnet/eleven. 

 Observationer av lärmiljöer och anpassningar ska ligga till grund för diskussioner och reflekt-

ioner om nya insatser 

 Kompensatoriska verktyg, IT-redskap, kan gynna barnens kunskapsutveckling 

 Att uppföljningsmöten hålls efter utredningsarbetet är viktigt för att förankra och ta tillvara det 

synliggjorda behovet av insatser. 

 Vid specifika övergångar mellan skolformerna kan ett tidigt stöd från barn/ elevhälsan vara en 

framgångsfaktor. 

 Kompetensutvecklingsinsatser kan med framgång ske i mindre grupper som ordnas av specialpe-

dagoger på SPC. Tyvärr har pandemin påverkat mötesstrukturen under året.  

 Insatser på gruppnivå gynnar fler elever än de riktade barn-/elevinsatserna. Det kan ofta ge ett 

bra stöd till en större elevgrupp. 

Som stöd för grundskolan och för att främja elevers närvaro finns ett både ett skolteam och ett stödteam 
upprättat. 

 

 

 

Förutsättningar, personaltäthet och behörighet – Nyckeltal Fritidshem 

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

Samtliga skolor som undervisar elever från 6 – 12 år har fritidshem integrerat i sin verksamhet. På fyra av 
de fristående förskolorna bedrivs fritidshemsverksamhet integrerat. 

Siffrorna i nedanstående tabeller är hämtade från Skolverkets statistik. Siffran för 2020 är ett jämförelsetal 
som avser läsåret 2019/2020 med mättidpunkt 15 oktober 2019.                                                                                          

Personaltäthet                                                                                                                            
Kvaliteten på fritidshem har varit mer odefinierad än i andra skolformer. Läroplanen, Lgr11, har from 
2016 förtydligats för både fritidshemsverksamheten och förskoleklassen och de nya kraven har  börjat 
implementerats i verksamheten.  Kvalitet kopplas ändå starkt till personalens utbildning, behörighet och 
täthet och det är dessa förutsättningar som mäts och jämförs nationellt. Statistiken visar att personaltät-
heten och behörigheten i Falköpings fritidshem skiftar mellan åren och trenden är negativ.                                                                                                                   
Nedan i tabell 5 redovisas personaltätheten som antal inskrivna elever per anställd och pedagogisk behö-
righet vilket det numer gör även i Skolverkets ”kommunblad”. 

Tabell 5. Antal inskrivna elever per anställd i kommunalt fritidshem i Falköpings kommun 
 

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 

Falköping 13,8 13,1 12,0 11,3 10,2 

Kommungruppen 12,5 12,1 12,2 12,0 11,6 

 

Antalet inskrivna elever per anställd har minskat markant jämfört med föregående år. Bilden visar på en 
variation mellan åren.  

Behörighet                                                                                                                
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Fritidshemsverksamheten bidrar och kompletterar grundskolans uppdrag. Personalens pedagogiska be-
hörighet är lägre än i grundskolan. Andelen utbildad personal skiljer stort mellan enheterna. Det är viktigt 
att kunna rekrytera heltidstjänster för att få rätt kategorier att söka tjänsterna. Något fritidshem står utan 
utbildad personal. Några fritidspedagoger har via lärarlyftet fått behörighet att undervisa i något eller 
några praktiskt estetiska ämnen. Det innebär att förutsättningarna för heltidstjänster förbättras och att 
schemaläggning underlättas.  Falköpings kommun har under lång tid haft sjunkande pedagogisk behörig-
het inom fritidshemsverksamheten och för de senaste läsåren syns en markant försämring av läget. Perso-
nalrekrytering är en viktig del i kvalitetsutvecklingen som blir allt svårare. Statistiken över tid visas i ta-
bell 6. 

 

Tabell 6 . Andel pedagogiskt behörig personal i kommunalt fritidshem i Falköpings kommun 
 

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Falköping 45% 40% 36% 36% 37% 

Kommungruppen 56% 47% 49% 48% 46% 

 

De flesta som arbetar på fritids delar sin tjänst mellan undervisning i fritidshemmet och andra verksam-
heter i skolan. Vid några av fritidshemmen finns en låg andel pedagogiskt utbildad personal vid mättill-
fället 15 oktober 2020 som visas i diagram 11 nedan. 

 

Diagram : Andel pedagogiskt utbildad personal per fritidshem i oktober 2020 

 

 

 

Kostnader 
Tabell 7.  Kostnad per inskrivet barn i kommunalt fritidshem 
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 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Falköping 32 600 34500 35100 37 200 -- 

Kommungruppen 33 900 35200 37600 39 100 -- 

Kostnaderna per plats i fritidshem har varit lägre i jämförelse med kostnaderna i kommungruppen men 
skillnaden har varierat mellan åren.  Under året har Skolverket inte publicerat några kostnader varför inte 
jämförelsen går att genomföra. Sammantaget visar statistiken att Falköping de senaste åren har haft lägre 
personaltäthet, sämre behörighet och lägre kostnader än jämförbara kommuner och riket. 

Öppettider 

Barn i behov av fritidshemsplats erhåller den i regel utan dröjsmål och efter förälders önskemål. I Falkö-
pings kommun erbjuds fritidshemsplats på samtliga grundskolor F-6 samt vid grundsärskola. Vid en av de 
mindre grundskolorna drivs fritidshemmet som fristående verksamhet. Dessutom erbjuds fritidshems-
verksamhet vid några fristående förskolor. Barn som önskar skolbarnsomsorg får i regel det vid samma 
skola som de har sin undervisning. Grupperingarna görs oftast utifrån ålder. Det pågår ständigt ett aktivt 
arbete i kommunen för att anpassa och förändra utnyttjande av lokaler för att motsvara efterfrågan på 
platser.  

Lokaler 

Lokaltillgången påverkar verksamheten till stor del och flera fritidshem har stora barngrupper. De flesta 
fritidshemmen är integrerade och samsas med grundskolan och förskoleklassen om lokalerna vilket gör 
att lärmiljöerna inte alltid blir optimala. Några fritidshem har egna lokaler. Fritidshemmens behov har fo-
kuserats i samband med den nya skolorganisationen och nya lärmiljöer anpassas efter verksamhetens be-
hov så att lokalerna upplevs som gemensamma. 

Stöd 

Personalstöd till barn med behov av särskilt stöd ges oftast under skoltid men mer sällan under fritids-
hemstid. Grundsärskolans fritidshem för elever som tillhör inriktning träning tar emot barn med funkt-
ionsvariation och skiljer sig från övrig fritidshemsverksamhet då personaltätheten är högre och elevanta-
let lägre. 

Handledning 

Rutiner och en handlingsplan för handledarskap på fritidshem har tagits fram under 2018-2020 och två 
handledare/mentorer har anställts som från hösten 2018 arbetar med uppdraget. Syftet är att bidra till 
kvalitetsökning och likvärdighet och handledarskapet har mottagits positivt. Nya mallar för SKA-arbetet 
har tagits fram under hösten 2019 och innehållet i nätverksträffarna har anpassats till verksamhetens be-
hov. Vid uppföljning av nätverksträffarna framkom att personalen upplever att de utgör ett gott stöd och 
förbättrar samverkan samt ökar professionalismen. Det går även att utläsa utvecklingsbehov för fritids-
hemsverksamheten i uppföljningen. Bland annat att ledningen skapar förutsättningar för utveckling och 
samverkan. Huvudmannen kan se en stor skillnad i de resultatbilder som presenteras från verksamheten 
och att kvaliteten i dokumentation och uppföljning har ökat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förutsättningar, personaltäthet och behörighet – Nyckeltal Grundsärskola 

Medarbetarna är kompetenta, har handlingsutrymme och inspirerar till utveckling och ökad måluppfyllelse 
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Falköping erbjuder både grundsärskola och gymnasiesärskola. Verksamheten är lokaliserad och integrerad 
efter åldersintervall på några av kommunens grundskolor och på gymnasieskolan. Det finns även ett litet 
antal individintegrerade särskoleelever i kommunens grundskolor. Innan ett barn skrivs in i grundsärsko-
lan görs en omfattande utredning med såväl pedagogisk, medicinsk, psykologisk och social bedömning. In-
skrivningen i grund-/gymnasiesärskola föregås alltid av samtal och godkännande av vårdnadshavare. Kom-
munen har tydliga och nyligen reviderade rutiner kring inskrivningsförfarandet. 

 

Siffrorna i nedanstående tabeller är hämtade från Skolverkets statistik. Siffran för 2019 är ett jämförelsetal 
som avser läsåret 2019/2020 med mättidpunkt 15 oktober 2019. 

 

 

Personaltäthet 
Tabell 8   / Antal elever per lärare i obligatoriska särskolan 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Falköping 4,6 3,2 4,6 4,8 4,9 

Kommungruppen 3,4 3,4 3,7 3,8 3,6 

 

I tabell 8 ovan kan utläsas att antalet elever per lärare (heltidstjänst) är högre än i jämförbara kommuner 
men förutsättningarna ändras mellan åren och jämfört över tid.  

Behörighet 

Andel lärare med specialpedagogisk utbildning med inriktning särskola har ökat tack vare att kommunen 
tidigare med hjälp av omstruktureringsmedel och nu med hjälp av statsbidrag kunnat stödja ett antal lä-
rare som slutfört utbildningen mot rätt speciallärarbehörighet.   

Kostnader 
Tabell 9.  Kostnad per elev i grundsärskola exklusive skolskjuts 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Falköping 345 900 377900 384000 340 000 -- 

Kommungruppen 425 800 449600 455800 468 000 -- 

 

Kostnaderna per elev i grundsärskola har varierat över tid och ligger de senaste fem åren under snittet för 
kommungruppen.  I början av 2000-talet låg kostnaderna betydligt högre och för några år sedan betydligt 
lägre. Eftersom elevgruppen storlek och elevernas behov varierar är siffrorna svåra att jämföra både mellan 
kommuner och över tid. Under året har Skolverket inte publicerat några kostnader varför inte jämförelsen 
går att genomföra. 

 

Stödinsatser avseende Centrum för Flerspråkighet och Elevhälsan följer samma rutiner som för Grund-
skola. 

 

 

 

 

 

Förutsättningar, personaltäthet och behörighet – Nyckeltal Gymnasieskola 

Medarbetarna är kompetenta, har handlingsutrymme och inspirerar till utveckling och ökad måluppfyllelse 
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Falköpings gymnasieskola, Ållebergsgymnasiet, har ett brett programutbud som omfattar 12 nationella 
program (5 högskoleförberedande och 7 yrkesprogram) med riksintag för volleyboll. I Falköping finns end-
ast en kommunal gymnasieskola men inom regionen finns även ett flertal fristående alternativ för eleverna. 
Elevantalet på de nationella programmen ökar och det har även varit trenden för IM-programmet de sen-
aste åren, särskilt på inriktning IM-språk. I år har trenden vänt och elevantalet på IM har minskat. Inom 
verksamhetsområdet finns även gymnasiesärskola. 

Volymökning 

Gymnasieskolan har volymökat sedan 2015 efter några år av vilande och vikande elevunderlag. Ny gymna-
sieskola invigdes i januari 2013 och dimensionerandes efter de behov som synliggjordes innan anhörigin-
vandringen tilltog. Det är främst IM-programmet som volymökat de senaste åren. Under sista läsåret har 
antalet elever på IM-programmen minskat och idag går cirka 170 elever på någon av inriktningarna. 

Nedan visas volymökningen över tid i ett diagram. 

 
Diagram: Volymökningen i gymnasieskolan i Falköping 

 

Siffrorna i nedanstående tabeller är hämtade från Skolverket. Siffran för 2019 är ett jämförelsetal som avser 
läsåret 2018/19 med mättidpunkt 15 oktober 2018. 

Personaltäthet 
Tabell 10.  Antal elever per lärare i gymnasieskolan 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Falköping 9,3 9,9 10,0 9,2 10,4 

Kommungruppen 10,3 10,3 10,7 10,8 11,1 

 

I tabell 10 redovisas antal elever per lärare. Personaltätheten varierar mellan åren och är beroende av re-
surstilldelning samt andelen elever på IM-programmen eftersom den inriktningen är mer resurskrävande.  
Falköpings kommun har  minskat lärartätheten det sista året men visar ändå en högre lärartäthet än 
kommungruppen. Det visar dels att budgetförskjutningen mot förskolan har fått konsekvenser men kan 
även förklara den högre undervisningskostnaden i kommunen. 

Kostnader 
Tabell 12.  Kostnad per elev för undervisning, gymnasieskolan 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
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Falköping 70 900 75400 78800 79 400 -- 

Kommungruppen 60 400 67200 65400 64 600 -- 

 

I tabell 12 redovisas kostnaden för undervisning per elev i gymnasieskolan. Det framgår att Falköping även 
haft högre totalkostnad per elev än kommungruppen. Falköpings gymnasieskola har många yrkesprogram 
och hög andel elever på introduktionsprogrammen vilket höjer såväl lärartätheten som undervisningskost-
naden. Även lokalkostnaden är högre i Falköping än för kommungruppen. Under året har Skolverket inte 
publicerat några kostnader varför inte jämförelsen går att genomföra. 

 

Personalens behörighet 
Tabell 11.  Andel pedagogiskt behöriga lärare i gymnasieskolan 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Falköping 75% 77% 77% 77% 76% 

Kommungruppen 81% 78% 82% 83% 83% 

 

Andelen lärare med pedagogisk behörighet redovisas i tabell 11.  Falköpings siffror fortsätter att ligga nå-
got under kommungruppens men har vänt och behörigheten och trenden ligger på en jämn nivå jämfört 
med övriga skolformers.  

 

 

 

 

 

 

 

Nedan visas ett diagram med andel legitimerade lärare per ämne och heltidstjänst, som visar situationen 
för gymnasieutbildningen i Falköping 20200203 enligt Skolverkets statistik . För att ge en jämförelsebild 
finns motsvarande diagram för 2019 presenterat nedanför. Skillnaderna mellan åren är markant i vissa 
ämnen. 
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Diagram.   Andel lärare med legitimation per ämne 2017 i Falköping 

 

Lokaler  

Ny gymnasieskola stod klar under årsskiftet 2012/2013 men sedan dess har skolan volymökat och i dags-
läget är gymnasieskolan trångbodd.  
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Stöd – modersmålsundervisning                                                                                                                                        Un-
gefär 26 % av eleverna har annat modersmål än svenska. Andelen elever med behov av modersmålsun-
dervisning har ökat kraftigt de senaste åren och det är svårt att rekrytera såväl modersmålslärare som 
studiehandledare. Det är av högsta vikt att skolan kan bedöma elevens kunskapsutveckling även om det 
inte alltid kan ske på svenska.  

Elevhälsa                                                                                                                                 
Specialpedagogiskt Centrum, SPC, ansvarar för tvärprofessionella insatser till barn och elever i svårigheter 
eller i behov av särskilt stöd inom Falköpings kommuns skolor – från förskola till gymnasium. Detta sker på 
olika sätt, bl. a genom rådgivning, konsultation, handledning och kompetensutvecklingsinsatser. Verksam-
hetsledare för SPC ansvarar också för två särskilda undervisningsgrupper. I kompetensdelen av SPC åter-
finns specialistkompetens i form av specialpedagoger, logopeder, socionomer, skolpsykologer samt elev-
stödjare. Dessa arbetar konkret tillsammans med varje skolas respektive elevhälsoteam för att förebygga, 
ge stöd i enskilda ärenden, handleda och/eller med att kartlägga/utreda.  

För elevhälsan inom grund och gymnasieskola har utvecklingsarbetet påbörjats och sker mer tvärprofess-

ionellt än tidigare. Stödinsatserna är ofta mångfacetterade och omfattande. Ytterligare professioner har an-

ställts på SPC, en övergripande kurator och  en specialpedagog. Specialpedagogerna på SPC har även för-

valtningsövergripande uppdrag som kommunala språk- läs-och skriv samt matematikutvecklaruppdrag. 

Behovet av logopedinsatser är fortfarande stort. I punktform redovisas de viktigaste framgångsfaktorerna 

under året 

 Stödprocessen ligger till grund för barn/elev. 

 Orienteringsmöten genomförs för att se vilka professioner som behöver arbeta med ärendet. 

 Om det finns en mottagare på förskola/skola blir effekterna av insatserna betydligt bättre. Det är 

viktigt att mottagaren finns nära barnet/eleven. 

 Observationer av lärmiljöer och anpassningar ska ligga till grund för diskussioner och reflekt-

ioner om nya insatser 

 Kompensatoriska verktyg, IT-redskap, kan gynna barnens kunskapsutveckling 

 Att uppföljningsmöten hålls efter utredningsarbetet är viktigt för att förankra och ta tillvara det 

synliggjorda behovet av insatser. 

 Vid specifika övergångar mellan skolformerna kan ett tidigt stöd från barn/ elevhälsan vara en 

framgångsfaktor. 

 Kompetensutvecklingsinsatser kan med framgång ske i mindre grupper som ordnas av specialpe-

dagoger på SPC. Tyvärr har pandemin påverkat mötesstrukturen under året.  

 Insatser på gruppnivå gynnar fler elever än de riktade barn-/elevinsatserna. Det kan ofta ge ett 

bra stöd till en större elevgrupp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förutsättningar, personaltäthet och behörighet – Nyckeltal Gymnasiesärskola 

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

Falköping erbjuder både grundsärskola och gymnasiesärskola. Verksamheten är lokaliserad och integrerad 
efter åldersintervall på några av kommunens grundskolor och på gymnasieskolan. Innan ett barn skrivs in 
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i gymnasiesärskolan görs en omfattande utredning med såväl pedagogisk, medicinsk, psykologisk och social 
bedömning. Inskrivningen i grund-/gymnasiesärskola föregås alltid av samtal och godkännande av vård-
nadshavare. Kommunen har rutiner kring inskrivningsförfarandet. 

Siffrorna i nedanstående tabeller är hämtade från Skolverkets statistik. Siffran för 2020 är ett jämförelsetal 
som avser läsåret 2019/2020 med mättidpunkt 15 oktober 2019. 

 

Personaltäthet 

 
Tabell 13   Antal elever per lärare i  gymnasiesärskolan 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Falköping 3,7 3,3 3,8 3,2 3,4 

Kommungruppen 3,2 2,7 3,4 3,5 3,4 

I tabell 13 redovisas antalet elever per lärare i gymnasiesärskolan. Det synliggörs att Falköpings lärartät-
het ligger helt jämförbart med kommungruppen men siffran varierar mellan åren. Enligt Skolverket finns 
en mycket stor variation av personaltäthet mellan Sveriges kommuner. I riket ligger siffran 2019/2020 på 
3,8 elever per lärare vilket är en något högre siffra än tidigare. 

 

Behörighet 

Andel lärare med specialpedagogisk utbildning med inriktning särskola har ökat tack vare ett riktat stats-
bidrag som sökts för att stödja ett antal lärare med nedsättning i tjänst  under utbildningen mot rätt speci-
allärarbehörighet.   

 

Kostnader 
Tabell 14.  Kostnad per elev i gymnasiesärskola exklusive skolskjuts 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Falköping 412 000 460 100 487600 464 300 -- 

Kommungruppen 401 600 471 500 448500 460 800 -- 

 

Kostnaderna per elev i gymnasiesärskola har varierat över tid och ligger de senaste fem åren,  något över 
snittet för kommungruppen. Eftersom elevgruppens storlek och elevernas behov varierar är siffrorna 
svåra att jämföra över tid och mellan kommuner. Under året har Skolverket inte publicerat några kostna-
der varför inte jämförelsen går att genomföra. 

Stödinsatser från Centrum för flerspråkighet och Elevhälsan följer samma rutiner som för gymnasiesko-
lan.  
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Övergripande utvecklingsinsatser 

En rad övergripande insatser görs inom nämndens ansvarsområde. Nedan beskrivs några av dem. 
 

Skolorganisationsförändring.  

En ny skolorganisation växer fram och kommunen gör stora satsningar på lokaler för förskolor och skolor 
både på landsbygden och i tätorten. Organisationen utvecklas, det byggs om och byggs nytt, allt för att barn 
och unga ska få förutsättningar till en så bra och likvärdig skola som möjligt,  samtidigt som attraktiva och 
funktionella arbetsplatser för pedagoger skapas. 

Skolorganisationen innefattar tre högstadieskolor årskurs 7-9, Platåskolan 7-9, Flobyskolan F-9, Gustaf Da-
lénskolan F-9 och elva F-6 skolor med fritidshem, Broddetorpsskolan, Centralskolan, Dotorpsskolan, Gud-
hemsskolan, Kinnarpsskolan, Kyrkerörsskolan, Odensbergsskolan, Mössebergsskolan, Vartoftaskolan, 
Vindängenskolan och Åsarpsskolan. 

Det stora arbetet med att forma en ny skolorganisation har involverat pedagoger, elever, rektorer och fack-
liga företrädare med flera. Ett av områdena har varit att ta fram funktionsprogram för både förskolan och 
grundskolan som visar på hur kommunens förskolor och skolor ska byggas för att innehålla de funktioner 
som är nödvändiga för elevernas och pedagogernas arbete. Funktionsprogrammen är grunden för alla kom-
munens nybyggnationer, ombyggnationer och tillbyggnader av förskolor och skolor. 

 
Samverkan med RISE 

Under de närmaste åren genomför Falköpings kommun en rad olika skolombyggnadsprojekt. För att kunna 
göra en god omvärldsbevakning och förbereda våra lärmiljöer inför framtiden har barn och utbildnings-
nämnden tillsammans med övriga RISE partners skapat ett projekt kring Internet of things (IoT).   

I korthet går projektet ut på att ta reda på om det med hjälp av IoT, blir möjligt att förstå lärprocesser i 
fysiska miljöer avsevärt mera detaljerat och fördjupat än idag. I projektet vill RISE och partners undersöka 
IoT lösningar som inte bara informerar om elevers resultat eller frånvaro – utan assisterar och guidar pe-
dagoger kring elevers lärande. 

 

Samverkan med Skolverket och Karlstads universitet inom ”Samverkan för bästa skola” 

Falköpings kommun ingår sedan höstterminen 2018 i ett treårigt samarbete med Skolverket. Projektet he-
ter ”Samverkan för bästa skola”, SBS, och innefattar en mängd olika insatser som ska främja utvecklingsar-
betet hos utvalda skolor och hos kommunen i stort. I de tre utvalda skolorna har varsin ”utvecklingsgrupp” 
utsetts som deltar i de träffar som Skolverket leder. Hela skolans personalgrupp i utvalda skolor ska vara 
delaktiga i utvecklingsarbetet liksom huvudmannen. 

Arbetet utgår från en nulägesanalys som utvecklingsgrupperna på respektive skola jobbade med under hös-
ten 2018. Skolorna och Huvudmannen arbetar tillsammans med olika insatser och åtgärder utifrån vad  som 
behöver göras för att öka måluppfyllelsen på respektive skola och i hela kommunen. 

I utvecklingsgrupperna deltar lärare, förstelärare, arbetslagsledare, programsamordnare samt represen-
tanter från elevhälsa och skolledning. Det ger en bred kompetens och är en styrka i arbetet med att ta fram 
nulägesanalys och en åtgärdsplan. 

Dessa skolor ingår i projektet: 

 Gudhemsskolan, årskurs F-9 
 Kyrkerörsskolan, årskurs 6-9 
 Ållebergsgymnasiet, enhet C, vård- och omsorgs- samt Introduktionsprogrammet (IM) 

I dialog med huvudman och utsedda skolor har Skolverket identifierat insatser som kan stärka huvudman-
nens och respektive skolas förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Syftet är att kunskaps-
resultaten i de utvalda skolorna, och i kommunen som helhet, höjs och likvärdigheten inom och mellan sko-
lor ska öka. 
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Utvecklingsinsatser genomförs under perioden 2019-2021 med hjälp av Karlstads Universitet. Insatserna 
handlar om: 

 Styrning och utveckling av verksamheterna 
 Undervisning och lärande 
 Förutsättningar för lärande och trygghet 

Beroende på de olika skolornas behov kommer insatserna för de olika skolorna att variera. Några insatser 
ges även till all personal inom grund- och gymnasieskola. 

Övergripande insatser sker även i form av handledning till berörda ledningsgrupper och en riktad insats i 
förändringsledarskap riktas mot alla rektorer och nyckelpersoner i förvaltningen. Syftet är att stärka hel-
hetssynen och skapa ett kollegialt lärande i hela organisationen. 

 

Samarbete med Högskola och Universitet – VFU och Kompetensförsörjning 

Skolor och lärare är engagerade i samarbetet med olika högskolor och universitet. Både förskolor, grund-
skolor och gymnasiet tar emot VFU-studenter.  

VFU verksamheten är en mycket viktig del i kompetensförsörjningen i kommunen framöver. Det är brist på 
lärare, men statliga utredningar visar på ett mycket stort tapp av lärare de närmsta åren. De högre kraven 
på legitimation och utökade krav på lärarbehörighet har också delvis skapat en större brist. Yrkeslärare, 
grundlärare med inriktning mot fritidshem, men även lärare i grundskolan kommer att saknas mest. För-
valtningen jobbar därför för att säkerställa en bra VFU kvalitet där bland annat utbildade handledare är en 
del. Därför att samarbetet med Universitet och Högskolor mycket viktigt. Falköpings kommun jobbar nära 
Jönköpings Universitet HLK som vi får flest studenter ifrån just nu och där Falköping är en VFU-kommun 
och även sitter i en styrgrupp för VFU-planering. 

Falköpings kommun har avtal och samarbete med följande högskolor och universitet: 

• Högskolan i Jönköping HLK, JU 

• Högskolan i Borås, BU driver lärarutbildning via Campus Skövde. 

• Karlstads Universitet, KU 

• Göteborgs Universitet, GU 

• Linköpings Universitet, LiU 

• Luleå Tekniska Universitet,  LTU       

Tack vare samarbetet med kommunen säkerställs en del av lärarutbildningen och dess verksamhetsför-
lagda utbildning, VFU i Falköping Kommun. Genom detta samarbete erbjuds kommunens lärare kompetens-
utveckling av olika slag, genom handledarträffar, inbjudan till föreläsningar och seminarier samt via sär-
skilda handledarutbildningar. Flera lärare har genomgått handledarutbildning i olika omfattning från 7,5 – 
15 högskolepoäng. 

73 lärare har under hösten 2020 anmält sitt intresse för en ny handledarutbildning på 7,5 högskolepoäng 
förlagd till Falköping men genomförd av Jönköpings Universitet VT 2021. Det kommer lyfta kompetensen 
inom enheterna och skapa många handledare som kan ta emot VFU-studenter. 

Praktiskt taget samtliga enheter i kommunen är engagerade i den verksamhetsförlagda utbildningen från 
förskola till gymnasium. 
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Nämndens måluppfyllelse och analys av mål 1 – Ett soci-
alt hållbart Falköping 
Delmål: Alla barn och elever är trygga och tror på sin egen förmåga 

Barn- och utbildningsnämnden har ett delmål under det övergripande målet om social hållbarhet. Målet, 
”Alla barn och elever är trygga och tror på sin egen förmåga”, är viktigt men alltför snävt för att belysa det 
omfattande arbete som genomförs för att bidra till kommunens måluppfyllelse. Även om måluppfyllelsen 
för delmålet är god finns stora utmaningar när måluppfyllelsen ska bedömas utifrån kommunens övergri-
pande mål om ett socialt hållbart Falköping och de nationella krav som ställs på verksamheten. Redovis-
ningen kompletteras genom att analysen görs utifrån de nationella krav som finns på verksamheten. 

Målet kräver samverkan inom kommunen och mellan nämnderna och det är i dessa olika samverkanspro-
jekt och aktiviteter som kommunen uppmärksammats, både av kommuninnevånare och på nationell nivå.  

När kraven ökar från medborgarna ställs verksamheten inför nya utmaningar och situationer. Tillit och för-
troende krävs inom kommunens alla led och nivåer för ”att fånga in” de mest komplexa behoven. 

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

Vid de enkätundersökningar som utförs i kommunen framkommer att en hög andel av eleverna är trygga 
och trivs. Det är dock många fler parametrar som beaktas när nämnden gör sin sammanfattande bedömning 
av i vilken grad kommunen uppfyller såväl det kommunala målet som det nationella kravet för respektive 
skolform. De analyser som presenteras i text nedan är utifrån ett huvudmannaperspektiv och bygger på 
inhämtat material genom styrkedjan. Respektive rektor ansvarar för sin verksamhets sammanfattande ana-
lyser som är ett viktigt underlag för huvudmannen/nämnden. 

Barn- och elevhälsan har utvecklat det tvärprofessionella, förebyggande och främjande arbetet under de 
sista åren. Det är av stor vikt för att kunna ge tidiga insatser – i linje med ett socialt hållbart Falköping. 
Nedanstående bild försöker tydliggöra elevhälsoarbetet och de pågående utvecklingsområden som tagits 
fram under året. Dessa områden är framgångsfaktorer som behöver stärkas i olika grad mot olika skolfor-
mer och enheter i syfte att minska behovet av insatser från SPC på sikt. 
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Redovisning och resultat av arbetet inom Läroplanens områden  

Normer och värden i Förskolan – Alla barn/elever är trygga och tror på sin egen förmåga 

Sammantaget har flera olika satsningar och särskilt det ökade resurstillskottet gett en positiv effekt för 
förskolan som skolform och dess utvecklingsarbete. Det påverkar ett likvärdigt bemötande och bidrar till 
gemensam förståelse kring det viktiga uppdraget att bilda en helhet av utveckling, lärande och omsorg. 
Utvecklingen gynnar barns förståelse av vårt samhälles demokratiska värderingar. Sammanfattningen är 
dock generell och arbetet har olika genomslag i olika förskolor.  

Den vetenskapliga grunden har fått större genomslag i verksamheten och fokus utgår mer naturligt från 
forskning och litteratur än tidigare. Teamarbetet inom rektorsgruppen stärker det kollegiala lärandet och 
deras förmåga att reflektera, analysera och se helhet har förstärkts. Återkopplingen mellan och inom nivå-
erna i styrkedjan har utvecklats och innebär bättre underlag inför politiska beslut.  

Behörigheten och svårigheten att rekrytera oroar hela landet och är särskilt uppmärksammat i kommu-
nens ytterområden. Här finns en större oro för rekryteringsbehovet än inne i tätorten. Det blir allt tydli-
gare att det krävs både behörighet och personaltäthet som säkerställer att förskolan även i fortsättningen 
kan organisera sig så att personalen kan vara närvarande och bidra till lekro, barns utveckling och välmå-
ende. 

Pedagogisk handledning har blivit en viktig och mer omfattande del i förvaltningens utvecklingsarbete och 
mottagande arbetslag visar att handledningen för verksamhetens utveckling framåt. En större samverkan 
mellan olika skolformers mentorskap och handledning skulle kunna bidra till en än bättre helhetssyn i för-
valtningen. 

Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser är värdefulla och bidrar till en ökad samsyn. Barnhälsoarbe-
tet kommer fortsatt att utvecklas genom planerat fortsatta satsningar för att stärka trygghet och lekro. 

Insikten i interkulturella frågor, mångfalds- och segregationskompetens varierar mellan förskolors per-
sonalgrupper och insatserna behöver fortsatt stärkas och samordnas på ett tydligare sätt. Många barn be-
höver ökat stöd av modersmålsstödjare. Här kommer förvaltningen under 2021 att se över befintlig orga-
nisation och stärka den pedagogiska kompetensen. 
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Ekonomin spelar också en stor roll för måluppfyllelsen och trots ökade ramar är resurstilldelningen för 
förskolan fortfarande snålt tilltagen i jämförelse med andra kommuner.  

 

Utifrån förra årets förslag till åtgärder har följande effekter kunnat utläsas: 

 

 Resursförstärkningen har gett positiva effekter för förskolans verksamhet och tid för reflektion 
och planering har utökats. 

 Barnhälsoarbetet har gynnat barnens utveckling och bidragit till snabbare och tidigare insatser. 
 Handledartjänsterna inom förskolan bidrar till samsyn och utveckling. Antalet begärda stödinsat-

ser från Specialpedagogiskt centrum har minskat. 
 Kompetensutvecklingsinsatser har bidragit till ökad insikt och medvetenhet vilken påverkat för-

skolornas lärmiljöer och personalens förhållningssätt och bidrar till ökad samsyn. 

 

Normer och värden i Grundskolan / Alla barn/elever är trygga och tror på sin egen förmåga 

 
Värdegrundens innebörd har i hög grad omsatts från ord till handling och på de flesta grundskolorna pågår ett 

välfungerande  och förebyggande arbete som främjar demokratiska processer och flätar samman undervisning och 

elevhälsa. Det tvärprofessionella arbetet som bedrivs på SPC har stärkt och snabbat upp stödprocesserna ut mot 

enheterna men på flera skolor saknas specialpedagogisk kompetens och det uppstår ibland ett vakuum i det samlade 

elevhälsoarbetet när det saknas mottagare på skolorna.  

 
Under ett antal år har klasser och grupper ständigt omgrupperats och växt eftersom  elevantalet kontinuerligt ökat. 

Idag är det svårt  eller näst intill omöjligt att hitta plats till nya barn i kommunens grundskolor. Analysen visar att 

nya elevinflyttningar ofta medför behov av anpassningar och särskilt stöd. Värdegrunden sätts på prov och utma-

ningarna växer för både elever, personal och ledare när elevantalet och gruppstorlekar ökar. Rektorerna påpekar 

att de har svårt att uppfylla sitt uppdrag om tillgång till extra stöd. Konsekvenserna blir lägre måluppfyllelse och 

större otrygghet. Trångboddheten har länge varit påtaglig i grundskolan, särskilt i tätorten. Det finns en växande 

oro hos både personal och rektorer över situationen och ett behov av stöd och återkoppling från huvudmannen för 

att skapa en gemensam syn på hur vi arbetar strategiskt för att säkra verksamhetens grundläggande behov.  

 

Det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet liksom anmälningsrutinerna har säkrats upp då ett nytt system 

har tagits i bruk. Det upplevs positivt men användningen kan utvecklas och systematiseras ytterligare.  

 

Trygghets- och trivselmått sjunker även om olika enkäter, från KKIK, SKR:s namn på Kommunens kvalitet i 

korthet, och Skolinspektionen, visar på olika måluppfyllelse. Det är inte oväntat med tanke på den trångboddhet 

som erbjuds i kommunens grundskolor i dagsläget.  

Enkätförfrågningarna måste samordnas i högre utsträckning framöver och anpassas till SKA-arbetet. Det fram-

kommer att skolorna i högre grad än tidigare använder sig av resultaten från de uppföljningar och elevenkäter som 

genomförs. Det säkrar åtgärderna och skapar tillit. 

 

Under våren 2020 har pandemin påverkat skolsituationen ytterligare. Att lokalerna ofta är för trångbodda blir en 

än större utmaning när eleverna ska hålla distans i klassrum, matsalar och under rastaktiviteter. Även om flera 

skolor är under ombyggnad och har något mycket positivt att se fram emot upplevs ändå byggprocessen med 

förtätade skolgårdar och tätare rastscheman ansträngande under ombygggnadsperioden av berörda skolor.  

Rektors uppdrag är komplext och tiden som närvarande pedagogisk ledare behöver prioriteras. Här har huvudman-

nen ett viktigt uppdrag i att ge rektor stöd. Fokus på förändringsledarskap under läsåret har gett rektor en möjlighet 

till självreflektion och bidragit till kollegialt lärande inom den samlade ledningsgruppen. Begreppen arbetsorgani-

sation kontra utvecklingsorganisation börjar sätta sig och allt fler pratar om sitt arbete i dessa termer. Ett antal 

verktyg har också förankrats i organisationen utifrån arbetet med Mette Liljenborgs litteratur. 

Antalet kuratorer har ökat kraftigt de sista åren och de är en viktig del i att skapa trygghet på skolan.  De avlastar 

rektor och utgör en del av grunden i trygghets- och elevhälsoteam. Här pågår ett kartläggnings- och analysarbete 

för att följa upp och mäta effekterna av professionens arbetsinsatser. 

 

Utifrån förra årets förslag till åtgärder har följande effekter kunnat utläsas: 
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 Arbetet runt ny skolorganisation har bidragit till ökad delaktighet i alla framtagande av funktionsprogram 

för alla inblandade på olika nivåer.. 

 Olika statsbidrag har bidragit till att öka vuxentätheten för de yngre eleverna och till ökad trygghet på 

raster, i korridorer och på lektioner.   

 
 

Normer och värden på Fritidshemmen / Alla barn/elever är trygga och tror på sin egen förmåga 

De olika satsningarna som huvudmannen och Rektor gjort under de sista två åren visar nu på effekter och 
en ökad progression för fritidshemsverksamheten. Även om de olika fritidshemmen ännu inte kan ses som 
likvärdiga pågår både ett organisationsmässigt  och ett utvecklingsfokuserat arbete överallt och det kolle-
giala lärandet bidrar till samsyn. 

Eftersom fritidshemmets verksamhet snabbt tappat behörig personal till förmån för grundskolan och glap-
pet är svårt att fylla med pedagogiskt utbildad personal har verksamheten stora utmaningar. Behörigheten 
är heller inte likvärdigt fördelad mellan fritidshemmen och andelen varierar mellan 0-100%. Här krävs pri-
oritering och fokusering för att kunna möta de nya förtydligade kraven i läroplanerna samtidigt som behö-
righeten sjunker. Fritidshemmen är utsatta som verksamhet och det krävs en i högre grad planerad sam-
verkan med grundskolan för att stärka helhetssynen. Bemötande, förhållningssätt och kompetens påverkar 
både hur arbetet genomförs och upplevelsen av det.  

De pedagoger som arbetat med pedagogisk handledning för fritidsarbetslag, har tagit fram förslag till pla-
nerings- och uppföljningsmallar för fritidshemsverksamheten. Dessa har provats och tagits emot på ett po-
sitivt sätt. Mallar, nätverksträffar och avsatt tid på verksamhetsspecifika möten för fritids har bidragit till 
en mer enhetlig struktur och ett tydligare SKA arbete. Från nästa läsår har även arbetslagsledarträffar pla-
nerats för att stärka likvärdigheten ytterligare. Förväntningarna på fritidshemmens uppdrag har tydlig-
gjorts och styrkedjan har gynnats av arbetet som bedrivs processinriktat. Detta gynnar både arbets- och 
utvecklingsorganisationen för fritidshemmen. 

Att få träffas över skolgränserna ger en ökad känsla av tillhörighet och gemenskap hos fritidslärarna, precis 
som det gör hos rektorerna. Det bidrar till en ökad samsyn och i forum som tex. nätverksträffar kan värde-
grundsarbetet lyftas i syfte att skapa en likvärdig verksamhet i Falköpings kommun. Kompetensutveckl-
ingsdagarna är viktiga för att kunna få tid för samverkan. 

Kunskapen om SKA-arbetet och insikten i interkulturella frågor, mångfalds- och segregationskompetens 
varierar mellan fritidshemmens personalgrupper och insatserna behöver fortsatt stärkas och samordnas 
på ett tydligare sätt. Den ökande mångfalden påverkar förståelsen för och arbetet med demokratisk fostran. 
Förvaltningen har tagit fram stödrutiner och ett digitalt verktyg har köpts in för att underlätta och skapa 
överblick av de kränkningsanmälningar som görs. Under hösten har nätverksträffarna haft fokus på elev-
stödjande insatser för att stärka kompetensen. Boken ”Specialpedagogik för fritids”, har använts som un-
derlag för att fördjupa förståelsen för olika behov och funktionsvariationer. 

 

Styrning och ledning för fritidsverksamheten har samverkats fackligt och de nya riktlinjerna och perso-
naltäthet,  planerings- och reflektionstid samt tid för uppföljning och kvalitetssäkring ska vara mer enhet-
liga oavsett vilket fritidshem som avses. Under våren 2021 ska förändringen följas upp och utvärderas. 

 
Utifrån förra årets förslag till åtgärder har följande effekter kunnat utläsas: 

 

 Tid för planering och reflektion har samordnats för personal vid kommunens fritidshem 
 Personalens behörighet fortsätter att sjunka inom fritidshemsverksamheten. Trots försök är det 

svårt att både behålla och rekrytera personal. 
 Handledning av erfarna pedagoger har förändrats så att nu alla fritidshem tar del av handledningen 

via en arbetslagsledare istället för att några fritidshem får specifik handledning . Syftet är att bättre 
nå ut på ett likvärdigt sätt. 
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Normer och värden på Grund- och Gymnasiesärskolansärskolan / Alla barn/elever är trygga och tror på sin 
egen förmåga 

Grund- och gymnasiesärskolan i Falköping håller en hög kvalitet och personalen är behörig och kompetent. 
Det finns ett genuint intresse för utveckling och verksamheten utgår från nationella styrdokument och sen-
aste forskning.  Utvecklingsarbetet har stärkts genom åren tack vare flera olika samverkansprojekt med 
Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM och olika forskningsprojekt. Nätverksträffarna för 
berörda rektorer är viktiga för att säkerställa stadiebyten, trygghet, samsyn och kontinuitet i verksamheten. 
De bidrar till utveckling och kollegialt lärande. Det är märkbart i rektorernas analyser av sina verksamheter 
att också den övergripande utbildningsinsatsen inom förändringsledarskap samt pågående rektorsutbild-
ningar  har satt spår och hjälper rektorerna att lägga större tyngd på den vetenskapliga grunden. Begreppen 
arbetsorganisation kontra utvecklingsorganisation börjar sätta sig och allt fler pratar om sitt arbete i dessa 
termer. Ett antal verktyg har också förankrats i organisationen utifrån arbetet inom ”Samverkan Bästa 
Skola”.  

Den nyrekryterade handledaren som främst riktar sina insatser mot individintegrerade elever och dess lä-
rare, har ett viktigt uppdrag i att försöka stärka likvärdigheten mellan alla elevers utbildning oavsett place-
ring. Kuratorer är en viktig del i att skapa trygghet på skolan.   

Samarbetet mellan grundsärskola och grundskola kan utvecklas ytterligare. Det är viktigt att alla elever 
känner tillhörighet till sin skola och samtidigt respekt för varandras skolformstillhörigheter. Förståelse för 
olikheter och mångfald behöver ständigt aktualiseras.  

För nyanlända elever som eventuellt tillhör särskolans personkrets kan språket vara ett hinder i kartlägg-
ningsprocessen som gör att elevens behov inte uppmärksammas. 

Det tvärprofessionella arbetet som bedrivs på SPC har stärkt och snabbat upp stödprocesserna ut mot en-
heterna.  

Det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet liksom anmälningsrutinerna har säkrats upp och ett nytt 
system har tagits i bruk. Det upplevs positivt men användningen kan utvecklas och systematiseras ytterli-
gare, främst på huvudmannanivå.  

Enkäter används för att hämta in olika perspektiv men  måste samordnas i högre utsträckning framöver och 
anpassas till SKA-arbetet. Det framkommer att skolorna i högre grad än tidigare använder sig av resultaten 
från de uppföljningar och elevenkäter som genomförs. Det säkrar åtgärderna och skapar tillit. 

Under våren 2020 har pandemin påverkat skolsituationen för elever inom grund- och gymnasiesärskolan 
där frånvaron inledningsvis ökade. Elevgruppen med stora behov har i större utsträckning haft behov av 
hemundervisning  vilket ställt nya krav på lärarkåren. För elever inom gymnasiesärskolan har möjligheten 
till naturlig samverkan med gymnasieelever försvunnit.  

 

Utifrån förra årets förslag till åtgärder har följande effekter kunnat utläsas: 

 Skolorganisationen och nya funktionsprogram har bidragit till ökat inflytande och helhetssyn av-
seende grundsärskola.  

 Nätverksträffar för gymnasiesärskolans personalgrupp har uppfattats positivt. 
 

 

Normer och värden på Gymnasieskolan / Alla barn/elever är trygga och tror på sin egen förmåga 

Att både ledning och personal prioriterar värdegrundsarbetet och samarbetar på ett tydligt sätt för att be-
möta och förhålla sig på ett likvärdigt sätt mot elever, oavsett programtillhörighet, gynnar måluppfyllelsen, 
helhetskänslan och delaktigheten. Det är märkbart att den ledarutbildning inom förändringsledarskap som 
pågått under året gett avtryck i utbildningen. Ållebergsgymnasiet har kommit långt i sitt utvecklingsarbete 
med arbetsorganisationen avseende värdegrundsfrågorna. Nu finns förutsättningar att fortsätta och förfina 
utvecklingsarbetet och undervisningen.  

Den låga personalomsättningen på gymnasiet gynnar värdegrundsarbetet och de gemensamma rutiner och 
aktiviteter som beslutats om. Sammanhållningen och samsynen inger en trygghet för både elever och per-
sonal. 
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Den långvariga volymökningen inom IM-programmen har ständigt påverkat organisation och arbetsformer. 
Det ställs högre krav på samtliga lärare för att alla elever ska förstå och omfattas av samma värdegrund i en 
skola med ökad mångfald.  

Det är positivt att anmälningsrutinerna för kränkande behandling har förenklats och det kommer att un-
derlätta för alla inblandade. I dagsläget finns förutsättningar för en övergripande bild. På Ållebergsgymna-
siet finns ett fåtal anmälningar rapporterade för läsåret. 

Den koordinator som rekryterats inom arbetet med SBS har ett stort ansvarsområde och samverkan åt alla 
håll måste öka för att fler elever ska får tillgång till rätt utbildningsplatser utifrån specifika behov. 

 

Utifrån förra årets förslag till åtgärder har följande effekter kunnat utläsas: 

 Anmälningsrutinerna till nämnd har systematiserats tack vare nytt digitalt verktyg. 
 Eleverna på enhetsnivå har involverats i arbetet med att återupprätta planer för att förebygga 

kränkningar och diskriminering på ett tydligare sätt. 
  

Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål och nationella övergri-
pande mål 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland annat på verksamheternas och rektorernas 
analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av 
olika insatser. Huvudmannen gör en samlad bedömning utifrån ett helhetsperspektiv och syftet är att ge-
nom analyserna få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag 
och vilken effekt olika kommunala satsningar har. Det förebyggande arbetet mot kränkning och diskrimi-
nering kan förbättras liksom barn/elevers möjlighet till inflytande. Bedömningen skiljer mellan skolformer-
nas verksamheter men det bedöms ändå att kommunen till stor del uppfyller de krav som förväntas. 

 

Mindre god Godtagbar God Mycket God 

  X  
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Nämndens måluppfyllelse och analys av mål 2, Ett attrak-
tivare Falköping 
Kommunens tydliga viljeinriktning genom beslut om förändrad skolorganisation bidrar i hög grad till ett 
attraktivare Falköping. Satsningen berör en bred målgrupp bestående av barn, elever, vårdnadshavare, 
medarbetare och näringsliv. Samsyn avseende lokaler, lärmiljöer och förhållningssätt påverkar rekrytering 
och attraktivitet. Genom den stora satsningen bidrar nämnden till kommunens övergripande mål. Skolor-
ganisationsarbetet involverar många inblandade inom hela styrkedjan och flera referensgrupper har delta-
git i utvecklingsarbetet. Framtagandet av funktionsprogram har bidragit till effektivitet och likvärdighet 
men det ekonomiska perspektivet borde involverats tidigare. Satsningarna på lärmiljöer och utveckling bi-
drar till att locka arbetskraft till kommunen. Att jobba för en god kvalitet genom mål 4, gynnar medborgar-
nas upplevelse av attraktivitet. 

 

Kortfattad samlad bedömning av nämndens bidrag till kommunens övergri-
pande mål 

Mindre god Godtagbar God Mycket God 

  X  

 

 

 

Nämndens måluppfyllelse och analys av mål 3, Skapa för-
utsättningar för ett näringsliv som utvecklas 
Genom en hög måluppfyllelse i mål 1 och 4 skapas förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas i Falkö-
pings kommun. Ett tydligt samarbete med näringslivet genom VISA-arbete, prao, programråd och arbets-
platsförlagd utbildning skapar förutsättningar för en högre anställningsbarhet genom att korta avståndet 
mellan skolan och arbetslivet. Det är av stor betydelse att elever fullföljer sina studier och blir behöriga till 
gymnasieskola och vidare utbildning för att näringslivets behov ska mötas. För elever i Falköpings kommun 
har måluppfyllelsen, och därmed behörigheten till nationella program på gymnasiet, varit låg under en 
längre period. Tidiga insatser är prioriterade men de behöver tid för att kunna göra avtryck och ge effekt.  

 

Kortfattad samlad bedömning av nämndens bidrag till kommunens övergri-
pande mål 

Mindre god Godtagbar God Mycket God 

 X   

 

 

 

 

Nämndens måluppfyllelse och analys av mål 4, Kvaliteten 
inom verksamheten ska öka      
Delmål: Medarbetarna är kompetenta, har handlingsutrymme och inspirerar till utveckling och ökad 
måluppfyllelse 
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Rekryteringssituationen är fortsatt ansträngd och svårigheter att anställa behörig personal kvarstår för 
samtliga verksamhetsformer. Behörigheten i förskola och grundskola sjunker inte längre medan fritidshem-
mens behörighet fortsätter sjunka vilket påverkar kvaliteten. Svårigheterna synliggörs inte lika tydligt för 
gymnasieskolan men läget i Falköping liksom i regionen och landet i övrigt är problematiskt. Det ställer 
stora krav på en liten kommun att kunna locka med annat än lön för att behålla och rekrytera legitimerad 
och behörig personal i framtiden. Frånsett behörighetsläget har Falköpings utbildningsverksamhet visat på 
flera olika framgångsfaktorer under året. Kraven på en ökad digitalisering skär tvärs genom alla verksam-
heter och kräver både kunskap och kompetens inom området. Här har pandemin påverkat användandet 
och under 2020 har personalens användning av digitala verktyg ökat markant. Olika nya användningsom-
råden har arbetats fram och arbetet fortsätter nu tillsammans med RISE, statens forskningsinstitut, för att 
utveckla förutsättningar och kapacitet. När det kommunala målet redovisas sker det i linje med de nation-
ella målen och kraven under ”Utveckling och Lärande / kunskapsutveckling”. Det innebär att analysarbetet 
har en bredare grund och utgångspunkt än det avgränsade kommunala målet och att bedömningen säker-
ställs. Under läsåret har hela förvaltningen fortsatt påverkats av samarbetet med Skolverket och Karlstad 
Universitet genom “Samverkan för Bästa Skola”,  och alla rektorer har deltagit i det utbildningskoncept som 
erbjudits i förändringsledarskap och Systematiskt kvalitetsarbete. Utbildningen pågår under en 3 årsperiod 
och sprids genom ett distribuerat ledarskap vidare till nyckelpersoner och ut i verksamheten. Samarbetet 
avslutas till sommaren 2020. 

I Skolverkets lägesrapport för 2020 framkommer även att ”Kurs- och ämnesplaner samt kunskapskrav har 
under en längre tid diskuterats, bland annat utifrån hur de skapar förutsättningar för en rättvisande och 
likvärdig betygsättning. Det har framförallt handlat om att kunskapskraven är omfattande och detaljerade 
vilket kan medföra att mindre detaljer blir avgörande för en elevs betyg, och att betygen därmed inte på ett 
rättvisande sätt återspeglar elevens kunskaper i ämnet.” Nya kursplaner är beslutade att gälla from 210701 
och en gemensam implementering av dessa har påbörjats i förvaltningen. 

 

Redovisning och resultat av arbetet inom Läroplanens områden 

Nedan redovisas den övergripande resultatsammanställningen utifrån rektorers och huvudmannens ana-
lyser. 

 

Utveckling och lärande i Förskolan  / Alla barn/elever når målen 

Resurstilldelningen till skolformen ökade 2019 då medel flyttades från gymnasieskola till förskola. Detta 
har skapat förutsättningar för utökad handledning, reflektions- och planeringstid, utveckling av lärmiljöer 
och undervisningsinnehåll samt möjliggjort mindre gruppindelningar. Förstärkningen har mottagits på ett 
professionellt och positivt sätt som gynnat barn och barngrupper. Effekterna har följts upp kontinuerligt 
och justeringar har gjorts efterhand för att säkerställa att förändringarna påverkat positivt.  

”Utveckling och lärande” som läroplansområde, visar på fortsatt positiv progression och rektorer för för-
skola samverkar för att bidra till utvecklingen. Flera rektorer har tillsammans med sina pedagoger arbetat 
fram utbildningsplaner för sin verksamhet. De framhålls som viktiga för att stödja utvecklingsarbetet och 
bidra till likvärdighet i såväl förhållningssätt och bemötande som val av undervisningsinnehåll.  Det strate-
giska ledningsarbetet och val av utvecklingsområden skiljer sig inte mycket åt mellan förskolorna och även 
innehåll och arbetssätt har blivit mer likvärdiga. Ibland är även effekterna svåra att skilja mellan försko-
lorna och här krävs ytterligare fördjupning i analysarbetet.  

Personalens förutsättningar i behörighet och personaltäthet  har en avgörande betydelse för hög kvalitet 
och förutsättningarna har gynnats av budgettillskottet.  

Ett omfattande kollegialt kompetensutvecklingsarbete bedrivs inom skolformen och förskolornas egen-
valda utvecklingsarbeten kompletterar kommunens övergripande satsningar, nätverksträffar och handle-
darskap. De pedagogiska handledarna bidrar till ledning och stimulans, stöttar pedagoger och arbetslag i 
det förebyggande arbetet och kompletterar förskolorna i utvecklingsarbetet. 

Under pandemin 2020 har mycket undervisningstid förlagts utomhus vilket särskilt påverkat utveckling 
och utformning av utomhusmiljön och uteaktiviteter positivt. Samtidigt har flera av förskolorna haft högre 
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frånvaro än vad som är normalt och det påverkar både barnen på plats och de som varit frånvarande. Bar-
nen som kommer till förskolan får större utrymme för både lek, stimulans och inflytande och högre tillgång 
till pedagogerna medan barnen som har varit eller är hemma fått lägre tillgång till samma utbud. 

Den ökade digitaliseringen har påverkat användningen av IKT i undervisningssyfte men främst har det på-
verkat kommunikationsarenorna  för personalen. En övergripande uppföljning av pandemipåverkan inom 
hela utbildningskedjan pågår. 

Möjligheten till kompensatoriskt stöd har ökat tack vare barnhälsoarbetets fokus på det hälsofrämjande 
och förebyggande arbetet. Barnhälsans medverkan i förskolornas BHT och handledning har ökat. Riktade 
kompetensutvecklingsinsatserna har också bidragit till att barn har fått stöd och hjälp i tidigare skede och 
stödet har  gynnat fler barn i grupperna. Detta arbete ligger även i linje med behovet av ökad tillit till pro-
fessionen och  tillitsstyrningens principer.  

Däremot efterfrågas fortfarande stödinsatser avseende modersmålsstöd i högre omfattning än vad som 
medges. Det framkommer vid kartläggning av modersmålsstöd i förskolan att 31% av förskolebarnen talar 
mer än ett språk. Det är betydligt fler än riksgenomsnittet för kommunerna. I dagsläget talas 32 olika språk 
inom förskoleverksamheten och kommunen erbjuder modersmålsstöd i 3 av dem. Kartläggningen visar att 
det finns ett stort behov av att förankra flerspråkiga barns språkutveckling och behov av stöd  i personal-
grupperna. 

Inom förskolan, precis som i övriga skolformer, syns en tydlig segregering och några förskolor har en 
mycket hög andel barn med annat modersmål medan andra har en låg andel. För att lyckas med en långsiktig 
integration måste huvudmannen organisera på ett sätt som gynnar integration. Både kompetensutveckl-
ingsinsatser och de olika stödmaterial för språkutvecklande arbetssätt och flerspråkighet som arbetats 
fram bidrar till utveckling, riktning och samsyn.   

 

 

 

Utifrån förra årets förslag till åtgärder har följande effekter kunnat utläsas: 

Effekterna av olika kompetensutvecklingsinsatser är märkbara på såväl struktur/organisationsnivå som 
processnivå och för enskilda barn och barngrupper.  

•Medel har förskjutits från gymnasieskola till förskola under höstterminen 2019. Det gynnar hela verk-
samheten och alla nivåer på ett positivt sätt.  

•Den gemensamma kompetensutvecklingstiden har dubblerats från 2 till 4 dagar per år. Den har stärkt 
utvecklingsarbetet och gett personalen förutsättningar för utveckling. 

•Tiden för reflektion har utökats. Effekterna upplevdes tillfredställande under början av året men under 
pandemin har reflektionstiden ibland minskat för att öka personaltätheten i barngruppen.  

•Användandet av digitala verktyg i förskolan har ökat markant. Pandemin har påskyndat utvecklingen 
främst för pedagogerna.   

•Det omfattande kompetensutvecklingspaketet med pedagogisk handledning och IKT handledning har 
bidragit till höjd medvetenhet och likvärdighet samt breddad och fördjupad kompetens hos personalgrup-
pen. Läroplanen har synliggjorts på ett tydligt sätt. Digitala lösningar har ordnats för att minska smitt-
spridningsrisken. 

•Barnhälsoarbetet har stärkts och förankrats. Det visar på tydliga effekter för såväl barn, personal som 
organisation. De handledningsinsatser som SPC ansvarar för har betytt mycket för utvecklingen och bidra-
git till personalens kompetenshöjning samt gynnat och påskyndat insatserna för de yngsta barnens behov 
av stöd.  

•Satsningarna på att stärka det språkutvecklande arbetssättet genom riktlinjer, stödmaterial, högskoleut-
bildning och kollegialt lärande har bidragit till högre kompetens och likvärdighethos personal och bättre 
utmaning och stimulering för enskilda barn och barngrupper. Avsaknaden av modersmålsstöd hos flera 
förskolor har blivit tydligt. 

•Rektorerna för förskola arbetar i högre grad än tidigare utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfa-
renhet som en effekt av styrning i  ny skolformsindelning.  
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•Analysarbetet behöver fortfarande fokuseras och tydliggöras så att återkopplingen i styrkedjan blir tyd-
lig för varje nivå och varje enskild arbetsplats. Förvaltningen har i uppdrag att stärka den dialogbaserade 
uppföljningen. 

Kunskapsutveckling  i Grundskolan / Alla barn/elever når målen 

Efter några år av positiv progression av andel elever med behörighet till nationella program, har trenden 

vänt igen och föregående läsår visade på stora utmaningar avseende elevers måluppfyllelse. Ungefär 78% 

av eleverna blev behöriga till de nationella programmen jämfört med rikets dryga 85 %. Fortfarande visar 

flickor på högre måluppfyllelse än pojkar och skillnaderna varierar mellan skolor, årskurser och klassrum. 

Skillnader beroende på elevers bakgrund och föräldrars utbildningsbakgrund är fortfarande framträ-

dande. Samverkan med elevhälsan har utvecklats och det övergripande tvärprofessionella arbetet inom 

specialpedagogiskt centrum har resulterat i bättre samsyn inom SPC men även ut i organisationen som 

måste bära kunskap och utveckling så att inte den blir för personbunden. Elevhälsa och undervisning ut-

gör tillsammans de viktigaste komponenterna i utbildningen och rektorerna signalerar om att det krävs 

mer resurser för att möta alla elevers behov. 

Årets resultat är påverkat av den pandemi som sköljt över världen, både i negativ och i positiv riktning. En 

skjuts i digitaliseringen har bidragit till gemensam trygghet i att hantera digital undervisning samtidigt 

som det blivit tydligt att elevgruppen som redan tidigare nådde långt avseende måluppfyllelse klarar digi-

tal undervisningen bättre än den motsatta gruppen. Fler rektorer än tidigare lyfter segregationen och ele-

vers olika förutsättningar som en stor utmaning. En hög andel elever med annan bakgrund beskrivs som 

en utmaning men även som en del som berikar skolan. I Falköping varierar andelen elever med utländsk 

bakgrund stort mellan skolorna. 

Kollegialt, kooperativt och kollaborativt lärande och observation av varandra lyfts som framgångsfaktorer 

av rektorerna. Det är tydligt att de utbildningsinsatser som genomförts via tex Karlstads Universitet ge-

nom ”Samverkan bästa skola” har slagit igenom i hela organisationen och nästintill samtliga rektorer näm-

ner dem i sina analyser.  

Det är tydligt att antalet in- och utflyttningar har ökat de senaste åren och att det påverkar klassrumssitu-

ationen negativt med ständiga förändringar. 

Ett särskilt fokus behöver riktas mot uppföljning av de yngsta elevernas måluppfyllelse som också är posi-

tiv på flera sätt.  Flera insatser och utvecklingsprojekt har riktats mot dem i form av bl.a. återkoppling av 

arbetet med bedömningsstöd, lågstadiesatsning, mentorskap, tvålärarsystem, ASL och nätverksträffar. 

Nätverksträffarna för personal i förskoleklass har varit välbesökta och upplevs givande. Återkopplingen 

från matematiksamordnaren till klasslärare i tidiga år upplevs positivt och stärker samsyn och likvärdig-

het. 

Den största delen av kompetensutvecklingsmedel för grundskola används för tidsnedsättning till handled-

nings- och mentorstjänster. 

Matematik är fortfarande det ämne där flest elever har svårast att nå kunskapskraven  men matematik-

satsningar  och  kompetensutveckling via matematikprojektet, utökad undervisningstid, lovskola och ”Ål-

lematte” samt satsningar i hela utbildningskedjan har visat ge viss effekt på måluppfyllelse och behörighet 

även i de senare åren.  Trots alla olika insatser och en viss progression, är måluppfyllelsen inom ämnet 

inte tillräcklig. 

I årets analys har även ämnet engelska lyfts som ett utvecklingsområde men även den låga måluppfyllel-

sen i svenska som andra språk. 

Utvecklingsarbetet behöver fortfarande byta fokus från resultat till undervisning.  Lärares självreflektion 

är oerhört viktig för att skapa förutsättningar för förändring och utveckling av verksamhet, undervisning 

och måluppfyllelse.  

Rektorsgruppen för grundskola leds av verksamhetschef och möjligheten att fokusera på en skolform i 

taget har stärkt det kollegiala lärandet och samarbetet inom skolformsgruppen. Sammanhållningen och 

samsynen har påverkat ledarskapet och stärkt de olika satsningar som gjorts under året.  
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Utifrån förra årets förslag till åtgärder har följande effekter kunnat utläsas: 

Effekter av olika insatser och kompetensutveckling syns på olika nivåer och både organisations-, process- 
och elevnivån har gynnats av de olika insatserna.  

 

•Det går att se en ökad samsyn och likvärdighet mellan både pedagogers och grundskolerektorers  syn på 
lärmiljöer och hur de ska skapa förutsättningar för dem. Det funktionsprogram som tagits fram för de olika 
skolformerna har varit till stor hjälp och tydliggjort krav på standard och kvalitet vilken påverkar även re-
dan befintliga skolors syn på verksamhetens innehåll och förutsättningar på ett positivt sätt.  

•SKA arbetet utvecklas succesivt och återkoppling sker på de flesta skolor  kontinuerligt. De satsningar som 
genomförts övergripande som tex ”Förändringsledarskap” ger effekt ut mot verksamheten och den ”röda 
tråden” och helhetssynen gynnas.  

•Elevhälsans professioner på SPC har utökats med en specialpedagogisk kompetens med inriktning mot 
matematik. Det tvärprofessionella arbetet har utvecklats och en samlad analys av barn- och elevhälsoarbe-
tet tas fram årligen. 

•Kalendariet för kollegialt lärande skapar förutsättningar för olika professioner att mötas och lära av 
varandra mellan skolorna. Tyvärr har pandemin påverkat möjligheten att träffas fysiskt och ibland har nät-
verksträffar ställts in. Det kollegiala och kooperativa lärandet på skolnivå och kommunnivå lyfts i rektors-
analyserna som oerhört viktigt för att åstadkomma samsyn och likvärdighet på både organisations- och 
processnivå.  

•En kartläggning av nuvarande insatser avseende modersmålsundervisning och studiehandledning  har ge-
nomförts och ska ligga till grund för fortsatt förbättring och utveckling. Bildstöd i undervisningen, använd-
ning av Studi och andra digitala verktyg bidrar till större inkludering och för eleverna en ökad delaktighet. 

•Rotation och nyrekrytering  inom lärargruppen påverkar elevers förutsättningar och effekterna av olika 
insatser negativt. Många grupper får göra ”omstart” och kollegiala och kompetensutvecklande insatser 
krävs ständigt.  

•Effekten av den ökade undervisningstiden i matematik har inte följts upp på ett tydligt sätt och kan inte 
särskiljas. 

•Utökningen av kuratorstjänster de senaste åren har kartlagts och en minskning av antalet tjänster har på-
börjats. Det innebär att kuratorsuppdrages riktmärke blir 250 elever per kurator istället för 200 elever per 
kurator. 

•Olika statsbidrag har fördelats socioekonomiskt och kompletterar given budget på ett positivt sätt och ökar 
elevers möjlighet till stöd 

 

 

 

Tidsplan Grundskola 

För att skapa samsyn i uppföljningsarbetet har en tidsplan tagits fram för när och av vem olika kunskaps-
resultat följs upp. Planen för nuvarande läsår presenteras i sin helhet på nästa sida. Planen innefattar ge-
nomförande och uppföljning av Nationella prov men under 2020 har flera av dessa ställts in pga. pandemin. 

 

 

Tidsplan Grundskola  – för kunskapsuppföljning och analys av läsårets resultat 2020/2021 

Område: VAD? NÄR? VEM? 

Kartläggning Fsk klass 

Läsa Skriva Räkna  
Garanti för tidiga insatser 

Hitta Språket, analys 
Överlämning till åk 1 

Ht, senast 14 dec 2020 

Juni 2021 
Ansvarig pedagog och speci-
alpedagog 
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Läsa Skriva Räkna 
Garanti för tidiga insatser 

Hitta Matematiken, ana-
lys 
Överlämning till åk 1 

Ht,  senast 14 dec 2020 

Juni 2021 
Ansvarig pedagog och speci-
alpedagog. 

Bedömningsstöd i åk 1 

Bedömningsstöd åk 1-3sv Kunskapskravet åk 1 2 juni 2021 Ansvarig lärare alt 
specped/lärare 

Bedömningsstöd åk 1-
3ma 

Enligt matteprojektplan Enligt plan Ansvarig lärare alt 
specped/lärare 

Registrering och uppföljning nationella prov 

NP-resultat åk 3, 6 och 9 Registrering av resultaten 
i Dexter 

Snarast och senast 
31 maj  2021 
Ma/So åk 9 senast 2 
juni 2021 

Ansvarig Lärare 

NP-resultat åk 3, 6 och 9 Central sammanställning 
IST-analys 

 9 -11  juni 2021 Bu-förvaltning 

NP-resultat åk 3, 6 och 9 Analys av NP-resultaten Senast 30 augusti 
2021 

Rektor och lärare 

Kunskapsuppföljning i samtliga ämnen 
Kontinuerlig doku-
mentation av elevens 
kunskaper (åk 1-9) 

Alla elevers kunskaper i 
samtliga ämnen doku-
menteras i kunskapskrav-
tabeller 

Kontinuerligt Undervisande lärare i åk 1-9 

Unikum-Bedömning 
(flaggning) mot kun-
skaps-krav i Lgr 11 (åk 1-
9) 

Alla elever ska bedömas i 
samtliga ämnen eleven 
har undervisning i 

14 dec 2020  
  2 juni 2021 

Undervisande lärare i åk 1-9 

Unikum-bedömning 
(flaggning) mot kun-
skaps-krav i Lgr 11 (åk 1-
9) 

Statistik sammanställs 
(tas fram) på skolnivå. 

17 dec 2020 och 9 -
11 juni 2021 

Rektor och lärare 

Unikum-bedömning 
(flaggning) mot kun-
skaps-krav i Lgr 11 (åk 1-
9) 

Analys av statistik från 
Unikum på elev-, klass-, 
ämne- och skolnivå 

Senast 15 januari och 
30 aug 2021 

Rektor och lärare 

Unikum-bedömning 
(flaggning) mot kun-
skaps-krav i Lgr 11 (åk 1-
9) 

Statistik sammanställs 
(tas fram) på kommun-
nivå. 

17 dec 2020 -10 jan 
2021 och  
7-11 juni 2021 

Bu-förvaltning 

Lägga in nya Fsk-elever i 
Unikum 

Skicka till Unikum v. 25 2021 LUA-ansvarig 

Registrering och uppföljning betyg 
Betygsstatistik Betygen sammanställs 

centralt 
7-10 januari 2021 
och 9-11 juni 2021 
via IST-analys 

BU-Förvaltning 

Samlad analys och inrapportering 
Kunskapsuppföljning Resultaten analyseras 

skolvis 
Enligt rektors tids-
plan 

Rektor 

Kunskapsuppföljning Resultat redovisas i 
nämnd 

Augusti/september 
2021 

Utvecklingsstrateg 

Kunskapsuppföljning Förvaltningen 
sammanfattar och analy-
serar årets resultat. 

Augusti/oktober 
2021 

Utvecklingsstrateg 

Kunskapsanalys Huvudmannen får analys 
av resultat 

Augusti/oktober 
2021 

Rektorsgrupp och Bu-förvalt-
ning  

 

 

Utbildningsresultat i Grundskolan  / Alla barn/elever når målen 

Måluppfyllelse i årskurs 1-5 
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Elevers måluppfyllelse under de första skolåren redovisas i varje elevs skriftliga individuella utvecklings-
plan. Dessa dokumenteras i ett webbverktyg, Unikum, där såväl elevers som skolors och kommunens 
måluppfyllelse kan avläsas. Andelen elever som prognostiseras att  nå kunskapskraven i svenska, matema-
tik och engelska under år 1-5 ligger relativt stabilt mellan åren men skiljer mellan skolor och ämnen. Ämnet 
svenska som andra språk skiljer sig från övriga ämnen avseende måluppfyllelse och progression. Varje skola 
analyserar sina resultat för att kunna göra rätt anpassningar och åtgärder. Förvaltningens kommunala 
språk-, läs- och skrivutvecklare samt matematikutvecklare återkopplar regelbundet till kommunens alla 
lärare i tidiga år hur elevgruppernas resultat kan påverkas genom val av undervisningsinnehåll. De nya 
bedömningsstöden och kartläggningsmaterialet för förskoleklassens elevgrupp har samordnats inom för-
valtningen och ligger till grund för återkopplingen. 

 

 
Diagram:  Elevers måluppfyllelse i årskurs 1-5 i sv, sva, ma och eng. 

 

De nationella proven visar inte enbart elevernas måluppfyllelse utan är också ett viktigt underlag för för-
bättringsarbete i kommunen. Under 2020 gjordes inte några nationella prov beroende på pandemin som 
påverkade hela Sveriges kunskapsuppföljning. Vissa skolor använde ändå nationella prov som underlag 
för sin bedömning men inga prov skickades in till SCB. I normala fall används resultatet för att ändra inne-
hållet i undervisningen och kan på så sätt få stor effekt om det analyseras och tas till vara på rätt sätt av 
berörd personal. 

Nedan visas istället bedömningen och prognosen i SIUP för årskurs 3  för 2020 och över tid. 
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Diagram: Andel lever som prognostiseras klara matematik,  svenska, svenska som andra språk och engelska i årskurs 3 2020 

 

Måluppfyllelse i årskurs  6 - 9 

Vid analys av måluppfyllelsen i år 6 framgår att elevers kunskapsutveckling liksom betyget ofta har en po-
sitiv progressionsriktning i årskurs 6 i förhållande till föregående årskursers bedömningar. Andelen ele-
ver som klarar kunskapskraven och som når de högre betygsstegen skiljer mellan olika ämnen. Måluppfyl-
lelsen i svenska och engelska är högre än i ämnet matematik. Det är viktigt att ta hänsyn till att flertalet 
elever med rätt att läsa enligt kursplanen för ”svenska som andra språk” nyttjar det och därmed blir inte 
jämförelsen mellan ämnen helt jämförbar. Avseende ”svenska som andraspråk” syns en låg måluppfyl-
lelse. Här måste åtgärder sättas in för att möjliggöra en bättre måluppfyllelse för elevgruppen. Av lärarna 
som undervisar i ”svenska som andra språk” har 2020 cirka 50 % legitimation och behörighet för årskur-
sen i ämnet.  De nya kursplanerna som börjar gälla from 200701 kommer förhoppningsvis att underlätta 
helhetsbedömningen av elevens måluppfyllelse oavsett ämne och minska risken för att detaljer får styra 
betygsättningen. 

 

17 ämnen ger meritvärde 

Elever som avslutade grundskolan våren 2015 och 2016 fick betyg i moderna språk som ett 17:e betyg i 
meritvärdet. Maxvärdet för meritvärdet blev då 340 poäng istället för som tidigare 320 poäng. I och med 
att beräkningen av meritvärdet har förändrats så kommer resultaten att inte bli helt jämförbara över 
längre tid. Detta har markerats i kommande diagram.  

Meritvärdet för år 9 i Falköping har under några år visat på en positiv progression och förra läsåret hade 
kommunen ett resultat som var nästan jämförbart med rikets. Under 2020 har den positiva trenden änd-
rat riktning och både behörighet och meritvärde sjunker igen. Hur stor påverkan pandemin har haft på 
måluppfyllelsen är svår att urskilja men uppföljning visar att  snabba och högpresterande elever klarar 
fjärrundervisning bättre än övriga elever. Skillnaden mellan könen kvarstår. 
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Diagram: Genomsnittligt meritvärde över tid för Falköping. 

 

 
Diagram: Genomsnittligt meritvärde per skola åk 9 2020 
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Diagram:  Genomsnittligt meritvärde per skola och kön för elever i Falköping 2020. 

 

 

Behörighet till nationellt program 

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan har också ökat de sista åren och den tidigare så nega-
tiva bilden ser bättre ut. Sista årets behörighet viker dock nedåt igen samtidigt som rikets resultat visar på 
en positiv trend vilket innebär att skillnaderna i måluppfyllelse ökar och Falköping som kommun avviker 
mer från rikets och kommungruppens resultat än under de senaste åren. 
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Diagram: Andel behöriga elever över tid 

 

Vid jämförelser framkommer fortfarande att andelen elever som blir behöriga till nationellt program skil-
jer stort utifrån elevers bakgrund och föräldrars utbildningsnivå. Här har skolan ett kompensatoriskt upp-
drag att utveckla och de åtgärder som hittills vidtagits har inte varit tillräckliga. Rutiner och strukturer 
som främjande och förebyggande elevhälsoarbete behöver fortsatt prioriteras.  Meritvärdet har visat en 
positiv tendens fram till 2020 då det sjunker igen. Även här skiljer det mellan könen och mellan gruppen 
elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning och gruppen elever med föräldrar med förgymn-
asial eller gymnasial utbildning. Detta är inte unikt för Falköping utan dessa parametrar är de som Skol-
verket framhåller som tydligaste orsaker till skillnaderna. Ovan visas olika bilder av meritvärdesutveckl-
ingen och behörigheten i Falköping över tid. 

Vid analys framkommer att en stor andel av de elever som inte var behöriga till nationellt program är den 
grupp elever som är nyanlända och har minst tid i svensk skola. Flertalet av dessa har varit kort tid Sve-
rige. Det finns tydliga samband mellan tid i Sverige och behörighet. Här har Falköping en utmaning i att 
kunna skapa förutsättningar för alla att nå kunskapskraven. Det är av högsta vikt att skapa tilltro och bi-
dra till höga förväntningar på alla nivåer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan visas andelen obehöriga elever per skola. 
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Diagram:   Andel obehöriga elever per skola i årskurs 9 2020. 

 

Vid granskning av betygen framkommer att matematik fortfarande är det ämne som högst andel elever 
har svårt att nå kunskapskraven i även i årskurs 9. Falköping visar på en låg måluppfyllelse i betygssta-
tistiken även om resultatet har vänt och fler elever har fått det stöd de behöver för att nå kunskapskraven 
i matematik via extra undervisning och lovskola. Nedan presenteras ett diagram för att tydliggöra hur 
många av de obehöriga eleverna som saknade betyg i de tre ämnen som alltid krävs för behörighet, mate-
matik, svenska och engelska. Vid slutbetyget hade antalet elever som endast saknade betyg i matematik 
minskat jämfört med vid höstterminsbetyget. Minskningen beror till stor del på den extra undervisnings-
tid som erbjudits via lovskola, Ållematte, undervisning efter ordinarie skoltid. Diagrammet nedan visar 
resultatet innan prövning då ytterligare några elever fick godkänt betyg i matematik 
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Diagram:  Antal obehöriga elever i årskurs 9 fördelat per ämne/ämnesgrupp. 

 

Kunskapsutveckling på Fritidshemmen  / Alla barn/elever når målen 

Måluppfyllelsen för kommunens fritidshem visar på större likvärdighet och samsyn av innehåll och utveckl-
ing än under föregående år. De satsningar som gjorts med hjälp av handledning och nätverksträffar börjar 
visa resultat. De förtydligade kraven har tydliggjorts och uppföljningsarbetet har utvecklats. Handledarna 
har tagit ett stort ansvar för att bidra till systematik och kontinuitet i arbetet med uppföljning och redovis-
ningsmallar.  Arbetet har mottagits positivt och personalens ökade medvetenhet börjar göra avtryck i 
undervisning och verksamhet.  De välplanerade nätverksträffarna som pågått under läsåret och framtagan-
det av nya stödstrukturer och mallar stärker analysen och visar på framgång även om stödet fortfarande 
behövs. Långsiktigt strategiskt arbete har stärkts genom ansvariga rektorer och de planerade nätverksträf-
far som hållits. I rektorsanalyserna börjar det förtydligade innehållet för fritidshemmet ta plats även om det 
finns mycket kvar att utveckla. 

Några rektorer har arbetat strategiskt med att låta personal från både skola och fritidshem gemensamt följa 
upp och analysera sin verksamhet. Detta har upplevts mycket positivt och utvecklat analyserna. Rektor har 
informerat på verksamhetsspecifika möten för att sprida arbetssättet.  

Andelen personal med rätt behörighet är låg och påverkar måluppfyllelsen och den gemensamma förståel-
sen av uppdraget. Det innebär att ansvaret för att bära innehållsfrågorna blir tungt för den personalgrupp 
som är behörig. Det är förståeligt att fokus lättare hamnar på att skapa trygga grupper och inte på att arbeta 
med de förtydligade målen för elevers utveckling och lärande. 

Grundskolans rektorer behöver även fortsatt prioritera tid för styrning och ledning av fritidshemsverksam-
heten. I rektors komplexa uppdrag hamnar den lätt i skymundan.  

Elevhälsans förebyggande insatser och det kompensatoriska stödet fungerar på olika sätt i grundskola 
kontra fritidshem och behöver fortsatt utvecklas så att alla delar i helheten får ta del av insatserna, även 
fritidshemmen. En förskjutning mot ett mer förebyggande arbete kan gynna måluppfyllelsen. 

Det förtydligade undervisningsuppdraget i läroplanen kräver en tydlig styrning och ledning. Nätverksträf-
farna och handledningsinsatsen har gett gott resultat på flera fritidshem men överallt finns inte samma 
förståelse för förändringsbehovet.  
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Någon rektor uttrycker att ”Fritids behöver arbeta för ett medvetet förhållningssätt i undervisningen och 
tänka språkutvecklande och lärande i de metodval som görs för att en progression ska ske.” samtidigt som 
samme rektor lyfter att ”Fritidshemmet har en god överblick av elevgruppens behov och vilka elever som 
behöver extra stöd i sin undervisning”. 

Det fokus på fritidshemmens uppdrag som prioriterats i rektorsgruppen med möjlighet till reflektion och 
diskussion har ökat samsynen inom rektorsgruppen men både kompetensen om verksamheten och tidspri-
oriteringen för verksamheten behöver fortsatt breddas och öka även om stora steg har tagits under föregå-
ende läsår. Tiden för planering, för- och efterarbete har samordnats på ett likvärdigt sätt för fritidshemmen, 
vilket bidragit till mer gemensamma förutsättningar. Modellen skulle behöva följas upp ur, gärna ur flera 
perspektiv för att utvecklas ytterligare. 

Undervisningsbegreppet är utvidgat men det behövs en synvända inte bara hos fritidslärare och rektorer 
utan  även hos lärare, övrig skolpersonal och föräldrar.  

Gemensam kompetensutveckling, gemensamma rutiner och mallar har ökat likvärdigheten och förståelsen 
för uppdraget på ett märkbart sätt och hjälp till att urskilja och planera utifrån mål och syfte med verksam-
heten.  Nu syns ett tydligare fokus på det väsentliga och man ser lättare betydelsen av att följa upp hur 
eleverna utvecklas och lär som en effekt av den planering, undervisning och de aktiviteter som genomförs.   

Skolors/Fritidshems olika upptagningsområde och all personals olika kompetens och förförståelse avgör 
vilken tid som behövs för pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande, styrning och ledning.  Här har både 
nätverkandet och handledningen bidragit till att tydliggöra förväntningarna på uppdraget. En mer dialog-
baserad uppföljning av verksamheten är planerad men pandemin har här påverkat möjligheten till  möten 
och kommunikation.  

Rektorernas ledaranalyser påverkar både uppåt och nedåt i styrkedjan och kan om de är tydliga, skapa goda 
förutsättningar för utveckling av verksamheten. Rektorernas feedback och återkoppling till personalgrup-
perna är oerhört viktig och ska gynna kvalitetsarbetet och skapa transparens i styrkedjan. Fritidslärarna 
behöver återkoppling och bekräftelse och rektorerna behöver fortsatt stöd i att utveckla ledarskapet för 
fritidsverksamheten.   

Det är svårt att rekrytera behöriga och legitimerade fritidspedagoger till kommunen och en ökad konkur-
rens är mycket märkbar. Rörligheten mellan kommuner men även inom kommunen påverkar i sin tur 
måluppfyllelsen och vilket innehåll som behandlas i undervisningssituationerna. Flera av fritidspedago-
gerna som läst upp behörighet för praktiskt/estetiska ämnen i grundskolan väljer att helt lägga sin arbetstid 
i grundskolan efter att de är klara med sin utbildning och det finns idag många olika utbildningsbakgrunder 
hos personal på kommunens fritidshem. 

När en minskande andel av personalen på fritidshemmet har behörighet för att undervisa krymper även 
undervisningsinnehållet och läroplanens ökade tydlighet blir svår att se i verksamhetens vardag. Det lägger 
ett stort ansvar på både rektorer och behörig personal. Syftet med det nya handledarskapet är att bidra till 
ökad medvetenhet, likvärdighet och kvalitet i undervisningen. Nationellt finns nu legitimationskrav för fri-
tidspedagoger vilket stärker behörighetskraven. Det visar samtidigt på ökad nationell styrning. 

Strukturer som gynnar samverkan mellan elevhälsans personal och fritidspersonal behöver fortsatt utveck-
las för att  bidra ett ökat förebyggande och främjande arbete även inom fritidshemmen. 

 

Utifrån förra årets förslag till åtgärder har följande effekter kunnat utläsas: 

Effekter av riktade insatser och kompetensutveckling lyfts i betydligt högre utsträckning i rektorsana-
lyserna. Det innebär att analyserna också blir mer likvärdiga och att effekterna synliggörs över hela kom-
munen. Det är tydligt att rektors engagemang i verksamheten gynnar verksamhetens utveckling.  

•Nätverksträffarna lyfts som utvecklande och omtyckta och nu syns effekter av dem ut i verksamheten. 

•Handledningen som erbjudits  fritidslärarna har tagits emot positivt på vissa fritidshem, gett tid att dis-
kutera verksamhet, bidragit till samsyn och likvärdighet. Andra fritidshem har inte samma positiva upple-
velse utan tycker att handledningen tagit dyrbar planeringstid och inte involverats i övrigt utvecklingsar-
bete. 

•Satsningarna på stödmaterial och mallar för  planerings- och uppföljningsarbete har mottagits på att po-
sitivt sätt. Det gynnar verksamhetsutvecklingen att fler drar åt samma håll och att den gemensamma för-
ståelsen för utvecklingsarbetet har ökat. 
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•Samverkan  mellan  skolans  och fritidshemmens personal behöver fortfarande öka.  Det finns goda ex-
empel i kommunen men fortfarande saknar många förutsättningar för samverkan. 

•Elevens tid i fritidsverksamheten värderas inte lika högt avseende elevhälsoarbete som skoltiden. 

 

Kunskapsutveckling i  Grund- och gymnasiesärskolan / Alla barn/elever når målen 

Falköping får ofta positiv respons från övriga kommuner i regionen för sitt utvecklingsarbete inom grund- 
och gymnasiesärskolan vilket påverkar stolthet och motivation. Byggprocessen och flytten av grundsärsko-
lan inom kommunen har medfört ett ökat fokus på att skapa goda lärmiljöer för grundsärskolan. 

Grundsärskolans inriktningar, grundsär och träning, där eleven läser ämnen alternativt ämnesområden, vi-
sar på god måluppfyllelse över tid. Organisationen är tydlig och bidrar till struktur och förutsägbarhet.  

Det finns väl utarbetade rutiner för att följa upp elevers kunskapsutveckling, progression och måluppfyl-
lelse på ett tydligt sätt. Elevers intresse och behov tas tillvara och påverkar undervisningens innehåll samt 
vilka prioriteringar och förändringar som måste göras för att fler elever ska nå så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål. Arbetssättet gynnar undervisningen, höjer kvaliteten och måluppfyllelsen.  

Elevhälsoarbetet inom grund- och gymnasiesärskolan är anpassat efter de behov som finns i verksamheten 
då den ordinarie undervisningen genomsyras av särskilda anpassningar och stödinsatser. 

I grundsärskolans redovisning för ämnesområde går att utläsa att en stor andel av eleverna når fördjupade 
kunskapskrav  och övriga når grundläggande krav. Det framkommer att eleverna på grundsärskolan som 
läser ämnen nästintill nå en fullständig måluppfyllelse. Även måluppfyllelsen för gymnasiesärskolan indivi-
duella och nationella program är sammantaget god och visar att elever når målen/kraven och en hög 
måluppfyllelse. 

Betydelsen av goda lärmiljöer och ett förebyggande elevhälsoarbete har synliggjorts och  beaktats i hög 
omfattning. Andelen elever som trivs och känner sig trygga är mycket hög.  Arbetet med den nya skolorga-
nisationen har gynnat samsynen och utvecklingsengagemanget i kommunen och över skolgränserna. Kun-
skapsutvecklingen redovisas inom styrkedjan, på samma sätt som för övriga skolformer, och har blivit mer 
transparant och tillgänglig. 

Nätverksträffar har högt deltagande från alla stadier och skapar förutsättningar för kollegialt lärande och 
diskussion om bedömning och undervisning. Rektorer inom ansvarsområdet träffas regelbundet för att 
stödja det långsiktiga och strategiska arbetet och för att bidra till samsyn och likvärdighet. 

Rutiner  har arbetats fram av rektorer och verksamhetsledare som säkerställer och dokumenterar att varje 
elev tillhör målgruppen samt läser och blir bedömd efter rätt kursplan. Dessa rutiner tillämpas även för 
folkbokförda Falköpingselever som genomför sin gymnasiesärskoleutbildning i annan kommun. Detta sker 
som en del i kommunens uppföljningsansvar. 

På fritidsdelen finns fortfarande ett behov av implementering av styrdokumentens förtydligade krav och 
att förankra ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Grundsärskolans båda inriktningar  för elever i årskurs 1-6 kommer att byta skola när en av kommunens 
skolor, Vindängens skola, renoverats och står klart. Arbetet med ny skolorganisation, nya lokaler och lärmil-
jöer samt deras förväntade påverkan på elevers lärande, gynnar utvecklingsarbetet och samsynen inom 
skolformen. 

Samhällsutvecklingen och de ökade kraven på offentlig verksamhet märks även inom särskoleverksam-
heten. Att grundskolan är trångbodd, med ökande klasstorlekar , påverkar även efterfrågan och antalet frå-
geställningar om mottagande till grundsärskolan.  Frågan om mottagande i grundsärskolan aktualiseras 
snabbare från grundskolan än tidigare. Trångboddheten påverkar skolans förutsättningar och möjligheter 
och säkerligen även vårdnadshavares upplevelse av elevens vistelsetid i skolan.  Andelen individintegre-
rade elever som är mottagna i grundsärskolan men som får sin undervisning i grundskolan har minskat 
över tid men nu syns ett begynnande trendbrott närma sig.   

Organisationsmässigt har ett handledningsstöd påbörjats inom särskolan för att stödja ordinarie verksam-
heter med individintegrerade elever men även som ett handledningsstöd inom skolformen. 

Ledarskapet är viktigt för att lyfta olika perspektiv och driva utveckling även i den ”lilla skolformen”. Ett 
tydligt och kontinuerligt samarbete mellan  stadier och de olika skolformerna är nödvändig för att bidra till 
utveckling och gynna målgruppens förutsättningar.  
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Det framkommer bl.a. genom den positiva effekten som planen för överskolning  har gett för elever på in-
riktning  träning och gymnasiesärskolans individuella program. Programmet innebär att personalen följer 
med elevgrupper vid stadiebyte om behov finns. Det skapar trygghet och samsyn mellan personalgrup-
perna. Det finns en stor flexibilitet runt arbetet med stadiebyte och elevens bästa sätts alltid i främsta rum-
met. Det är också ett sätt att effektivt nyttja de lokaliteter som finns tillgängliga och samtidigt skapa mer 
utrymme för nya behov. 

Ett stort engagemang och växande  intresse för vetenskapligt baserad forskning och beprövad erfarenhet 
finns inom skolformen. Nätverksträffar hålls inom kommunen för kollegialt lärande och även inom Skara-
borgs kommuner både på lärar- och ledarnivå. Det tillför kompetens och nytänkande som gynnar utveckl-
ingsarbetet. Progressionen syns tydligt inom vår interna organisation men kommunen skulle behöva fler 
jämförelsemått och samverkan mellan kommuner för att kunna se och utveckla verksamheten vidare.  

Behörigheten inom särskolan har säkrats genom stöd från huvudmannen för de lärare som valt att läsa 
speciallärarutbildning för behörighet inom särskolan. Vikten av kontinuitet i lärargruppen är påtaglig på 
grund av elevgruppens behov av specifik kompetens. 

 

Sedan några år tas diagram och bilder på kunskapsresultat fram för att konkret visa på måluppfyllelse och 
progression. Dessa diagram används för att synliggöra verksamheten genom nivåerna i styrkedjan.   

 

Nedan visas antal elever som når kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 6-9 i grundsärskolan vid termins- 
och slutbetyg i juni 2020. 

 

 

 

 

 
Diagram: Antal elever i Grundsärskolan som klarar alla kunskapskrav 
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Utifrån förra årets förslag till åtgärder har följande effekter kunnat utläsas: 

•Behörigheten har stärkts eftersom fler lärare blivit klara med sin speciallärarutbildning. Det gynnar under-
visningen och elevers måluppfyllelse. 

•Lärarnas bedömning av elevers måluppfyllelse har  säkrats och blivit mer likvärdig tack vare en framtagen 
gemensam struktur och nätverksträffar.  

•De olika professionerna i arbetslagen bidrar och är mer delaktiga i bedömningssituationer runt eleven 
efter en gemensam kompetensutvecklingsinsats inom området formativ bedömning. Det gynnar helhetssy-
nen på elevens utveckling. 

•Rutiner kring uppföljning av bedömning och organisation runt elever som har behov av att läsa utifrån 
olika kursplaner, har förändrats i syfte att möta elevens förutsättningar.  

•Samarbetet mellan skolformerna (grundsärskola/grundskola och gymnasiesärskola/ gymnasieskola)  har 
ökat och arbetet med ny skolorganisation har stärkt samsynen så att fler har fått en förståelse av skolfor-
mens behov. 

•Elevhälsans förebyggande arbete har stärkts på både process- och organisationsnivå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 I Verksamhetsredovisning för år 2020 I Barn- och utbildningsnämnden 
 

Tidsplan Grundsärskola - kunskapsuppföljning och analys av läsårets resultat 2020/2021 

Område: VAD? NÄR? VEM? 

Bedömningsstöd i åk 1 
Bedömningsstöd åk 1+3sv Kunskapskravet åk 1 2 Juni 2021 Ansvarig lärare alt specped/lä-

rare 
Bedömningsstöd åk 1+3ma Enligt matteprojektplan Enligt plan Ansvarig lärare alt specped/lä-

rare 

Registrering och uppföljning nationella prov för berörda enstaka elever 
NP-resultat åk 3, 6 och 9 
 

Registrering av resultaten i 
Dexter 

Snarast och senast 31 
maj  2021 
Ma/So åk 9 senast 3 
juni 2021 

Ansvarig Lärare 

NP-resultat åk 3, 6 och 9 Central sammanställning 
IST-analys 

Senast 9-11 juni 2021 
 

Bu-förvaltning 
Respektive rektor 

NP-resultat åk 3, 6 och 9 Analys av NP-resultaten Senast 30 augusti 2021 Rektor och lärare 

Kunskapsuppföljning i samtliga ämnen 
Kontinuerlig dokumentation 
av elevens kunskaper (åk 1-
9) 

Alla elevers kunskaper i 
samtliga ämnen/ämnesom-
råden dokumenteras i kun-
skapskravtabeller 

Kontinuerligt Undervisande lärare i åk 1-9 

Unikum-Bedömning (flagg-
ning) mot kunskaps-krav i 
Lgrs 11 (åk 1-9) 

Alla elever ska bedömas i 
samtliga ämnen/ämnesom-
råden eleven har undervis-
ning i 

14 dec 2020 
 + 2 juni 2021 

Undervisande lärare i åk 1-9 

Unikum-bedömning (flagg-
ning) mot kunskaps-krav i 
Lgrs 11 (åk 1-9) 

Statistik sammanställs (tas 
fram) på skolnivå. 

17 dec 2020 och 19-11 
juni 2021 

Rektor och lärare 

Unikum-bedömning (flagg-
ning) mot kunskaps-krav i 
Lgrs 11 (åk 1-9) 

Analys av statistik från Uni-
kum på elev-, klass-, ämne- 
och skolnivå 

Senast 15 januari och  
30 augusti  2021 

Rektor och lärare 

Unikum-bedömning (flagg-
ning) mot kunskaps-krav i 
Lgrs 11 (åk 1-9) 

Statistik sammanställs (tas 
fram) på kommunnivå. 

17 dec 2020  - 10 janu-
ari 2021 och 7-11 juni 
2021 

Utvecklingsstrateg 

Lägga in nya elever  Skicka till Unikum v. 25  2021 LUA-ansvarig 

Registrering och uppföljning betyg 
Betygsstatistik  Betygen sammanställs av re-

spektive skola. 
första terminsdag janu-
ari och 10 juni 2019 

Rektor/ skolassistent 

Betygsstatistik Betygen sammanställs 
centralt 

7-10 januari 2021 och 
9-11 juni 2021 via IST-
analys 

BU-Förvaltning 

Samlad analys och inrapportering 
Kunskapsuppföljning Resultaten analyseras skol-

vis 
Enligt rektors tidsplan Rektor 

Kunskapsuppföljning Resultatanalys redovisas i 
nämnd  
 

August/September 
2021 

Rektor  

Kunskapsuppföljning Huvudmannen sammanfat-
tar och analyserar årets re-
sultat. 

September-oktober 
2021 

BU-förvaltning 

Fördjupad pedagogisk utredning 
Elever årskurs 5 Gr-sär Vecka 14 2021   Rektor  

Elever årskurs 9 Gr-sär Vecka 14 2021  Rektor  

Elever årskurs 2 Gy-sär Vecka 14 2021  Rektor  

 

Planen innefattar genomförande och uppföljning av Nationella prov men under 2020 har flera av dessa 
ställts in pga. pandemin. 
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Kunskapsutveckling på Gymnasieskolan / Alla barn/elever når målen 

 

Elever som studerar på Ållebergsgymnasiets nationella program visar på en stabil måluppfyllelse avseende 
betygspoäng. Även andelen elever som når gymnasieexamen visar på progression de senaste åren och re-
sultatet är något högre i år.  Variation i såväl förutsättningar som progression finns dock mellan de olika 
enheterna och programmen.  

Andelen elever på Introduktionsprogrammen är hög och inom denna urvalsgrupp, särskilt inom IM-språk,  
finns en hög andel elever som har stora utmaningar för att nå gymnasiebehörighet.  Att programmet vuxit 
snabbt påverkar förutsättningar såväl lokal- som innehållsmässigt.  

Sedan 2018/2019 har Enhet C, rektorer och utvalda nyckelpersoner, deltagit i ett utvecklingsarbete tillsam-
mans med Skolverket och Karlstads universitet, kallat Samverkan för Bästa Skola.  Syftet är att skapa bättre 
förutsättningar för stärkt måluppfyllelse och att utveckla elevhälsoarbetet inom enheten. Under perioden 
har insatser som involverar all personal för att förbättra verksamhetens resultat genomförts. Ett viktigt mål 
är att kontinuerligt utveckla planen för introduktionsprogrammen så att fler alternativa valmöjligheter kan 
erbjudas på sikt. 

Gymnasieskolans nationella program har utökat sina möjligheter att kunna erbjuda platser inom olika kur-
ser och från och med hösten 2020 erbjuds kurser inom 6 olika nationella program. Arbetet har intensifierats 
i samband med ”Samverkan för bästa skola” och ytterligare resurser har tillskjutits IM programmet tack 
vare nya stadsbidrag  i form av tre nya  ”förste förstelärare”. 

Satsningar har gjorts på elevhälsans förebyggande och främjande arbete och betydelsen av trivsel och trygg-
het har betonats av flera rektorer  som oerhört viktiga för elevernas måluppfyllelse. Elevhälsa och under-
visning är de två komponenter som utgör grunden i utbildningen och som gymnasieskolan valt att fokusera.   

Gymnasiet har arbetat med kompensatoriskt stöd för elever på nationella program genom att erbjuda utö-
kat resursstöd i studieverkstaden och ökad undervisningstid på flera av kurserna. Vid något program har 
elevassistent anställts.  Detta har höjt måluppfyllelsen vilket tyder på att insatserna har  givit effekt.  På 
Ållebergsgymnasiet har även extra undervisningstid erbjudits för grundskoleelever i senare år som inte 
nått betyg i matematik, kallat Ållematte. Syftet är att bidra till höjd måluppfyllelse och gymnasiebehörighet 
vilket man också lyckats med 

Möjligheten till och omfattningen av modersmålsundervisning och studiehandledning skiljer mellan olika 
språk. Kommunens samordnar övergripande inom CFF, Centrum för flerspråkighet, insatser till eleverna. 

Lektionsdesign samt språkutvecklande arbetssätt har prioriterats i kompetensutvecklingssammanhang de 
senaste åren. Stor vikt har lagts vid utveckling av undervisningen och bedömningsfrågor inom ramen för 
det kollegiala lärandet och vid de gemensamma nätverksträffar som anordnas för förvaltningen. 

Under våren 2020 flyttades all undervisning från att bedrivas fysiskt till digitala plattformar och det blev en 
stor omställning för både personal och elever. Fokus skiftades från vardagsarbete och kompetensutveckling 
till teknik och  pedagogiska frågor. Rektorerna vittnar om en hög tillit till professionen och ett genuint sam-
arbete inom kollegiet för att klara utmaningarna med kort varsel. Vid terminsavslutningen kunde man kon-
statera att måluppfyllelsen fortsatt var hög och tom lite högre än under föregående år men skillnaden mel-
lan elevgruppen med bäst resultat och gruppen med lägst hade ökat. Det blev tydligt att de högpresterande 
eleverna tom gynnades av distansstudier i motsats till den lågpresterande gruppen. 

Här synliggörs genomsnittlig betygspoäng och andel elever med gymnasieexamen på Ållebergsgymnasiet i 
juni 2020. 
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Diagram: Genomsnittligt betygspoäng för elever på Ållebergsgymnasiet i jämförelse över tid. 

 

 

 

 

 
Diagram: Andel elever med gymnasieexamen som är behöriga till högskola 2020 och över tid. 
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Utifrån förra årets förslag till åtgärder har följande effekter kunnat utläsas: 

Effekter av olika insatser och kompetensutveckling syns på olika nivåer och både organisations-, process- 
och elevnivån har gynnats av de olika insatserna.  

 
 Aktiviteter för att stärka programsammanhållningen samt samverkan mellan program har bidra-

git till höga trivsel- och trygghetsmått. 
 Samverkan med Skolverket och Karlstads Universitet har stärkt nulägesbild och synliggjort behov 

av insatser för IM-programmen men även för det övergripande elevhälsoarbetet i förvaltningen. 
Kursutbudet för IM eleverna har utökats. 

 Elevhälsans främjande och förebyggande arbete har stärkts genom olika kompetensutvecklings-
satsningar och tid för kollegialt lärande. Satsningarna har  bidragit till ökad måluppfyllelse och 
bättre struktur. Samsynen har utvecklats och elevperspektivet har stärkts. 

 

 

 

Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål och nationella övergri-
pande mål 

Mindre god Godtagbar God Mycket God 

 X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planerade åtgärder och uppdrag 

             PRIORITERADE ÅTGÄRDER INOM OMRÅDET ”LEDNING OCH STYRNING”: 
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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. 

 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.  

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

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 UTBILDNING”: 

 
MÅLUPPFYLLELSE 
 

 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. Ett utvecklingsarbete kommer att startas under 2021. 

 Modersmålsundervisning och studiehandledning behöver stärkas och planeras utifrån ny kart-
läggning. 

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

 Arbetet med 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 elever har påbörjats och behöver följas 
upp. 

 Arbetet med ASL inom grundsärskolan behöver följas upp. 
 Riktade insatser ska leda till förändring och förbättring i klassrummet. 

 

 

 

 

PRIORITERADE ÅTGÄRDER NOM OMRÅDET ”KOMPETENSFÖRSÖRJNING”: 
 
REKRYTERING 
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 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. 

 Utvecklarinsatser och  handledning bör fortsätta inom alla skolformer i syfte att skapa likvärdig-

het, höja medvetenheten och öka kvaliteten.  

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

syn i styrkedjan. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nämndens ekonomiska resultat

Resultaträkning 
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Resultaträkning (tkr)  
Bokslut  

2019  
Bokslut  

2020  
Budget 

2020  

Prognos 
delårsbok-

slut aug  

Avvikelse  
utfall - bud-

get  

Intäkter           

Avgifter mm 27 680 27 142 23 890 25 715 3 252 

Statsbidrag 74 342 82 907 69 109 67 766 13 798 

Övriga intäkter 41 436 29 196 26 234 26 234 2 961 

Interna intäkter 54 680 56 804 56 817 56 817 -13 

Summa intäkter  198 137 196 049 176 050 176 532 19 999 

Kostnader           

Personalkostnader -589 379 -597 071 -584 626 -593 000 -12 445 

Verksamhetskostnader -186 197 -184 564 -176 956 -175 000 -7 608 

Kapitalkostnader -6 290 -6 892 -7 100 -7 300 208 

Interna kostnader -59 979 -161 855 -151 666 -154 297 -10 189 

Summa kostnader  -841 845 -950 383 -920 349 -929 597 -30 034 

            

Resultaträkning för nämnd  -643 708 -754 335 -744 299 -753 065 -10 036 

 

 

Nämnden redovisar 2020 ett resultat på -10 036tkr. Underskottet beror på att grundskolan och gymnasie-
skolan har negativa avvikelser mot budget samt att den interkommunala kostnaden på gymnasiet ökat och 
att etableringsersättningen kraftigt minskat från föregående år.  

Hela 2020 kan nästan betraktas som en avvikelse pga. av pandemin. Kommunsektorn har sett minskade 
skatteintäkter men överkompenserats för detta av staten. Nämndens verksamheter har haft ett år med hög 
frånvaro bland barn och elever samt hög sjukfrånvaro bland personalen. Det innebär att nämndens ekonomi 
haft en mängd avvikelser under året. Dessa avvikelser har varit både positiva och negativa, exempelvis har 
etableringsersättningen minskat men överkompenseringen för sjukfrånvaron motsvarar ungefär den 
minskningen.  

Den sammantagna bilden är att det redovisade resultatet skulle vara ett troligt utfall även vid ett normalår.  
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Resultat per verksamhet 

Verksamhetsredovisning (mnkr)  
Bokslut  

2019  
Bokslut  

2020  
Budget 

2020  

Avvikelse  
utfall - bud-

get  

Prognos de-
lårs-bokslut 

aug  

Förskola -128,4 -116,5 -125,9 9,3 4,0 

Grundskola -262,1 -264,7 -257,7 -7,0 -8,5 

Gymnasium -98,3 -95,4 -90,2 -5,3 -2,5 

Övrigt -155,0 -277,6 -270,6 -7,0 -3,5 

Nämndens budgetram  -643,8 -754,3 -744,3 -10,0 -10,5 

 

 

I tabellen ovan redovisas resultat per verksamhet. Det här gäller endast den kommunala verksamheten, dvs 
elever som exempelvis läser på ett gymnasium i en annan kommun redovisas under övrigt. Detsamma gäller 
elever från en annan kommun som läser på Ållebergsgymnasiet, den intäkten det genererar redovisas här 
också under övrigt. Detta för att tydligt visa budgetföljsamheten hos nämndens verksamheter. 

Förskola 
Förskolan redovisar ett stort överskott. Förskolan är den verksamhet som ekonomiskt påverkats mest i 
positiv riktning. Den höga frånvaron bland barnen har inneburit att sjukskriven inte behövt ersättas i 
samma utsträckning som ett vanligt år, lägg där till att delar av sjuklönen kompenserats av staten. Den för-
skjutning av medel från gymnasieskola till förskola som beslutades 2019 har 2020 fått helårseffekt, vilket 
också påverkar resultatet positivt.  

Grundskola 
Grundskolan visar en negativ avvikelse mot budget, den beror på att man haft högre personalkostnader än 
budgeterat. Resultat visar på stora skillnader mellan olika skolors utfall mot budget, men flertalet skolor 
har 2020 haft svårt att hålla sin budget trots kompensation för sjuklöner.  

Gymnasieskola 
Gymnasieskolan har en negativ avvikelse mot budget. Den beror till största delen på minskade intäkter från 
migrationsverket, s.k. asylpengar, som minskat markant jämfört med tidigare år 2019. Gymnasiet har inte 
lyckats hantera det intäktsbortfallet helt, trots kompensation för sjuklöner.  

Övrigt 
Övriga poster har en negativ avvikelse mot budget. Etableringsersättningen minskar kraftigt även i år och 
trots att nämnden tog höjd för fortsatt minskning i budget var det inte tillräckligt. De interkommunala net-
tokostnaderna har också ökat kraftigt, framförallt under höstterminen. 
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Investeringsredovisning 

(mnkr)  
Utfall 
2020  

Budget 
2020  

Avvik- 
else  

        

Re-/löpande investeringar -8,5 -6,7 -1,8 

Inventarier  -8,5 -6,7 -1,8 

       
        

Fleråriga investeringar       

       
        

Summa nämnden  -8,5 -6,7 -1,8 

 

Nämndens investeringsbudget har en negativ avvikelse mot budget Avvikelsen beror på att inventarier till 
utbyggnaden på Vindängens skola hamnat på 2020, men budget för detta ligger 2021. Denna avvikelse kom-
mer att justeras mot investeringsbudget 2021 

 

Bild: Trollets förskola 
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Sammanfattning och avslutande analys av verksam-
hetsår 2020 
Denna redovisning syftar till att ge en samlad bild av valda utbildningsresultat för 2020 och i vissa fall över 
tid. Såväl goda som mindre goda resultat kan utläsas i flera olika sammanhang vad gäller förutsättningar, 
arbetsprocesser och utbildningsresultat. Under de sista åren har Falköpings kommuns verksamhet vo-
lymökat och organisationen har haft utmaningar i att kunna möta det ökande elevantalet med den flexibili-
tet som krävts. Måluppfyllelsen för grundskolan har vänt men årets resultat viker återigen nedåt avseende 
slutbetyg och behörighet i årskurs 9. Fortfarande hör måluppfyllelsen tillsammans med personalrekryte-
ring och ekonomi till de stora utmaningarna. Under 2020 har Falköping precis som övriga landet och värl-
den i stort påverkats av den pandemi som fortfarande pågår. Såväl utbildningen som undervisningen har 
arbetat hårt med anpassningar för att kunna ge barn och elever den utbildning de har rätt till. En särskild 
uppföljning av pandemins effekter finns sammanfattad utifrån ett förvaltningsperspektiv. 

Falköpings kommun erbjuder en förskola med variation och det gemensamma arbetet med att utveckla pe-
dagogik, systematik och lärmiljöer har resulterat i större likvärdighet vilket kan utläsas i verksamhetens 
analyser. 

Måluppfyllelsen för grundskolelevernas kunskapsutveckling visar på variation mellan årskurser och en 
sämre måluppfyllelse för årskurs 9 än föregående år.  Kartläggningar och förändringsarbete pågår för att 
kunna säkerställa särskilt stöd, modersmålsundervisning och studiehandledning. Betygspoäng och behö-
righet till universitet och högskola visar på en positiv och stabil trend för gymnasieskolan. Under året har 
förvaltningen samarbetat med Skolverket och Karlstads Universitet inom Skolverkets samarbetsprojekt 
”Samverkan för bästa skola” och  en kompetensutvecklingsinsats i Förändringsledarskap och systematiskt 
kvalitetsarbete pågår. 

Samhällskontextens ökade krav ställer stora och förändrade krav på verksamheterna och förtroende och  
tillit i styrkedjan prövas. Personalomsättningen påverkar barns och elevers lärsituation och kontinuitet, 
skolornas organisation och de ekonomiska förutsättningarna. Rekrytering av behörig personal tillhör en av 
de stora utmaningarna för framtiden både nationellt och i Falköpings kommun. Rekryteringssvårigheterna 
blir särskilt allvarliga när måluppfyllelsen för kommunens elever behöver öka samtidigt som nämndens 
ekonomiska förutsättningar är ansträngda. Riktade statsbidrag har bidragit till högre personaltäthet, men 
styr också kommunernas resursanvändning.  

Under året har skolorganisationsbeslutet fortsatt att påverka verksamheternas utveckling och ett stort fo-
kus har legat på förskole- och skolutbyggnad. Funktionsprogrammen för förskola och grundskola har varit 
vägledande i utvecklingsarbetet runt lärmiljöer och framtida lärande. Målet med den nya skolorganisat-
ionen är att den ska ge goda förutsättningar för: 

 Höjda resultat/resultatförbättringar 
 God behörighet och kollegialt lärande 
 Undervisning av god kvalitet samt ett väl fungerande utvecklingsarbete 
 Ett gott pedagogiskt ledarskap 
 Effektivare organisation av barn- och elevhälsa, administration och skolledning 
 Ökad digitalisering utifrån nytt nationellt beslut 

 
Åtgärdspaket, kartläggningar och uppföljningar ger underlag som under nästa år ska omsättas till en lång-
siktig utbildningsplan för förvaltningens förändringsarbete. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Verksamhetsredovisning 2020 

Förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner den övergripande verksamhetsredovisningen 

2020 med åtgärdsförslag för 2021. Åtgärdsförslagen ligger som 

grund för verksamhetsplan 2021. 

            

Bakgrund 

Verksamhetsredovisningen innehåller ekonomi- och verksamhetsredovisning 

för nämndens ansvarsområde utifrån både kommunala och nationella 

lagkrav. Den bygger på de underlag som finns i nämndens årshjul och som 

rapporterats under året. Rektorers sammanfattande analyser ligger 

tillsammans med övrig uppföljning på huvudmannanivå till grund för 

huvudmannens analys. Redovisningen omfattar alla obligatoriska skolformer 

och avslutas med en enkel övergripande åtgärdsplan. Åtgärdsplanen 

återfinns även som underlag för utveckling i verksamhetsplanen. 

 

Arbetet följer de fastlagda riktlinjerna för nämndens systematiska 

kvalitetsarbete. Det innebär en redovisning gentemot de krav som skollagen 

ställer på kommunen som huvudman, måluppfyllelse gentemot 

styrdokumentens krav, men också en redovisning utifrån innehållet i de fyra 

kommunala målen. Redovisningen är utformad för att uppfylla 

skolinspektionens krav på dokumentation, vilket innebär en 

innehållsutökning av den kommunala redovisningsmallen. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsredovisning 2020       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Karin Aldén 

Utvecklingsstrateg 
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§ 15 Dnr 2020/01501  

Verksamhetsplan och budget 2021 - justering av beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden tar bort beslutspunkt 2 i § 2 barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde den 26 januari 2021.       

 

Fredy Neüman (S) deltar inte i beslutet.          

Bakgrund 

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 26 januari 2021 § 2, 

beslutades om verksamhetsplan och budget för 2021. Under mötets gång 

tillkom två beslutspunkter, varav den ena, beslutspunkt 2, inte är förenligt 

med barn- och utbildningsnämndens delegationsbestämmelser punkt 3.  

Beslutspunkten lyder ”Nämnden beslutar att lägga till följande text i 

verksamhetsplanen: Eventuell minskning av personalstyrkan under 2021 

görs på ett sådant sätt att inte någon personal behöver sägas upp.” 

I delegationsbestämmelsernas punkt 3 med underrubriker framgår vilka 

befattningar inom förvaltningen som har delegation på att fatta beslut inom 

personalområdet. Bland annat framgår av punkt 3.2 att skolchef har 

delegation på att fatta beslut om uppsägningar. Nämnden kan därmed inte 

fatta beslut som går emot de gällande delegationsbestämmelserna utan att i 

så fall först besluta om att ta tillbaka delegationen från skolchef.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUN 2021-01-26 § 2 

      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 2 Dnr 2020/01501  

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Nämnden antar verksamhetsplan och budget för 2021.   

2. Nämnden beslutar att lägga till följande text i verksamhetsplanen: 

Eventuell minskning av personalstyrkan under 2021 görs på ett sådant 

sätt att inte någon personal behöver sägas upp. 

3. Nämnden beslutar att det även ska finnas med en text om digitalisering 

och om hur de erfarenheter som gjorts under coronapandemin kan vara 

till nytta inom nämndens verksamhet.     

Reservation 

Fredy Neüman (S), Hassan Hussein (S) och Anna-Bella Nordh Fahlqvist (S) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för tilläggsyrkande nr. 2. 

Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för tilläggsyrkande nr. 3.    

Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för tilläggsyrkande nr. 4.      

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.       

Yrkanden 

1. Fredy Neüman (S) yrkar tillägg ”Vi socialdemokrater yrkar att 

eventuell minskning av personalstyrkan under 2021 görs på ett sådant 

sätt att inte någon personal behöver sägas upp”. 

2. Fredy Neüman (S) yrkar tillägg ”Vi socialdemokrater yrkar att 7 Mkr 

av barn- och utbildningsnämndens totala budget för år 2021 avsätts 

som buffert som nämnden kan använda för att kunna täcka behov 
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som sannolikt kan uppstå inom olika enheter under året. Minskningen 

kan lämpligen göras inom grundskolan”. 

3. Albin Gilbertsson (SD) yrkar tillägg ”Att modersmålsundervisningen 

effektiviserar sin verksamhet genom centralisering av 

undervisningen”. 

4. Albin Gilbertsson (SD) yrkar tillägg ”Inför eventuellt riksdagsbifall 

av regeringens proposition om betyg i årskurs 4 och 5 gör 

förvaltningen tillsammans med berörda rektorer en sammanställning 

av deras bedömning och hur de ämnar förhålla sig till lagändringen. 

Detta redovisas för nämnden innan starten av höstterminen. 

5. Ed Kahrs (M) yrkar tillägg att det ska finnas med en text om 

digitalisering och om hur de erfarenheter som gjorts under 

coronapandemin kan vara till nytta inom nämndens verksamhet. 

Beslutsgång 

Nämnden ajournerar sig i 20 minuter mellan kl. 09:35 och 09:55. 

Nämnden beslutar att anta verksamhetsplanen. 

Ordförande Eva Dahlgren (C) ställer därefter proposition på de fem 

tilläggsyrkandena, ett i taget. 

Fredy Neümans (S) tilläggsyrkande nr. 1 bifalls av nämnden. 

Fredy Neümans (S) tilläggsyrkande nr. 2 avslås av nämnden. Fredy Neüman 

(S) begär votering. Voteringen genomförs på så sätt att den som vill avslå 

tilläggsyrkandet röstar ja, den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej. 

Voteringen utfaller enligt nedan: 

Tilläggsyrkande nr. 2            Ärende § 2 
 

               Ledamöter Ja Nej Avstår 

S Hassan Hussein  X  

C Eva Dahlgren, ordförande X   

M Ed Kahrs X   

S Anna-Bella Nordh Fahlqvist  X  

S Fredy Neüman  X  

C Sofia Thuvesson X   

C Lovisa Wennerholm X   

KD Angela Joelsson X   

KD Britt-Marie Aronsson X   

M Lena Sjödahl X   
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SD Jonas Larsson X   

SD Albin Gilbertsson X   

V Elisabeth Klang X   

Summa 10 3  

 

Nämnden beslutar därmed att avslå tilläggsyrkande nr. 2. 

Fredy Neüman (S), Hassan Hussein (S) och Anna-Bella Nordh Fahlqvist (S) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för tilläggsyrkande nr. 2. 

Albin Gilbertssons (SD) tilläggsyrkande nr. 3 avslås av nämnden.  

Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för tilläggsyrkande nr. 3. 

Albin Gilbertssons (SD) tilläggsyrkande nr. 4 avslås av nämnden. Albin 

Gilbertsson (SD) begär votering. Voteringen utförs på så sätt att den som vill 

avslå tilläggsyrkandet rösta ja, den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar 

nej. Voteringen utfaller enligt nedan: 

 

Tilläggsyrkande nr. 4            Ärende § 2 
 

               Ledamöter Ja Nej Avstår 

S Hassan Hussein X   

C Eva Dahlgren, ordförande X   

M Ed Kahrs X   

S Anna-Bella Nordh Fahlqvist X   

S Fredy Neüman X   

C Sofia Thuvesson X   

C Lovisa Wennerholm X   

KD Angela Joelsson X   

KD Britt-Marie Aronsson X   

M Lena Sjödahl X   

SD Jonas Larsson  X  

SD Albin Gilbertsson  X  

V Elisabeth Klang X   
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Summa 11 2  

 

Nämnden beslutar därmed att avslå tilläggsyrkande nr. 4. 

Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för tilläggsyrkande nr. 4. 

Ed Kahs (M) tilläggsyrkande nr. 5 bifalls av nämnden. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Verksamhetsplan och budget 2021 - justering av beslut 

Förslag till beslut 

1 Nämnden tar bort beslutspunkt 2 i § 2 barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde den 26 januari 2021.            

Bakgrund 

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 26 januari 2021 § 2, 

beslutades om verksamhetsplan och budget för 2021. Under mötets gång 

tillkom två beslutspunkter, varav den ena, beslutspunkt 2, inte är förenligt 

med barn- och utbildningsnämndens delegationsbestämmelser punkt 3.  

Beslutspunkten lyder ”Nämnden beslutar att lägga till följande text i 

verksamhetsplanen: Eventuell minskning av personalstyrkan under 2021 

görs på ett sådant sätt att inte någon personal behöver sägas upp.” 

I delegationsbestämmelsernas punkt 3 med underrubriker framgår vilka 

befattningar inom förvaltningen som har delegation på att fatta beslut inom 

personalområdet. Bland annat framgår av punkt 3.2 att skolchef har 

delegation på att fatta beslut om uppsägningar. Nämnden kan därmed inte 

fatta beslut som går emot de gällande delegationsbestämmelserna utan att i 

så fall först besluta om att ta tillbaka delegationen från skolchef.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUN 2021-01-26 § 2       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 
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§ 16 Dnr 2021/00122  

Besvarande av remiss från tekniska nämnden 
angående riktlinjer för hyressättning 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden antar nedanstående yttrande som sitt 

eget och skickar det till tekniska nämnden. 

            

Bakgrund 

I det förslag på policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar som är 

ute på remiss (enligt delegationsbeslut i KS 2020/00497) ges tekniska 

nämnden i uppdrag att ta fram och besluta om riktlinjer för internhyra utifrån 

en självkostnadshyra på objektsnivå. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med 

kommunledningsförvaltningen och förvaltningsekonomer tagit fram ett 

förslag på ny riktlinje för hyressättning. 

Förvaltningens bedömning 

Förslaget till riktlinje skulle innebära ett mer transparent förhållande mellan 

hyresvärd och hyresgäst när det kommer till hyresnivåer och vilka delar som 

ingår i hyran.  

 

Det tydliggör vilka budgetkonsekvenser en uppsägning eller utökning av 

lokaler innebär för de inblandade parterna, hur tomhyror hanteras, samt hur 

förhyrning av externa lokaler hanteras. 

 

Det finns även en incitamentsstruktur i förslaget som skulle uppmuntra mer 

frekvent översyn av verksamhetens lokaler och i förlängningen mer effektivt 

användande av dessa.  

 

Förslaget tar även hänsyn till nämndens brutna verksamhetsår gällande 

uppsägningstider, dvs nämnden kan säga upp lokaler i samband med 

läsårskiften och behöver inte  förhålla sig till kalenderår i det fallet.  

 

Införandet av denna riktlinje skulle innebära tydligare förutsättningar för 

nämnden som hyresgäst och genom detta underlätta långsiktig planering av 

lokaler till nämndens verksamhet. 

 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag 
Följebrev remiss – Riktlinje för hyressättning 

Riktlinje för hyressättning - remissversion       

 

      

  

 

Paragrafen skickas till  
Tekniska nämnden          
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 Samtliga nämnder 

 

Remiss av riktlinje för hyressättning 
 

Bakgrund 
I det förslag på policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar som är ute på remiss 

(enligt delegationsbeslut i KS 2020/00497) ges tekniska nämnden i uppdrag att ta fram och 

besluta om riktlinjer för internhyra utifrån en självkostnadshyra på objektsnivå. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med kommunledningsförvaltningen och 

förvaltningsekonomer tagit fram ett förslag på ny riktlinje för hyressättning. 

Inför ärendets fortsatta handläggning och beslut i tekniska nämnden ges samtliga nämnder 

möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.  

 

Svar skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 19 mars. 

 

 

 

Cecilia Nordh  

Lokalstrateg 
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1.  Inledning 
I policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar gavs tekniska nämnden i 

uppdrag att ta fram riktlinjer för kommunens internhyressättning utifrån en 

självkostnadshyra på objektsnivå. 

Denna riktlinje beskriver kommunens interna hyressättning.  

Riktlinjen beskriver också kommunens principer för hyressättning vid 

uthyrning av kommunägda lokaler till extern hyresgäst. 

 

2.  Internhyressystem 
Syfte 

Det övergripande målet med internhyressystemet är att uppnå en bättre 

hushållning med verksamhetslokaler och därmed öka resurserna för 

kommunens kärnverksamhet.  

Internhyresmodellen syftar till att skapa lokaleffektivitet samt öka 

kostnadsmedvetandet avseende lokalkostnader i kommunens förvaltningar.  

Med hyresvärd avses i denna riktlinje fastighetsavdelningen och med hyresgäst 

avses brukande verksamhet. 

Systemet ska: 

- säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas så att fastigheternas 

värde bevaras 

- bidra till ett ökat medvetande om kostnader för lokaler och service 

- bidra till bästa möjliga nyttjande av lokalerna över tid 

- bidra till att utveckla och kvalitetssäkra arbetssättet kring investeringar 

och lokalanpassningar 

- bidra till god dialog och samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst 

 

Internhyresprincip 

Hyresprincipen avser skapa förutsättningar för resurseffektivitet och incitament 

för energibesparingar av kommunens lokaler.  

Internhyressystemet reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst 

avseende verksamhetslokaler.  

Tekniska nämndens hyresprincip utgår från en självkostnadshyra på 

objektsnivå.  
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3.  Hyressättning vid internhyresavtal 
Ägda lokaler 
Hyran bestäms med utgångspunkt från principen att varje enskilt hyresobjekt 

ska ha en hyra som motsvarar beräknad självkostnad för hyresobjektet.   

I de fall det finns flera hyresgäster i en fastighet fördelas kostnaderna på 

respektive hyresgäst i den mån det är möjligt.   

Eventuella hyresgästspecifika kostnader läggs som ett tillägg på hyresgästens 

avtal.  

Internhyror uppräknas årligen av fastighetsavdelningen och överlämnas till 

hyresgästen i oktober inför nästkommande budgetår. 

 

Hyreskomponenter 

Hyran sätts samman årligen av ett antal hyreskomponenter som beräknas enligt 

följande principer: 

 

Hyresobjektets kostnader avseende: 

- Kapitalkostnad: Utgörs av avskrivning och internränta på föregående års 

ingående balans. Kapitalkostnader för eventuella hyresgästrelaterade 

investeringar under innevarande budgetår tillkommer. Kapitalkostnader 

avseende ägarrelaterade investeringar belastar tekniska nämndens budget under 

innevarande år. Påföljande år regleras kostnaden genom budgetprocessen. 

- Driftkostnad: Utgörs av mediaförsörjning (värme, vatten, el, kyla, avlopp), 

tillsyn, felavhjälpande underhåll och fastighetsskötsel (in- och utvändigt). 

Mediaförbrukningen beräknas utifrån faktiska kostnader per objekt i de fall det 

är möjligt. Övriga driftkostnader beräknas årligen efter analys av utfall för de 

senaste tre åren fördelat på verksamhetsgrupp. För nya objekt beräknas hyran 

genom nyckeltal. 

- Försäkringspremier: Beräknas enligt innevarande budgetårs självkostnad. 

- Fastighetsskatt/fastighetsavgift: Beräknas årligen på aktuellt taxeringsvärde. 

- Administrationskostnad: Utgör hyresvärdens kostnader för att leda och 

administrera fastighetsavdelningens verksamhet. Kostnaden beräknas med ett 

schablonbelopp efter analys av utfall för de senaste tre årens kostnad för 

administration av samtliga objekt. Kostnaden fördelas procentuellt i kr/kvm 

bruksarea mellan ägda och förhyrda lokaler (fördelning 2021:  % på ägda 

lokaler och % procent på förhyrda lokaler). 

 - Planerat underhåll: Utgör hyresvärdens kostnader för att bibehålla 

fastighetens skick. För befintliga objekt beräknas kostnaden för planerat 

underhåll efter fastighetsavdelningens analys av underhållsplan per 

verksamhetsgrupp.  Nya objekt belastas med underhåll efter rimlig tid i 

förhållande till investeringens omfattning.  
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Verksamhetsgrupper 

För befintliga objekt beräknas lokalernas planerade underhåll samt 

driftkostnader avseende tillsyn, felavhjälpande underhåll och fastighetsskötsel 

(in- och utvändigt) efter analys av underhållsplan fördelat på 

verksamhetsgrupp: 

 Skolor 

 Förskolor 

 Gymnasieskolor 

 Idrottshallar 

 Äldreboende 

 LSS-boende 

 Kontor  

 Kök 

 Övriga verksamheter - beräknas gruppvis eller individuellt 

 

Inhyrda lokaler 
Principen självkostnad på objektsnivå gäller även för inhyrda lokaler och 

moduler. Fastighetsavdelningen har en roll som hyresvärd vid upplåtelse av 

inhyrda lokaler. Det innebär att fastighetsavdelningen förhandlar och tecknar 

avtal med externa hyresvärdar och därefter upplåter lokalen till den interna 

hyresgästen.  

För inhyrda lokaler utgörs självkostnadshyran av: 

- Hyra för de inhyrda lokalerna. 

- Administrationskostnad enligt fastställd fördelning i kr/kvm bruksarea 

fördelat procentuellt mellan ägda och förhyrda lokaler.  

- Kostnad för avtalade drift-, media- och underhållsinsatser som inte ingår i  det 

externa hyresavtalet samt eventuella kostnader för tillkommande  

myndighetskrav på verksamheten.  

 

Hyresjustering externa förhyrningar 

Hyresjustering sker enligt de i avtalet förhandlade villkoren för hyreshöjning.   

 

Årlig hyreshöjning av administrationskostnaderna beräknas med ett 

schablonbelopp efter analys av utfall för de senaste tre årens kostnad för 

administration av samtliga objekt. 
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4.  Avtalstider och regler för uppsägning  
Internhyresavtal upprättas mellan fastighetsavdelningen och avtalstecknande 

part hos verksamheten.  

 

Regler för avtalstider: 

- I befintliga äldre kommunägda lokaler där inga hyresgästrelaterade 

investeringar gjorts under senare år är avtalstiden normalt 1 år.  

- I samband med nyinvesteringar (nybyggnation och/eller ombyggnation) 

bedöms avtalstiden i relation till investeringens storlek och beräknade 

varaktighet, vanligtvis på 3-10 år. 

Avtalstid regleras så att avtal löper ut per den 31 december. För lokaler 

avseende grundskolor och gymnasium löper avtalstiden ut per den 31 juli. 

 

Regler för uppsägning: 

- Uppsägning av lokal kan endast ske om den är avgränsningsbar och möjlig att 

hyra ut separat.  

- Uppsägning av lokaler i kommunägda fastigheter ska ske minst 12 månader 

före avtalstidens utgång. I annat fall förlängs avtalet med antal år angivet i 

avtalet. 

- För inhyrda lokaler gäller den avtalstid och de uppsägningsvillkor som 

tecknats i avtalet. Uppsägning av inhyrda lokaler ska ske till 

fastighetsavdelningen minst 1 månad före den i hyresavtalet angivna 

uppsägningstiden. I annat fall förlängs avtalstiden enligt avtalet.  

- Uppsägning av hyresavtal för hela eller del av lokaler under löpande avtalstid 

kan ske om det finns annan hyresgäst som är beredd att överta lokalerna med 

gällande avtalsvillkor. 

 

Avtalstvister 

Avtalstvister ska i första hand lösas lokalt mellan fastighetsavdelningen och 

verksamhetsområdeschef. Kan överenskommelse inte uppnås ska frågan 

hänskjutas till förvaltingschefsnivå.   

 

Budgetkonsekvenser vid uppsägning 

Vid uppsägning av kommunägd lokal läggs tomhyran på tekniska nämnden och 

hyresgästens nämnd behåller inte budget för internhyran. Budget överförs till 

tekniska nämnden. 
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Vid uppsägning som leder till avyttring av en fastighet eller uthyrning till 

extern hyresgäst, som därmed ger en kommunal besparing, erhåller 

hyresgästens nämnd i möjligaste mån del av budget för internhyran. 

Vid uppsägning av förhyrd lokal behåller hyresgästens nämnd i möjligaste mån 

del av budget för internhyran. 

Vid uppsägning av delad lokal utifrån tid (ex. idrottshallar, uthyrningskök och 

matsalar). Hyresgästens nämnd behåller inte budget för internhyran utan den 

går till den nämnd som tar över hyran. 

 

Hantering av tomhyror 

Vid uppsägning av kommunägd lokal läggs tomhyran på tekniska nämnden. 

Fastigheter som tekniska nämnden bedömt inte kan användas av kommunal 

verksamhet skickas till kommunstyrelsen för beslut om rivning, försäljning 

eller annat. Internhyra flyttas då till kommunstyrelsen (centrala medel). 

Tomhyror eller hyresförluster som uppstår i en blockförhyrning (ex. LSS-

boenden, äldreboenden och elevboenden) belastar hyresgästen. 

 

 

5.  Finansiering 
I ordinarie budgetprocess ingår att beräkna kommande års hyror. Nämnderna 

får i möjligaste mån täckning för ingående hyror samt för de hyror som 

beräknas tillkomma under året.  

Aktivering av kommunens anläggningsregister görs löpande under året och 

tekniska nämnden debiterar interhyra till verksamhetsnämnderna när lokalen/ 

fastigheten överlämnats till verksamheten. 

 

 

6.  Gränsdragningslista 
Vem som ansvarar för vad i kommunens fastigheter samt i inhyrda lokaler 

framgår i fastighetsavdelningens gränsdragningslista. 
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7.  Hyressättning vid uthyrning till extern 
hyresgäst  

 

Tekniska nämndens hyressättning vid uthyrning av lokaler till externa 

hyresgäster sker enligt marknadsprincipen, vilket innebär att hyran sätts så att 

den motsvarar hyresnivån för likvärdiga lokaler på den fria marknaden. Dock 

utgör dock självkostnadsprincipen miniminivå för att säkerställa att tekniska 

nämnden får teckning för lokalens faktiska kostnader avseende drift, underhåll, 

förvaltning samt kapitalkostnader. 

Beroende på lokalens läge och/eller beskaffenhet kan avsteg från riktlinjen 

medges. Avvikelser ska lyftas till tekniska nämnden för beslut.  

Vid avvikelser med maximalt 50 % av objektets självkostnadshyra beslutas 

avvikelser av tekniska nämndens arbetsutskott.  

 

Hyresbidrag till extern hyresgäst eller förening  

Hyresbidrag till föreningar beslutas av kultur- och fritidsförvaltningen. Övriga 

hyresbidrag beslutas av kommunstyrelsen. Hyresbidrag belastar beslutande 

instans ram. 
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8.  Begreppsförklaring 
 

Administration 

 

 

Hyresvärdens kostnad för ledning och administration av 

fastighetsförvaltning och lokalupplåtelse. Omfattar 

hyresvärdens kostnader för personal, lokaler, 

kontorsomkostnader och andra för fastighetsavdelningens 

gemensamma kostnader. 

 

Blockförhyrning Blockförhyrning innebär att hyresgästen hyr en hel fastighet, del 

av fastighet eller flera lägenheter i samma fastighet och 

ansvarar för dessa gentemot fastighetsägaren. Hyresgästen har 

då möjlighet att i sin tur hyra ut boenden eller enskilda 

lägenheter till andrahandshyresgäster.   

  

Bruksarea Bruksarean är alla våningsplans area och begränsas av de 

omslutande byggnadsdelarnas insida. I bruksarean inräknas 

bland annat inredningsenheter som köksskåp, garderobsskåp 

och mindre kanaler. I arean ingår även 

uppvärmningsanordningar som värmepanna, radiatorer 

(värmeelement), kakelugnar, öppna spisar och kaminer. Även 

rumsskiljande väggar inom en utnyttjandeenhet (till exempel 

lägenhet eller trapphus) intill en tjocklek av 0,3 m ingår i BRA. 

I bruksarean inräknas inte bland annat de delar av väggar och 

andra vertikala byggnadsdelar som pelare, skorsten, kanal eller 

liknande som överstiger måttet 0,3 m. Inte heller 

lägenhetsskiljande väggar eller väggar mot trapphus. 

 

Driftkostnader Driftkostnader är mediaförsörjning (värme, vatten, el, kyla, 

avlopp), tillsyn, felavhjälpande underhåll och fastighetsskötsel 

(in- och utvändig). 

 

Felavhjälpande 

underhåll 

Underhåll som syftar till att återställa en funktion som oförutsett 

nått en oacceptabel nivå. Med oförutsett avses att det inte är 

möjligt att förutse vilket förvaltningsobjekt som drabbas av 

funktionsnedsättningen eller tidpunkten för denna. 

  

Hyresgäst 

 

Benämning på den verksamhet som via internhyresavtal brukar 

lokalen. 

 

Hyresgästrelaterade 

investeringar 

Investeringar som initieras av hyresgästen för att tillgodose 

behovet av verksamhetsanpassade lokaler samt myndighetskrav 

ställda mot verksamhet. 

  

Hyresjustering 

 

Metod för att justera hyran regelbundet med hänsyn till 

kostnadsförändringar och andra ändrade förutsättningar.  

I Falköpings kommun justeras hyran varje år i oktober. 
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Hyresvärd 

 

Benämning på den enhet som upplåter lokaler via 

internhyresavtal.  

I Falköpings kommun är fastighetsavdelningen hyresvärd för 

såväl ägda som inhyrda lokaler. 

 

Investering 
 

 

I riktlinjen avses åtgärder/investeringar i en fastighet som 

överstiger ett prisbasbelopp. (2020 = 44 500 kr). Initieras av 

hyresgästen för att tillgodose behovet av verksamhetsanpassade 

lokaler eller av fastighetsägaren pga krav på förbättringar, 

energibesparande åtgärder, myndighetskrav eller liknande.  

  

Kapitalkostnad 

 

Hyresobjektets andel av avskrivning och internränta på 

fastighetskapitalet. 

 

Lokalanpassning 

 

Hyresgästrelaterade önskemål om anpassningar av lokalen. 

Initieras av hyresgästen för att tillgodose verksamhetens behov 

av anpassade lokaler.  I Falköpings kommun belastar kostnaden 

för lokalanpassningar verksamheten. 

 

Marknadsprincipen Marknadsprincipen innebär att hyran sätts så att den motsvarar 

hyresnivån för likvärdiga lokaler på den fria marknaden. 

Marknadsprincipen är ibland inte tillämpbar vid hyressättning 

av kommunens lokaler då det kan vara svårt att hitta jämförbara 

lokaler eftersom marknaden är liten. Hyresnivåerna kan också 

skilja sig kraftigt år från år.  

Media 

 

Samlingsbegrepp för el-, värme-, kyla-, vatten- och 

avloppskostnader 

 

Myndighetskrav Ägarrelaterade myndighetskrav (exempelvis OVK – obligatorisk 

ventilations kontroll) svarar fastighetsavdelningen för och 

hyresgästrelaterade (exempelvis arbetsmiljökrav) 

myndighetskrav svarar verksamheten för. 

  

Planerat underhåll Åtgärder som syftar till att bibehålla fastighetens skick. 

Underhåll planeras och prioriteras av fastighetsavdelningen till 

tid, art och omfattning.  Planerat underhåll delas in i två delar 

och belastar fastigheten med drift- eller kapitalkostnader 

beroende på åtgärdens omfattning. Underhåll med en kostnad 

under ca 200 000 kronor belastar fastigheten med en 

driftkostnad. Underhåll med en kostnad över ca 200 000 konor 

är en reinvestering och belastar fastigheten med 

kapitalkostnader. 

  

Självkostnadshyra  

på objektsnivå  

Hyra sätts utifrån de faktiska kostnaderna för lokalen.  

Administrations- och underhållskostnader fördelas dock över 

samtliga kommunens lokaler enligt schablonberäkning fördelat 

på kronor/kvadratmeter. 
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Självkostnadsprincipen Självkostnadsprincipen innebär att hyran sätts lika med 

fastighetens självkostnad. Hyresgästen får således betala de 

faktiska kostnaderna för drift, underhåll, förvaltning samt 

kapitalkostnader.  

 

Verksamhetsgrupp Lokaler grupperade efter vilken verksamhet som bedrivs i 

lokalerna. Exempelvis skola, förskola, LSS-boende, äldreboende, 

kontor mm 

 

Ägarrelaterade 

investeringar  

Investeringar som föranleds av fastighetsägarens krav på 

förbättringar, energibesparande åtgärder, myndighetskrav eller 

liknande 

 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

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

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

Besvarande av remiss från tekniska nämnden 
angående riktlinjer för hyressättning 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden antar nedanstående yttrande som sitt eget 

och skickar det till tekniska nämnden. 

            

Bakgrund 

I det förslag på policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar som är 

ute på remiss (enligt delegationsbeslut i KS 2020/00497) ges tekniska 

nämnden i uppdrag att ta fram och besluta om riktlinjer för internhyra utifrån 

en självkostnadshyra på objektsnivå. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med 

kommunledningsförvaltningen och förvaltningsekonomer tagit fram ett 

förslag på ny riktlinje för hyressättning. 

Förvaltningens bedömning 

Förslaget till riktlinje skulle innebära ett mer transparent förhållande mellan 

hyresvärd och hyresgäst när det kommer till hyresnivåer och vilka delar som 

ingår i hyran.  

 

Det tydliggör vilka budgetkonsekvenser en uppsägning eller utökning av 

lokaler innebär för de inblandade parterna, hur tomhyror hanteras, samt hur 

förhyrning av externa lokaler hanteras. 

 

Det finns även en incitamentsstruktur i förslaget som skulle uppmuntra mer 

frekvent översyn av verksamhetens lokaler och i förlängningen mer effektivt 

användande av dessa.  

 

Förslaget tar även hänsyn till nämndens brutna verksamhetsår gällande 

uppsägningstider, dvs nämnden kan säga upp lokaler i samband med 

läsårskiften och behöver inte  förhålla sig till kalenderår i det fallet.  

 

Införandet av denna riktlinje skulle innebära tydligare förutsättningar för 
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nämnden som hyresgäst och genom detta underlätta långsiktig planering av 

lokaler till nämndens verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
Följebrev remiss – Riktlinje för hyressättning 

Riktlinje för hyressättning - remissversion       

Beslutet ska skickas till 

Tekniska nämnden 

 

 

 

Jens Sjöstrand 

Förvaltningsekonom 
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§ 17 Dnr 2021/00123  

Ansökningar till kommunstyrelsen om strategiska 
utvecklingsmedel 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna ansökan gällande 

Högstadium Centrum. 

2 Nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna ansökan gällande 

Läsglädje. 

3 Nämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan om Kreativt 

centrum för återbruk och kultur – ”Skattkistan”.            

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har gett nämnderna möjlighet att ansöka om strategiska 

utvecklingsmedel för kalenderåret 2021. De strategiska utvecklingsmedlen är 

tänkta att användas för projekt som ska kunna planeras, genomföras och 

slutföras under 2021, då dessa medel är av tillfällig karaktär. Projekten ska 

syfta till att bidra till kommunens övergripande mål.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått in tre ansökningar.  

Ansökan nr. 1: Högstadium Centrum 

Den första ansökan gäller förstärkning i form av en projektledare samt 

kompetenshöjande insatser för personalen som ska arbeta med den nya 

högstadieorganisationen i tätorten inför hösten 2021. Kyrkerörsskolan och 

Centralskolan ska gå samman i en högstadieenhet med arbetsnamnet 

Högstadium Centrum, vilket blir ett förstadium i väntan på att Platåskolan 

ska stå klar. Målsättningen är en utveckling för att skapa en framtida 

skolkultur för högstadium Falköping som stärker kommande övergång till 

Platåskolan.  

Ansökan är på totalt 1 miljon kronor, då 700 000 kronor ska gå till 

projektledare och 300 000 kronor till kompetenshöjande insatser för den 

berörda personalen. 

Ansökan nr. 2: Läsglädje 

Den andra ansökan handlar om att barn- och utbildningsförvaltningen 

tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen vill genomföra ett projekt 

för att möjliggöra ett sommarläsningsprogram för barn mellan 7 och 9 år. 

Projektet syftar till att öka barns läsvanor och skapa läsglädje tillsammans 

och enskilt. Sommarläsningsprogrammet kommer att erbjudas på 

Stadsbiblioteket. Alla barn i rätt ålder kommer att få möjlighet att ansöka om 

att vara med, men de som har mest behov kommer att prioriteras. 

Tanken är att läsning är grunden för kunskapsinhämtande och 

kommunikation, något som man har nytta av både i skolan och i övriga livet. 
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Man ansöker om totalt 150 000 kronor som ska gå till projektanställning av 

en person i två månader, ferieanställningar av fyra personer under en 

treveckorsperiod, bokpaket till varje deltagande barn, samt licens på digital 

läsplattform och inköp till projektaktiviteterna. 

Ansökan nr. 3: Kreativt centrum för återbruk och kultur – ”Skattkistan” 

Den tredje ansökan handlar om att skapa en analog mötesplats där man sätter 

skapande med återbruk och drama i fokus. Man vill erbjuda barnfamiljer och 

förskolor en kreativ lokal och ha tillgång till både material och inspiration 

med budskap om hållbarhet. Ansökan involverar både kultur- och 

fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.  

Ansökan är på 130 000 kronor som ska användas till hyra av lokal, inköp av 

möbler, förvaring m.m. resor och bilhyra, material till skapande och 

framtagning av bild och material för marknadsföring. Utöver detta tänker 

man sig projektanställning av två pedagoger på deltid 70-80%. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att de tre ansökningarna faller inom ramen för de 

kriterier som kommunstyrelsen ställt upp och översänder dem till 

kommunstyrelsen för beslut.   

Beslutsunderlag 
Ansökan nr. 1 Projekt Högstadium Centrum 

Ansökan nr. 2 Läsglädje 

Ansökan nr. 3 Kreativt centrum för återbruk och kultur – ”Skattkistan”    

    

Yrkanden 

Ordförande Eva Dahlgren (C) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå nämnden 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna projektansökan nr. 1 och 2, 

men inte godkänna ansökan nr. 3. Detta på grund av att projekt nr. 3 riskerar 

innebära ökade kostnader för nämnden på längre sikt. Johanna Johansson 

(SD) instämmer i Eva Dahlgrens (C) yrkande.   

Beslutsgång 

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

hennes förslag att föreslå nämnden besluta föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna projektansökan nr. 1 och 2, men avslå projektansökan nr. 3. 

Arbetsutskottet beslutar enligt majoritetens förslag.     

 

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Ansökan om strategiska utvecklingsmedel 

 

Projektnamn 

Högstadium Centrum 
 
Bakgrund  

Den planerade skolorganisationsförändringen har skjutits framåt i tiden, på 
grund av att starten för byggnation av högstadieskolan Platåskolan har 
försenats. Det innebär att en temporär organisation behöver skapas för att 
kunna lösa elevflöden i centrala Falköping fram till hösten 2023. 
Förslaget innebär en sammanfogning av Central- och Kyrkerörsskolans 
högstadier, vilket också möjliggör att redan höstterminen 2021 påbörja ett 
förändrings- och utvecklingsarbete inför kommande övergripande 
förändring i samband med att Platåskolan står klar. Ambitionen är att det 
ska stärka kommande organisation och vara ett första led i det som ska bli 
Platåskolan. 
 
Syfte 

Syftet är att den förändring som sker, från och med nästa läsår, ska vara en 
del av det förändringsarbete som kommer att behöva påbörjas i samband 
med att den planerade skolorganisationen träder i kraft. 
”Övergångsorganisationen” ska inte ses som en organisation med eget liv 
utan, trots att den är temporär,  ska den vara ett steg mot den kommande  
förändringen av högstadieorganisationen där flera högstadier kommer 
sammanfogas i en gemensam organisation i samband med att Platåskolan 
står klar. 
Denna uppstart med ett gemensamt högstadium i centrum kommer att 
kräva en  stor arbetsinsats då två personalgrupper och tillika två 
skolkulturer ska sammanfogas. 
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Målsättning 

En utveckling för att skapa en framtida skolkultur för högstadium Falköping 
som stärker kommande övergång till Platåskolan! 

 

Innehåll och tidplan 

Vi behöver under våren och hösten 2021 skapa förutsättningar för en ny 
organisation när det gäller personal och skolkultur. 
För detta krävs en sammanhållande projektledare samt extern kompetens 
för att skapa en positiv inledning i organisationsförändringen. 
 
Metod 

Projektledare samt olika kompetenshöjande insatser för personalen, 
exempelvis, handledning, externa föreläsningar samt personalvårdande 
insatser. 
Fokus på blir att värna de mjuka värdena både i organisations- och 
skolkultursarbetet. 
 

Målgrupp 

Initialt personalen på Centralskolan och Kyrkerörsskolan. 

Elever och vårdnadshavare i den nya högstadieskolan. 

 

Ekonomi 

Projektledare: ca. 700 000 kr 
Personal och kompetenshöjande insatser: 300 000 kr. 
 

Koppling till beprövad erfarenhet och/eller forskning 

Skolutveckling och förändring- och organisationsvetenskap 

 

Deltagande aktörer 

Personalen på nuvarande Central och Kyrkerörsskolan. 
Externa aktörer, såsom föreläsare eller handledare. 
Projektledare som förstärkning. 
 
Förväntade effekter 

Att vi nu startar en plattform för  en ny skolorganisation år 7-9, trots 
fördröjning av byggnationen av Platåskolan! 
Att erbjuda nuvarande högstadieelever utbildning i en skola med stabilitet, 
kvalitet och framtidstro. 
Att ingjuta mod och förhoppning hos elever, personal och vårdnadshavare i 
det vacuum som fördröjningen av byggnationen av den nya skolan har 
skapat. 
Att den genomarbetade målsättningen och planeringen för Platåskolan, när 
det blir dags för inflyttning i den, ska kunna förverkligas. 
 
Uppföljning 

Elev- och personalenkäter/intervjuer i slutet av höstterminen.   
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Uppföljning i samverkan med de fackliga organisationerna. 
 
 
Framtida verksamhet 

Detta är starten på en ny skolorganisation där initialt personal från centrala 
Falköping ingår, men sedan också elever och personal från de 
högstadieskolor som ska flyttas in i Platåskolan samt likvärdighetsarbetet 
där kommunens hela högstadieorganisation ingår; dvs Gustav Dalénskolan, 
Platåskolan och Flobyskolan. 
 

 

 



 

LÄSGLÄDJE! 

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

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

barns läsvanor och skapa läsglädje tillsammans och enskilt. Sommarläsningsprogrammet 

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

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

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

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

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

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

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

Lgr 11 

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

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

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

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

med andra. 

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

ordförråd tappar kontinuerligt gällande kunskapsinhämtandet genom hela sin skolgång. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

biblioteksmiljön. 

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

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

glädjen i ett livslångt läsande och lärande! 

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

Sommarläsningsprogrammet genomförs på biblioteket och innehåller tid att botanisera på 

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

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

                                                 
1 Westlund, 2015 



 

LÄSGLÄDJE! 

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

hemma. 

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

Målgrupp Barn som slutat åk 1 – åk 3 

Beskrivning av vilka kostnader som beräknas för den aktuella insatsen 

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

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

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

- Frukt  

- Licens på Poly Glutt alt andra digitala läsplattformar 

- Inköp till projektaktiviteterna (5 000 kr) 

Totalt: Max 150 000 kr 

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

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

språkförståelse 

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

har både avkodnings- och språkförståelseförmåga2. 

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

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

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

Sommarläsningen förebygger tillbakagång i läsning särskilt bland socioekonomiskt svaga 

elever.  

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

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

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

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

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

sina mer gynnade kamrater i läsning.3  

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

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

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

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

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

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

läsengagemang och läsprestationer som varken var beroende av föräldrarnas 

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

achievement test scores. A narrative and metaanalytic review. Review of Educational Research 
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socioekonomiska bakgrund eller kognitiv eller kunskapsrelaterad förmåga. ”När vi väl 

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

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

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

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

större kognitiva framsteg med tiden.”4 

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

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

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

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

halkar efter.”5 

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

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

utvecklingsstrateg för grundskolan samt bibliotekarier från Falköpings bibliotek. 

Förväntade effekter: Att de barn som går sommarläsningsprogrammet befäster sina 

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

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

självskattning innan påbörjad sommarläsningsprogram och efter. 

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

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

ordinarie verksamhet. 

 

 

 

Yvonne Hagle  Christina Seveborg 

Utvecklingsstrateg, BU  Avdelningschef Bibliotek, KF 

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

Ansökningar till kommunstyrelsen om strategiska 
utvecklingsmedel 

Förslag till beslut 

1 Nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna ansökan gällande 

Högstadium Centrum. 

2 Nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna ansökan gällande 

Läsglädje. 

3 Nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna ansökan om Kreativt 

centrum för återbruk och kultur – ”Skattkistan”.        

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har gett nämnderna möjlighet att ansöka om strategiska 

utvecklingsmedel för kalenderåret 2021. De strategiska utvecklingsmedlen är 

tänkta att användas för projekt som ska kunna planeras, genomföras och 

slutföras under 2021, då dessa medel är av tillfällig karaktär. Projekten ska 

syfta till att bidra till kommunens övergripande mål.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått in tre ansökningar.  

Ansökan nr. 1: Högstadium Centrum 

Den första ansökan gäller förstärkning i form av en projektledare samt 

kompetenshöjande insatser för personalen som ska arbeta med den nya 

högstadieorganisationen i tätorten inför hösten 2021. Kyrkerörsskolan och 

Centralskolan ska gå samman i en högstadieenhet med arbetsnamnet 

Högstadium Centrum, vilket blir ett förstadium i väntan på att Platåskolan 

ska stå klar. Målsättningen är en utveckling för att skapa en framtida 

skolkultur för högstadium Falköping som stärker kommande övergång till 

Platåskolan.  

Ansökan är på totalt 1 miljon kronor, då 700 000 kronor ska gå till 

projektledare och 300 000 kronor till kompetenshöjande insatser för den 

berörda personalen. 

Ansökan nr. 2: Läsglädje 

Den andra ansökan handlar om att barn- och utbildningsförvaltningen 

tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen vill genomföra ett projekt 
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för att möjliggöra ett sommarläsningsprogram för barn mellan 7 och 9 år. 

Projektet syftar till att öka barns läsvanor och skapa läsglädje tillsammans 

och enskilt. Sommarläsningsprogrammet kommer att erbjudas på 

Stadsbiblioteket. Alla barn i rätt ålder kommer att få möjlighet att ansöka om 

att vara med, men de som har mest behov kommer att prioriteras. 

Tanken är att läsning är grunden för kunskapsinhämtande och 

kommunikation, något som man har nytta av både i skolan och i övriga livet. 

Man ansöker om totalt 150 000 kronor som ska gå till projektanställning av 

en person i två månader, ferieanställningar av fyra personer under en 

treveckorsperiod, bokpaket till varje deltagande barn, samt licens på digital 

läsplattform och inköp till projektaktiviteterna. 

Ansökan nr. 3: Kreativt centrum för återbruk och kultur – ”Skattkistan” 

Den tredje ansökan handlar om att skapa en analog mötesplats där man sätter 

skapande med återbruk och drama i fokus. Man vill erbjuda barnfamiljer och 

förskolor en kreativ lokal och ha tillgång till både material och inspiration 

med budskap om hållbarhet. Ansökan involverar både kultur- och 

fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.  

Ansökan är på 130 000 kronor som ska användas till hyra av lokal, inköp av 

möbler, förvaring m.m. resor och bilhyra, material till skapande och 

framtagning av bild och material för marknadsföring. Utöver detta tänker 

man sig projektanställning av två pedagoger på deltid 70-80%. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att de tre ansökningarna faller inom ramen för de 

kriterier som kommunstyrelsen ställt upp och översänder dem till 

kommunstyrelsen för beslut.   

Beslutsunderlag 
Ansökan nr. 1 Projekt Högstadium Centrum 

Ansökan nr. 2 Läsglädje 

Ansökan nr. 3 Kreativt centrum för återbruk och kultur – ”Skattkistan”    
    

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 
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§ 18 Dnr 2020/01366  

Redovisning av åtgärder efter kommunens 
dataskyddsombuds granskning av register över 
behandling av personuppgifter 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner redovisningen av den utförda utredningen med 

anledning av kommunens dataskyddsombuds granskning. 

2 Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att initiera samarbete med 

kommunarkivet i syfte att förbättra arbetet med arkiveringen av 

personuppgifter i enlighet med artikel 30 i dataskyddsförordningen.           

Bakgrund 

Varje personuppgiftsansvarig och, i tillämpliga fall, dennes företrädare ska 

föra ett register över behandling av personuppgifter som utförts under dess 

ansvar.  

Kommunens dataskyddsombud genomförde under hösten 2020 en 

granskning av barn- och utbildningsnämndens registerförteckning enligt 

artikel 30 i dataskyddsförordningen. Granskningen redovisades på barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde den 8 december 2020. 

Granskningen resulterade i en rapport som generellt visade ett gott resultat. 

Dock visade granskningen på brister inom vissa områden i register-

förteckningen som behöver kompletteras eller justeras för att leva upp till 

skyldigheten att föra en fullständig registerförteckning över 

personuppgiftsbehandlingar. 

Nämndsmötet den 8 december 2020 beslutade därför att åter behandla 

ärendet vid sammanträdet den 9 mars 2021 för att då fatta beslut om 

korrigeringar i behandlingen av personuppgifter, om det skulle visa sig 

nödvändigt.  

Utredningen som är gjord efter nämnden i december visar att de punkter som 

dataskyddsombuden lyfter i sin rapport går att korrigera genom ytterligare 

arbete med nämndens registerförteckning samt ett bättre samarbete kring 

databaser med kommunens arkiv. Arkivet har i kraft av arkivlagen större 

möjligheter att spara uppgifter om elever som avslutat sin skolgång än barn- 

och utbildningsnämnden. Dessa åtgärder bör gå att åtgärda under 2021.  

 

Beslutsunderlag 
Dataskyddsombudets tillsynsrapport om granskning av registerförteckning 

enligt artikel 30 dataskyddsförordningen. 
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§ 133 Dnr 2020/01366  

Kommunens dataskyddsombuds granskning av 
register över behandling av personuppgifter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden beslutar att behandla ärendet vid sammanträdet den 9 mars 

2021 och eventuella beslut för att göra nödvändiga korrigeringar i 

behandlingen av personuppgifter i register kommer att fattas då.  

      

Bakgrund 

Varje personuppgiftsansvarig och, i tillämpliga fall, dennes företrädare ska 

föra ett register över behandling av personuppgifter som utförts under dess 

ansvar.  

Kommunens dataskyddsombud har under hösten 2020 genomfört en 

granskning av barn- och utbildningsnämndens registerförteckning enligt 

artikel 30 i dataskyddsförordningen.   

Granskningen har resulterat i en rapport som generellt visar ett gott resultat. 

Dock finns det brister på vissa områden i registerförteckningen som behöver 

kompletteras eller justeras för att leva upp till skyldigheten att föra en 

fullständig registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar. 

Dataskyddsombudet redovisar ett antal punkter som behöver ses över. I 

något fall kan det behöva fattas beslut i nämnden för att korrigera att 

hanteringen utförs på ett sätt som gör att kraven i dataskyddsförordningen 

efterlevs. Vid nämndsammanträdet den 8 december 2020 informerar 

kvalitetsstrateg IKT om rapporten och de punkter som behöver ses över. 

Eventuella beslut för att göra nödvändiga korrigeringar kommer att fattas vid 

nämndsammanträdet den 9 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Dataskyddsombudets tillsynsrapport om granskning av registerförteckning 

enligt artikel 30 dataskyddsförordningen.       
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enligt artikel 30 

dataskyddsförordningen 
 

Tillsynsrapport 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Sammanfattningsvis kan konstateras att granskningen av registerförteckningen generellt visar 

ett gott resultat. Dock finns det brister på vissa områden i registerförteckningen som behöver 

kompletteras eller justeras för att personuppgiftsansvarig ska efterleva kraven i 

dataskyddsförordningen när det kommer till skyldigheten att föra en fullständig 

registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar. 

 

Mot bakgrund av granskningen som skett och de iakttagelser som gjorts rekommenderar 

dataskyddsombudet att följande punkter ses över. 

 

 Fortsatt arbete med att registrera personuppgiftsbehandlingar i registerförteckningen. 

Enligt uppgift saknas det behandlingar i registerförteckningen vid tiden för 

granskningen. Därutöver ska löpande arbete och uppdatering av registerförteckningen 

ske.  

 Komplettera registerförteckningen med kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig 

och dataskyddsombud. Eftersom artikel 30 dataskyddsförordningen ställer krav på att 

namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud ska 

framgå av registerförteckningen måste förteckningen kompletteras med dessa 

uppgifter.  

 I de fall behandlingen innefattar känsliga personuppgifter bör registerförteckningen 

kompletteras med uppgift om vilket undantag i dataskyddsförordningen som är 

tillämpligt för att behandlingen ska kunna utföras.  

 Ändamålet för en del behandlingar behöver förtydligas. 

 Vad gäller laglig grund behöver flertalet av behandlingarna i registerförteckningen ses 

över. Om uppgift av allmänt intresse används som laglig grund för en behandling 

krävs en tydlig koppling till lag eller annan författning, kollektivavtal eller beslut som 

har meddelats med stöd av lag eller annan författning.  

 I de fall representant för annan förvaltning har registrerat behandlingar i barn- och 

utbildningsnämndens registerförteckning bör det mellan nämnderna klargöras vilken 

nämnd som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.  

 Se över att gallringsrutiner kan följas i de system som används. 

 Dataskyddsförordningen ställer krav på att den personuppgiftsansvarige arbetar 

strategiskt med informationssäkerhet. Utöver en övergripande informationsklassning 

av system saknar aktuell verksamhet dokumentation som påvisar hur verksamheten 

kommit fram till vilka åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna på ett 

relevant sätt. 

 

 

 

  



 
 

 

Inledning 

 

Bakgrund 

Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning (679/2016) i kraft och ersatte 

personuppgiftslagen (PuL 1998:204). Dataskyddsförordningen syftar till ett starkare skydd för 

fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 

personuppgifter. Vidare syftar lagstiftningen till att ge de registrerade mer makt att kunna 

bestämma över sina personuppgifter. Både privata och offentliga verksamheter måste anpassa 

hanteringen av personuppgifter till gällande regler inom ramen för dataskyddsförordningen.  
 

Syfte och tillsynsfrågor 

Personuppgiftsansvarig är skyldig att föra ett register eller en förteckning över behandlingar 

av personuppgifter enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Den översiktliga tillsynsfrågan 

är om personuppgiftsansvarig uppfyller kraven i dataskyddsförordningen genom att föra en 

fullständig registerförteckning.  

 

Avgränsningar 

Tillsynen avser den registerförteckning som förs av barn- och utbildningsnämnden. 
 

Metod 

Tillsynen har genomförts genom att dataskyddsombud och representant för barn- och 

utbildningsförvaltningen tillsammans har gått igenom samtliga behandlingar i barn- och 

utbildningsnämndens registerförteckning den 13 och 21 oktober 2020.  
 
 

  



 
 

 

Dataskyddsförordningen 

De grundläggande principerna 

All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principerna som anges i 

artikel 5 dataskyddsförordningen. Principerna innebär bland annat att personuppgiftsansvarig  
 

 måste ha stöd i dataskyddsförordningen för att få behandla personuppgifter, 

 bara får samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade 

ändamål, 

 inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen, 

 ska se till att personuppgifterna är riktiga, 

 ska radera personuppgifterna när de inte längre behövs, 

 ska skydda personuppgifterna, till exempel så att inte obehöriga får tillgång till dem 

och så att de inte förloras eller förstörs, 

 ska kunna visa att och hur personuppgiftsansvarig lever upp till dataskydds-

förordningen. 

Dataskyddsförordningen slår fast att det inte är tillräckligt att följa lagen, utan den som är 

ansvarig för personuppgiftsbehandlingen måste också kunna visa att och hur 

personuppgiftsansvarig följer bestämmelserna i förordningen. Det gör personuppgiftsansvarig 

exempelvis genom att ha en fullständig registerförteckning.  
 

Artikel 30 dataskyddsförordningen 

Personuppgiftsansvarig är skyldig att föra ett register eller en förteckning över behandlingar 

av personuppgifter. Detta register ska upprättas skriftligen, vara tillgängligt i elektroniskt 

format och hållas uppdaterat. På begäran ska registret göras tillgängligt för Datainspektionen. 

Registret ska innehålla följande uppgifter:  
 

 Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, den personuppgifts-

ansvariges företrädare samt dataskyddsombudet. 

 Ändamålen med behandlingen. 

 En beskrivning av kategorierna av registrerade och kategorierna av personuppgifter. 

 De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas 

ut. 

 I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en 

internationell organisation. 



 
 

 

 Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av 

uppgifter. 

 Om möjligt, en allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. 

Utöver ovanstående bör registerförteckningen enligt dataskyddsombudet även innehålla 

uppgift om vilken rättslig grund som personuppgiftsbehandlingen grundar sig på och vilket 

undantag som har tillämpats om känsliga personuppgifter behandlas. Detta för att 

personuppgiftsansvarig ska kunna visa ansvarsskyldighet enligt artikel 5 p. 2 

dataskyddsförordningen.  



 
 

 

Iakttagelser och bedömning 

Inledningsvis vill dataskyddsombudet påpeka att nämnden är personuppgiftsansvarig och 

därmed har det yttersta ansvaret för personuppgiftsbehandlingarna som förekommer i dess 

verksamhet. Det ställer krav på att nämndsledamöter och ersättare är aktiva och efterfrågar 

information om förvaltningens arbete kring efterlevnaden av dataskyddsförordningen och 

säkerställer att resurser avsätts för arbetet. 

 

Generellt visar granskningen av barn- och utbildningsnämndens registerförteckning ett gott 

resultat och att innehållet i registerförteckningen är väl genomarbetat och strukturerat. Dock 

finns det anmärkningar på vissa områden i registerförteckningen som måste kompletteras för 

att personuppgiftsansvarig ska kunna visa ansvarsskyldighet enligt dataskyddsförordningen.  

 

Vid granskningen har det framkommit att det finns vetskap om ytterligare behandlingar av 

personuppgifter som ännu inte har registrerats i registerförteckningen. Dessa behandlingar bör 

föras in i förteckningen så snart som möjligt. 

 

I registerförteckningen finns personuppgiftsbehandlingar som förekommer i IT-system, på 

lokala lagringsytor samt manuella behandlingar av personuppgifter som återfinns i pärmar. 

Det tyder på att nämnden har tagit ett helhetsgrepp kring identifieringen och registreringen av 

personuppgiftsbehandlingar och inte enbart fokuserat på IT-system.   

 

Vad gäller registerförteckningens utformning kan konstateras att förteckningen innehåller de 

uppgifter som artikel 30 p. 1-3 dataskyddsförordningen föreskriver, förutom fullständiga 

kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig samt namn och kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet. Dessa uppgifter bör registerförteckningen kompletteras med genom att 

uppgifterna läggs till i systemet som används för att administrera registerförteckningen.  

 

I registerförteckningen anges att känsliga personuppgifter förekommer i en del av 

behandlingarna. Det vill säga uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller 

sexuella läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som används för att entydigt 

identifiera en person. Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla känsliga 

personuppgifter, men det finns en rad undantag. I nuläget saknar registerförteckningen 

information om vilket undantag som nämnden anser är tillämpligt för behandlingen. 

Registerförteckningen bör kompletteras med denna information. Observera dock att det under 

rubriken känsliga personuppgifter i registerförteckningen även anges andra integritetskänsliga 

personuppgifter, som är extra skyddsvärda personuppgifter men som inte faller in under det 

generella förbudet. Dessa uppgifter kräver inte att ett undantag är tillämpligt för att nämnden 

ska få behandla dessa.  

 

Dataskyddsombudet vill framhålla att ändamålsbeskrivningen i registerförteckningen överlag 

är god. Avseende vissa behandlingar behöver dock syftet med personuppgiftsbehandlingen 

förtydligas så att ändamålet blir mer än exempelvis en beskrivning av ett system. 

 

Artikel 6 dataskyddsförordningen anger sex lagliga grunder som personuppgiftsbehandlingen 

kan grunda sig på. Myndigheter och andra inom offentlig verksamhet använder sig främst av 

grunderna rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning samt 



 
 

 

avtal. I barn- och utbildningsnämndens registerförteckning har myndighetsutövning använts 

som rättslig grund för flertalet behandlingar. Vid granskning har konstaterats att den lagliga 

grunden vid ett stort antal av dessa behandlingar istället ska vara uppgift av allmänt intresse, 

detta bör justeras. Dataskyddsombudet vill påminna om att om uppgift av allmänt intresse 

används som laglig grund för en behandling krävs en tydlig koppling till lag eller annan 

författning, kollektivavtal eller beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan 

författning. Det är viktigt att personuppgiftsansvarig kan motivera och argumentera vilken 

rättslig grund som har tillämpats. Observera att även sådana frivilliga åtaganden som en 

kommun gör inom ramen för sin allmänna befogenhet ska framgå av gällande rätt, nämligen 

av det reglemente som fullmäktige utfärdar för den ansvariga nämnden. 

 

Ett par behandlingar i registerförteckningen har registrerats av representant från annan 

förvaltning. Det bör utredas vilken nämnd som är personuppgiftsansvarig för behandlingen 

och i vilken nämnds registerförteckning behandlingen ska registreras. Personuppgiftsansvarig 

är den som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska 

gå till.  
 

Vad gäller gallringsrutinerna vill dataskyddsombudet framhålla att nämnden inte bara har 

hänvisat till en dokumenthanteringsplan utan i registerförteckningen angett vilken 

gallringsfrist som gäller för varje behandling. Det gör registerförteckningen tydligare och 

påvisar att registerförteckningen är väl genomarbetad. Dock har det i samband med 

granskningen framkommit att i vart fall ett av systemen som används brister när det kommer 

till möjligheten att gallra uppgifter i enlighet med fastställd rutin, detta bör åtgärdas.  

 

Enligt artikel 32 dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige vidta tekniska och 

organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna. Härigenom ställer 

dataskyddsförordningen krav på att den personuppgiftsansvarige arbetar strategiskt med 

informationssäkerhet. Av vad som framkommit vid granskningen finns en övergripande 

informationsklassning av system som används i barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 

Denna gjordes tillsammans med IT-avdelningen. Utöver detta saknas dokumentation som 

påvisar hur verksamheten kommit fram till vilka åtgärder som krävs för att skydda 

personuppgifterna på ett relevant sätt. 

 

Dataskyddsombudet vill påpeka att arbetet med registerförteckningen kräver ett systematiskt 

och strukturerat arbetssätt för att hålla registerförteckningen uppdaterad. Det är ett 

kontinuerligt arbete som kräver bra interna rutiner och uppföljning. 

 

 

 

 

2020-11-09 

 

Elinor Stenberg, dataskyddsombud 

 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

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

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

Redovisning av åtgärder efter kommunens 
dataskyddsombuds granskning av register över 
behandling av personuppgifter 

Förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner redovisningen av den utförda utredningen med 

anledning av kommunens dataskyddsombuds granskning. 

2 Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att initiera samarbete med 

kommunarkivet i syfte att förbättra arbetet med arkiveringen av 

personuppgifter i enlighet med artikel 30 i dataskyddsförordningen.      

      

Bakgrund 

Varje personuppgiftsansvarig och, i tillämpliga fall, dennes företrädare ska 

föra ett register över behandling av personuppgifter som utförts under dess 

ansvar.  

Kommunens dataskyddsombud genomförde under hösten 2020 en 

granskning av barn- och utbildningsnämndens registerförteckning enligt 

artikel 30 i dataskyddsförordningen. Granskningen redovisades på barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde den 8 december 2020. 

Granskningen resulterade i en rapport som generellt visade ett gott resultat. 

Dock visade granskningen på brister inom vissa områden i register-

förteckningen som behöver kompletteras eller justeras för att leva upp till 

skyldigheten att föra en fullständig registerförteckning över 

personuppgiftsbehandlingar. 

Nämndsmötet den 8 december 2020 beslutade därför att åter behandla 

ärendet vid sammanträdet den 9 mars 2021 för att då fatta beslut om 

korrigeringar i behandlingen av personuppgifter, om det skulle visa sig 

nödvändigt.  

Utredningen som är gjord efter nämnden i december visar att de punkter som 

dataskyddsombuden lyfter i sin rapport går att korrigera genom ytterligare 

arbete med nämndens registerförteckning samt ett bättre samarbete kring 

databaser med kommunens arkiv. Arkivet har i kraft av arkivlagen större 



 

  2(2) 

 

 

möjligheter att spara uppgifter om elever som avslutat sin skolgång än barn- 

och utbildningsnämnden. Dessa åtgärder bör gå att åtgärda under 2021.  

 

Beslutsunderlag 
Dataskyddsombudets tillsynsrapport om granskning av registerförteckning 

enligt artikel 30 dataskyddsförordningen.        

Beslutet ska skickas till 

Kommunens dataskyddsombud 

 

 

 

Björn Broberg 

Utvecklingsstrateg IKT 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 19 Dnr 2020/01343  

Barn- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll 
2021 - komplettering 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden antar komplettering till internkontrollplan 

för 2021.      

 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för den interna kontrollplanen 

inom förvaltningen och ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av 

den interna kontrollen enligt kommunallagen 6 kap. 7§. I enlighet med 

riktlinjerna för internkontroll ska kontrollplanen revideras årligen.  

Internkontrollen syftar till att lagar och kommunens styrdokument följs, att 

bedöma och förebygga risker som kan skada kommunen ekonomiskt eller 

förtroendemässigt och att vara ett hjälpmedel för att uppnå målen.  

Inför år 2021 har internkontrollgruppen arbetat fram nytt arbetssätt för de 

kommunövergripande kontrollpunkterna. Tidigare har personal på respektive 

förvaltning kontrollerat dessa punkter men från och med 2021 kommer de 

kommunövergripande kontrollerna genomföras centralt. Syftet med det nya 

arbetssättet är att få en enhetlig rapportering och samsyn, och därmed minska 

risken att tjänstepersoner kontrollerar sitt eget arbete.  

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 8 december 2020 beslut om plan 

för intern kontroll 2021, men denna plan behöver nu kompletteras med 

nedanstående punkter. 

Barn- och utbildningsförvaltningens kontroller  

Följande kontrollåtgärder i den kommunövergripande internkontrollplanen 

ska läggas till barn- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll 2021. 

 

1. Leverantörstrohet 

2. GDPR 

 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan kommunövergripande 2021 

Barn- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll (BUN 2020-12-08,  

§ 130)  

 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

  

 

Paragrafen skickas till           
 



Internkontrollplan 

Område Kontrollpunkt Kort beskrivning av kontrollpunkten Riskformulering Kontrollåtgärd Kontrollmetod Kontrollfrekvens Ansvararig  för kontrollen

Kommunöve

rgripande

Leverantörstrohet Inköp av varor och tjänster ska göras från 

korrekt avtalsleverantör

Risken att verksamheten gör inköp utanför 

tecknade avtal på grund av att styrande 

dokument inte är kända i organisationen, eller 

inte tillämpas, kan leda till avtalsbrott.

Kontrollera att inköp har gjorts enligt 

gällande leverantörsavtal

Kontroll av 

genomförda inköp

Årsvis Inköpssamordnaren

Kommunöve

rgripande

Dataskyddsförordningen 

(GDPR) 

personuppgiftsbiträdesavtal 

Avtalet  reglerar hur hantering 

av personuppgifter ska 

behandlas mellan parterna

Personuppgiftsbiträdesavtal ska upprättas Risken att kommunen inte har upprättat 

personuppgiftsbiträdesavtal på grund av 

bristande kännedom om 

dataskyddsförordningen kan leda till att 

personuppgifter inte behandlas på ett korrekt 

sätt

Kontrollera att 

personuppgiftsbiträdesavtal har 

upprättats med de parter som 

behandlar kommunens personuppgifter

Stickprov Löpande under året Dataskyddsombudet
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Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-08 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 130 Dnr 2020/01343  

Plan för intern kontroll 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplan för 

2021.       

      

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för den interna kontrollplanen 

inom förvaltningen och ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av 

den interna kontrollen enligt kommunallagen 6 kap. 7§. I enlighet med 

riktlinjerna för interkontroll ska kontrollplanen revideras årligen.  

Interkontrollen syftar till att lagar och kommunens styrdokument följs, att 

bedöma och förebygga risker som kan skada kommunen ekonomiskt eller 

förtroendemässigt och att vara ett hjälpmedel för att uppnå målen.  

Den förvaltningsövergripande interkontrollgruppen fortsätter sitt arbete med 

mallar och rutiner. Förslaget för 2021 års internkontrollplan utgår från förra 

årets internkontrollplan med den ändringen att vi inte har några 

kommungemensamma kontrollpunkter för 2021 på förvaltningarna. De 

kommungemensamma kontrollpunkterna kommer fortsättningsvis tas upp av 

kommunstyrelsen. Kontrollpunkterna i internkontrollplanen har 

riskanalyserats. Barn- och utbildningsförvaltningen internkontrollplan har 

elva kontrollpunkter . 

Barn- och utbildningsförvaltningens kontroller  

1. Avtalsbevakning 

2. Diarieföring/Posthantering/E-post 

3. Fullmäktigebeslut 

4. Delegationsbeslut 

5. Uppföljning av inkomna ärenden – kränkande behandling 

6. Inlämning av slutbetyg/intyg om avgång från grundskolan ifrån de  

fria enheterna 

7. Inköp/upphandling 

8. Klagomål- och synpunktshantering 

9. Sjukfrånvaro 

10. Registerutdrag 

11. Kompetensförsörjning 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-08 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2021     

      

  

 

Paragrafen skickas till  
Controller            



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

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

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

Barn- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll 
2021 - komplettering 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden antar komplettering till internkontrollplan 

för 2021.      

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för den interna kontrollplanen 

inom förvaltningen och ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av 

den interna kontrollen enligt kommunallagen 6 kap. 7§. I enlighet med 

riktlinjerna för internkontroll ska kontrollplanen revideras årligen.  

Internkontrollen syftar till att lagar och kommunens styrdokument följs, att 

bedöma och förebygga risker som kan skada kommunen ekonomiskt eller 

förtroendemässigt och att vara ett hjälpmedel för att uppnå målen.  

Inför år 2021 har internkontrollgruppen arbetat fram nytt arbetssätt för de 

kommunövergripande kontrollpunkterna. Tidigare har personal på respektive 

förvaltning kontrollerat dessa punkter men från och med 2021 kommer de 

kommunövergripande kontrollerna genomföras centralt. Syftet med det nya 

arbetssättet är att få en enhetlig rapportering och samsyn, och därmed minska 

risken att tjänstepersoner kontrollerar sitt eget arbete.  

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 8 december 2020 beslut om plan 

för intern kontroll 2021, men denna plan behöver nu kompletteras med 

nedanstående punkter. 

Barn- och utbildningsförvaltningens kontroller  

Följande kontrollåtgärder i den kommunövergripande internkontrollplanen 

ska läggas till barn- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll 2021. 

 

1. Leverantörstrohet 

2. GDPR 
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Beslutsunderlag 
Internkontrollplan kommunövergripande 2021 

Barn- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll (BUN 2020-12-08,  

§ 130)      

Beslutet ska skickas till 

Controller 

 

 

 

Caroline Lindgren 

Controller 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 20 Dnr 2020/01498  

Beslut om bidrag fristående gymnasieskola 2021 - 
komplettering 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner nedanstående komplettering 

av prislista för bidrag till fristående gymnasieskolor för kalenderår 2021. 

          

Bakgrund 

När det gäller nationella program som Falköpings kommun inte själva 

anordnar, men som anordnas inom samverkansområdet Utbildning 

Skaraborg, ska bidrag till fristående gymnasieskola beräknas utifrån det 

viktade snittpriset av de anordnande kommunernas självkostnad. 

 

Bidrag för program enligt Utbildning Skaraborgs genomsnittliga 

bidragsbelopp 

(program som ej anordnas av Falköpings kommun) 

 

Program 
Totalt budgeterat bidragsbelopp 2021 

(kronor per elev och år) 

BAI Bygg- och 

anläggningsprogrammet 

inriktning anläggningsfordon 

182 420 

ES Estetiskt program exkl. 

inriktning musik 
122 006 

FTI Fordons- och 

transportprogrammet inriktning 

transport 

202 039 

HT Hotell- och 

turismprogrammet 
133 394 

HU Humanistiska programmet 79 970 

RL Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet 
160 912 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
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Justerarnas signaturer 
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VF VVS- och 

fastighetsprogrammet 
143 435 

IB International Baccalaureate 144 060 

HV Hantverksprogrammet 114 915 

 

 

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 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 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Bidrag fristående gymnasieskola 2021  

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner nedanstående komplettering 

av prislista för bidrag till fristående gymnasieskolor för kalenderår 2021. 

     

Bakgrund 

När det gäller nationella program som Falköpings kommun inte själva 

anordnar, men som anordnas inom samverkansområdet Utbildning 

Skaraborg, ska bidrag till fristående gymnasieskola beräknas utifrån det 

viktade snittpriset av de anordnande kommunernas självkostnad. 

 

Bidrag för program enligt Utbildning Skaraborgs genomsnittliga 

bidragsbelopp 

(program som ej anordnas av Falköpings kommun) 

 

Program 
Totalt budgeterat bidragsbelopp 2021 

(kronor per elev och år) 

BAI Bygg- och 

anläggningsprogrammet 

inriktning anläggningsfordon 

182 420 

ES Estetiskt program exkl. 

inriktning musik 
122 006 

FTI Fordons- och 

transportprogrammet inriktning 

transport 

202 039 

HT Hotell- och 

turismprogrammet 
133 394 
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HU Humanistiska programmet 79 970 

RL Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet 
160 912 

VF VVS- och 

fastighetsprogrammet 
143 435 

IB International Baccalaureate 144 060 

HV Hantverksprogrammet 114 915 

 

 

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 gymnasieskolor 

 

 

 

Jens Sjöstrand 

Förvaltningsekonom 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 21 Dnr 2021/00125  

Ekonomisk lägesrapport 

      

Bakgrund 

Arbetsutskottet får en muntlig rapport om det aktuella ekonomiska läget av 

förvaltningsekonomen. Pandemin utgör fortsatt en stor osäkerhetsfaktor. 

Nämnden har fått en utökning i ram med 7 miljoner kronor för budgetåret 

2021 och beräknas gå mot ett nollresultat.   

En mer utförlig ekonomisk lägesrapport kommer att presenteras på 

nämndens möte den 9 mars 2021. 

      

  

 

            

 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

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

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

Ekonomisk lägesrapport 

Förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner den ekonomiska lägesrapporten per 2021-02-28 och 

lägger den till handlingarna.        

      

Bakgrund 

Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden efter årets två första 

månader är att nämnden kommer att hålla sin budget för år 2021. Skillnaden 

mot föregående års negativa avvikelse mot budget på 10 miljoner kronor 

ligger dels i att barn- och utbildningsnämnden fått en ökad ram med 7 

miljoner kronor och dels i att staten har förlängt sjuklönekompensationen till 

och med april 2021, samt att Falköpings tilldelning från statsbidraget för 

likvärdig skola ökat med 7 miljoner kronor jämfört med år 2020. 

 

       

 

Jens Sjöstrand 

Förvaltningsekonom 



 

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 

Skolriksdagen 2021 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en nämndsledamot per parti 

ska erbjudas att delta i årets Skolriksdag den 26-27 april 2021.        

      

Bakgrund 

Skolriksdagen arrangeras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och 

genomförs vartannat år. Skolriksdagen 2021 genomförs den 26-27 april som 

en digital konferens. Det är en mötesplats för de som leder och styr skolan, 

för politiker och ledande tjänstepersoner.  

 

 

 

 

Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 



Klicka här för att ändra format
Sjukfrånvaro 2020

Barn- och utbildningsförvaltningen



Sjukfrånvaro 2020 



Sjukfrånvaro per verksamhetsområde 2020

Inom parentes visar 2019 års siffror

Skolans verksamhetsområden har alla påverkats av pandemin Covid-19 på olika sätt 

och att stanna hemma vid symtom har följts av personalen och visar sig på det 

sättet i sjukfrånvarostatistiken.



Frånvaro barn, elever, personal GR, vt 2020



Frånvaro barn, elever, personal GR, ht 2020



Ansökt bidrag Ansökt belopp/tilldelad ram Komplettering Rekvirerat belopp Beviljat belopp Utbetalt belopp Förväntad utbetalning totalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt Redovisat belopp Kommentar

1 Max taxa  jan 2019 7 557 060                      7 557 060     

2 Papperslösa barn

3 Kvalitetssäkrande åtgärder

4 Introduktionsprogram Ja

5 Likvärdig skola

6 Läxhjälp

7 Karriärtjänster 4 675 000                      

8 Elevhälsa

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Statsbidrag 2018



Ansökt bidrag Ansökt belopp/tilldelad ram Komplettering Rekvirerat belopp Beviljat belopp Utbetalt belopp Förväntad utbetalning totalt 2018 2019 Redovisat belopp Kommentar

1 Gymnasial lärling 23 750                                               

2 Lärarlyftet  15 okt 101 250                                            

3 Karriärtjänster   15 okt 2 267 920                                         

4 Lärarlönelyftet  1 nov 4 619 180                                         

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Statsbidrag 2018



Ansökt bidrag

2 Läxhjälp

3 Introduktionsprogram

4 Papperslösa Barn

5 Omsorg kvällat, nätter och helger 2018

6 Kvalitetssäkrande åtgärder 

7 Specialpedagogik för lärande

8 Elevhälsa

9 Behörighetsgivande utb. Yrkeslärare

10 Fortbildning  specialpedagogik

11 Karriärtjänster 1 mars

12 Lovskola

13 Mindre barngrupper

14 Fritidshemsatsning

15 Lågstadiesatsning

16 Högskolestudier Sva & Sfi

17 Samordnare nyanlända

18 Karriärtjänster 2 maj

19 Lärarlönelyftet

20 Ökad jämlikhet

21

22

23

Statsbidrag 2018



24

25

26

27

28

Läslyftet

Specialpedagogik för lärande

Omsorg kvällar/nätter

Kvalitetssäkrande åtgärder fsk/fritids

Papperlösa barn

Lovskola

Karriärtjänster

Fortbildning SvA och Sfi

Fortbildning specialpedagogik

Behörighetsgivande utbildning yrkeslärare*

Personalförstärkning elevhälsa

Läxhjälp

Trainee, Hälso- och sjukvård*

Samordnare nyanlända

Matematiklyftet*

Läslyftet i förskolan

Lärarlönelyftet

Mindre barngrupper i fsk

Lågstadiesatsningen

Fritidshemsatsningen

(Maxtaxa sökes ej, men är riktat)



Introduktionsprogram

Fortbildning specialpedagogik HT17

Insatsbidrag för nyanlända

Ökad jämlikhet



Ansökt belopp/tilldelad ram Komplettering

1 195 000                                           

2 000 000                                           1 000 000           

sökt

sökt

1 581 456                                           

212 100                                              

1 575 000                                           

485 435                                              

826 000                                              

4 760 000                                           

sökt

1 250 000                                           

1 424 460                                           

13 036 720                                         

76 300                                                 

182 900                                              

2 306 534                                           

4 764 987                                           

2 468 982                                           

Statsbidrag 2018



1 606 073

4 760 000

381 500

413 000

217 260

2 870 000

207 300

73 500

98 000

9 800 000

3 954 000

13 028 838

1 423 782



2 000 000

247 800

256 400



Rekvirerat belopp Beviljat belopp Utbetalt belopp

1 195 000                597 500                  

1 541 885                1 458 115               

115 724                  

1 581 456                

1 575 000                1 575 000               

230 975                   

826 000                   

4 760 000                2 306 534               

352 080                   

710 000                   

1628604

38 150                     

91 450

4764987

2 468 982                

Statsbidrag 2018



832 500 832 500 416 250

1 071 700 535 850

283 200 566 400

1 606 073 1 606 073

257 695 257 695

223 080 330 000

4 760 000

305 200 305 200

413 000 413 000

73 698

2 575 000 2 575 000

1 195 000 597 500

332 500 332 500

207 300 207 300

73 500

98 000 98 000 49 000

4 790 402 9 800 000 4 790 402

3 174 000 1 587 000

13 028 838 13 028 838 9 771 629

1 423 782 1 423 782 711 892

8 537 000



792 181

247 800 247 800 247 800



Redovisat belopp







Kommentar

17/18



409500 för deltagande lärare

Se beslut för anledning till lägre belopp

*Ålleberg och KAF, 73698 ska till KAF

*KAF tillsammans med Tidaholm

*KAF KAF beslutade att inte rekvirera detta trots beviljad ansökan

Se beslut för anledning till lägre belopp



Se beslut för anledning till lägre belopp



Ansökt bidrag Ansökt belopp/tilldelad ram Komplettering Rekvirerat belopp Beviljat belopp Utbetalt belopp Redovisat belopp Kommentar

2 Läxhjälp 1 195 000                                           1 195 000               597 500                  

Bidraget ska gå till kostnader för att anordna frivillig läxhjälp till elever. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Läxhjälpen ska ledas av lärare eller annan personal som huvudmannen bestämmer är lämplig att ge läxhjälp.

3 Introduktionsprogram 2 000 000                                           1 000 000           1 541 885               1 458 115              

4 Papperslösa Barn sökt 115 724                  

5 Omsorg kvällat, nätter och helger 2018 sökt

6 Kvalitetssäkrande åtgärder 1 581 456                                           1 581 456               

7 Specialpedagogik för lärande 212 100                                              

8 Elevhälsa 1 575 000                                           1 575 000               1 575 000              

9 Behörighetsgivande utb. Yrkeslärare 485 435                                              230 975                   

10 Fortbildning  specialpedagogik 826 000                                              826 000                   

11 Karriärtjänster 1 mars 4 760 000                                           4 760 000               2 306 534              

12 Lovskola sökt 352 080                   

13 Mindre barngrupper 1 250 000                                           710 000                   

14 Fritidshemsatsning 1 424 460                                           

15 Lågstadiesatsning 13 036 720                                         1 628 604,0           17/18

16 Högskolestudier Sva & Sfi 76 300                                                 38 150                     

17 Samordnare nyanlända 182 900                                              91 450

18 Karriärtjänster 2 maj 2 306 534                                           

19 Lärarlönelyftet 4 764 987                                           4764987

20 Ökad jämlikhet 2 468 982                                           2 468 982               

21

22

23

24

25

26

27

28

Statsbidrag 2018



Läslyftet 832 500 832 500 416 250

Specialpedagogik för lärande 1 071 700 535 850 409500 för deltagande lärare

Omsorg kvällar/nätter 283 200 566 400

Kvalitetssäkrande åtgärder fsk/fritids 1 606 073 1 606 073 1 606 073

Papperlösa barn 257 695 257 695

Lovskola 223 080 330 000

Karriärtjänster 4 760 000 4 760 000

Fortbildning SvA och Sfi 381 500 305 200 305 200 Se beslut för anledning till lägre belopp

Fortbildning specialpedagogik 413 000 413 000 413 000

Behörighetsgivande utbildning yrkeslärare* 217 260 73 698 *Ålleberg och KAF, 73698 ska till KAF

Personalförstärkning elevhälsa 2 870 000 2 575 000 2 575 000

Läxhjälp 1 195 000 597 500

Trainee, Hälso- och sjukvård* 332 500 332 500 *KAF tillsammans med Tidaholm

Samordnare nyanlända 207 300 207 300 207 300

Matematiklyftet* 73 500 73 500 *KAF KAF beslutade att inte rekvirera detta trots beviljad ansökan

Läslyftet i förskolan 98 000 98 000 98 000 49 000

Lärarlönelyftet 9 800 000 4 790 402 9 800 000 4 790 402

Mindre barngrupper i fsk 3 954 000 3 174 000 1 587 000 Se beslut för anledning till lägre belopp

Lågstadiesatsningen 13 028 838 13 028 838 13 028 838 9 771 629

Fritidshemsatsningen 1 423 782 1 423 782 1 423 782 711 892

(Maxtaxa sökes ej, men är riktat) 8 537 000

Introduktionsprogram 2 000 000 792 181 Se beslut för anledning till lägre belopp

Fortbildning specialpedagogik HT17 247 800 247 800 247 800 247 800

Insatsbidrag för nyanlända 256 400

Ökad jämlikhet



Statsbidrag 2021

Ansökt statsbidrag Ansökt belopp Ram Prognos Rekvirerat Ej beviljat Beviljat Utbetalt Förväntad utbet

1 Maxtaxa Bet ut 6 824 450             6 824 450            

2 Kvalitetssäkrande åtgärder 1 631 210               1 631 210             1 631 210            

3 Bättre språkutveckling i förskolan 1 238 063               1 238 063             1 238 063            

4 Covid ersättning Bet ut 3 406 152             3 406 152            

5 Papperslösa barn sökt finns ej 108 000               

6 Behörighetsgivande utbildning 209 000                   finns ej 209 000               

7 Omsorg kvällar nätter helger sökt finns ej 648 780               

8 Läxhjälp 1 037 000               finns ej 1 037 000            

9 Högskolestudier sva sfi 488 320                   488 320                488 320               

10 Högskolestudier specialpedagogik 939 575                   finns ej 939 575               

11 Elevhälsa 790 800                   finns ej 790 800               

12 Likvärdig skola 25 921 320             25 921 320           25 921 320          

13 Lärarlyftet 97 500                     finns ej 97 500                 

14 Karriärtjänster 2 980 340             2 980 340            

15 Lärarlönelyftet 4 825 000             4 825 000            

16 Lärarassistenter 1 575 488             1 152 000            

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Summa: 32 352 788      48 890 343    52 297 510   -                     -                    -                     -                     -                          



Redovisat belopp Beviljat 2020 Kommentar

  

 

 

 

Prog baserat på 2020  
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Statsbidrag 2021

 FÖRVÄNTAS SÖKA Prognos

Augusti

September

 

Summa -                                 



 

 

 

Delegationsbeslut skolskjuts   2021-01-20 – 2021-03-01 

 

     

ID Status Inskickat Beslut Orsak till ansökan Riktning Delegat 

20110 Beslutat 2021-01-29 15:45:24 2021-02-04 14:34:33 Växelvis boende UPP Skolskjutsansvarig administratör 

20111 Beslutat 2021-01-29 15:50:33 2021-02-04 14:32:57 Växelvis boende UPP Skolskjutsansvarig administratör 

20208 Beslutat 2021-02-01 15:23:09 2021-02-12 15:32:59 Trafikförhållande UPP Skolskjutsansvarig administratör 

20613 Beslutat 2021-02-18 06:50:29 2021-02-22 13:18:02 Växelvis boende UPP Skolskjutsansvarig administratör 

20614 Beslutat 2021-02-18 06:56:48 2021-02-22 13:21:06 Växelvis boende UPP Skolskjutsansvarig administratör 

        

 

       
       

       

       
 



 

 

 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 

Datum 

2021-01-20 – 2021-03-01 

 

  

 

 

Datum Riktning Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienum
mer 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Åttagårdsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Åttagårdsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Åttagårdsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Åttagårdsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Åttagårdsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Åttagårdsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor Vindängens 
skola 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor Vindängens 
skola 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor Vindängens 
skola 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Odensbergsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Mössebergsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Mössebergsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Mössebergsskolan  

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Mössebergsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Mössebergsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Mössebergsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Mössebergsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Mössebergsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Kinnarpsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Kinnarpsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Dotorpsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Dotorpsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Dotorpsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Dotorpsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Dotorpsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Dotorpsskolan 

2021/00179 



 

  

 

 

Datum Riktning Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienum
mer 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Dotorpsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Dotorpsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Dotorpsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Dotorpsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Centralskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Centralskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Centralskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Centralskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Centralskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Centralskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Centralskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Centralskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Centralskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Centralskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Centralskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Centralskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Centralskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget val - beviljad ansökan 

Rektor 
Broddetorpsskolan 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget skolval - avslag 

Rektor Vindängens 
skola 

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget skolval - avslag 

Rektor Vindängens 
skola  

2021/00179 

2021-02-26 UPP Privatperson Beslut om placering i förskoleklass efter 
eget skolval - avslag 

Rektor Vindängens 
skola 

2021/00179 

2021-02-25 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Signerat Ordförandebeslut angående 
när- och distansundervisning för 
högstadiet och Ållebergsgymnasiet från 
och med vecka 9 

Barn- och 
utbildningsnämn-
dens ordförande 

2021/00022 

2021-02-25 UPP Privatperson Beslut om placering i skola efter eget 
skolval OS 

Rektor 
Centralskolan 

2021/00179 

2021-02-25 UPP Privatperson Beslut om placering i skola efter eget 
skolval JL 

Rektor 
Centralskolan 

2021/00179 

2021-02-25 UPP Privatperson Beslut om placering i skola efter eget 
skolval AL 

Rektor 
Centralskolan 

2021/00179 

2021-02-24 UPP Privatperson Beslut om självskjutsersättning för 
gymnasieelev Ht-20 

Skolskjutsansvarig 
administratör 

2021/00200 

2021-02-24 UPP Privatperson Beslut om självskjutsersättning för 
gymnasieelev Ht-20 

Skolskjutsansvarig 
administratör 

2021/00198 



 

  

 

 

Datum Riktning Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienum
mer 

2021-02-22 UPP Privatperson Beslut om placering i grundskola efter 
eget skolval 

Rektor 
Centralskolan 

2021/00179 

2021-02-22 UPP Privatperson Beslut om placering efter eget skolval - 
avslag 

Rektor 
Centralskolan 

2021/00179 

2021-02-21 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Signerat Ordförandebeslut angående 
distansundervisning för högstadiet och 
Ållebergsgymnasiet vecka 8 

Barn- och 
utbildningsnämn-
dens ordförande 

2021/00022 

2021-02-16 UPP Thorén Framtid Beslut om tilläggsbelopp Thorén 
Framtid 

Skolchef 2021/00195 

2021-02-16 UPP Thorén Framtid Beslut om tilläggsbelopp Thorén 
Framtid 

Skolchef 2021/00195 

2021-02-16 UPP Thorén Framtid Beslut om tilläggsbelopp Thorén 
Framtid 

Skolchef 2021/00195 

2021-02-16 UPP Thorén Framtid Beslut om tilläggsbelopp Thorén 
Framtid 

Skolchef 2021/00195 

2021-02-16 UPP Drottning Blankas 
gymnasium 

Beslut om tilläggsbelopp Drottning 
Blankas gymnasium 

Skolchef 2021/00195 

2021-02-16 UPP Drottning Blankas 
gymnasium 

Beslut om tilläggsbelopp Drottning 
Blankas gymnasium 

Skolchef 2021/00195 

2021-02-16 UPP Vårkullen AB Beslut om tilläggsbelopp Vårkullen AB Skolchef 2021/00195 

2021-02-12 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Signerat ordförandebeslut angående 
verksamheten vid Kulturskolan från och 
med 2021-02-22 

Barn- och 
utbildningsnämnd-
ens ordförande 

2021/00022 

2021-02-11 UPP Privatperson Beslut om placering i grundskola efter 
eget skolval DO 

Rektor 
Dotorpsskolan 

2021/00179 

2021-02-11 UPP Privatperson Beslut om placering i grundskola efter 
eget skolval KI 

Rektor 
Kinnarpsskolan 

2021/00179 

2021-01-27 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Direktupphandlat ramavtal IT-system för 
skolskjutsplanering 

Skolchef 2021/00023 

2021-01-26 UPP Privatperson Beslut om självskjutsersättning Skolskjutsansvarig 
administratör 

2021/00061 

2021-01-26 UPP Privatperson Beslut om självskjutsersättning Skolskjutsansvarig 
administratör 

2021/00060 

2021-01-26 UPP Privatperson Beslut om självskjutsersättning  Skolskjutsansvarig 
administratör 

2020/00673 

2021-01-22 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Signerat ordförandebeslut angående 
när- och distansundervisning 
Ållebergsgymnasiet 2021-01-25-2021-
04-01 

Barn- och 
utbildningsnämn-
dens ordförande 

2021/00022 

2021-01-22 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Signerat ordförandebeslut angående 
Kulturskolan 2021-01-25 - 2021-02-07 

Barn- och 
utbildningsnämn-
dens ordförande 

2021/00022 

2021-01-22 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Signerat ordförandebeslut angående 
öppna förskolan 2021-01-25 - 2021-04-
01 

Barn- och 
utbildningsnämn-
dens ordförande 

2021/00022 

 




























































