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Inledning

Syfte 
Nämndens budgetunderlag syftar till att applicera 

budgetförutsättningarna från Falköpings kommuns 

budgetberedning på nämndens verksamheter och hur 

detta påverkas både verksamhetsmässigt men även 

ekonomiskt. Nämndens budgetunderlag tas fram av 

förvaltningen och beslutas av nämnden att överläm-

nas till budgetberedningen. 

Utifrån inkomna budgetunderlag från nämnderna 

sammanställer budgetberedningen förslag till flerårs-

plan för år 2023-2025, vilken beslutas av kommun-

fullmäktige under hösten. Utifrån denna flerårsplan 

har nämnderna i uppgift att ta fram verksamhetspla-

ner för perioden. Därför fungerar även nämndens 

budgetunderlag som ett utkast till kommande verk-

samhetsplan för år 2023-2025 med eventuella juste-

ringar kopplat till budgetberedningens förslag för 

flerårsplan för år 2023-2025. 

Grunden i budgetunderlagen utgår från gällande 

verksamhetsplan och eventuella beslut från nämnden 

eller kommunfullmäktige under pågående verksam-

hetsår med fokus på de sista två åren. 

 

Nämndens uppdrag och ansvar 
Barn- och utbildningsnämnden utför kommunens 

uppdrag inom förskola, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt skolla-

gen (2010:800) samt ansvarar för den kommunala 

kulturskolan och skolskjuts med tillhörande riktlin-

jer. 

Organisation 
Pågående skolorganisationsöversyn startade med 

förändring av förvaltningens styrning och ledning. 

Under skolchef finns fyra verksamhetschefer som 

tillsammans med förvaltningsekonom och utveckl-

ingsstrateg bildar förvaltningens ledningsgrupp. 

 

 

 



 

4 I BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2023-2025 

Verksamhetsområden 

Förskola 

Förskola bedrivs och erbjuds i hela kommunen. De 

18 kommunala förskolorna kompletteras med 11 

fristående förskolor samt en pedagogisk omsorg. 

Kommunen erbjuder även natt- och helgomsorg 

samt öppen förskola. På en av kommunens försko-

lor finns två avdelningar anpassade för barn med 

funktionsvariationer.  

 

Grundskola 

Grundskolan befinner sig mitt i en omorganisation. 

Elevantalet varierar från ca 80 – 610 elever/skola. I 

den nya skolorganisationen blir skolorna mer lik-

värdiga och omfattar F-6, F-9 eller 7-9. Fortfarande 

finns flera skolor med enparallelliga högstadiedelar. 

Verksamhetsområdet omfattar även särskola och 

särskilda undervisningsgrupper med inriktning aut-

ism som är knutna till två grundskolor i centralor-

ten. Fritidshem erbjuds på samtliga skolor med tidi-

gare år. I centralorten finns en fristående grund-

skola med tillhörande fritidshem som omfattar ca 

100 elever, F – 9. Sedan hösten 2021 finns också 

Åsle friskola F-6 med ca 50 elever. 

 

Gymnasieskola 

Kommunen erbjuder 12 nationella program, varav 5 

är högskoleförberedande och 7 är yrkesförbere-

dande, och inom dessa finns även möjlighet att 

kombinera sina studier med riksidrottsgymnasium 

(RIG) volleyboll eller NIU fotboll. Verksamhets-

området rymmer även gymnasiesärskola. 

Kommunens Kulturskola hör också till verksam-

hetsområdet.  

 

Specialpedagogiskt centrum (SPC) 

Samordning av tvärprofessionella insatser för fler-

språkighet samt barn- och elevhälsa finns samlat 

under verksamhet SPC. Inom verksamhetens upp-

drag finns även två särskilda undervisningsgrupper. 

 

Verksamhets-

chef 

förskola 

 Verksamhets-

chef 

grundskola 

 Verksamhetschef 

gymnasieskola 

 Verksamhetschef 

Specialpedagogiskt 

Centrum 

       

1 300 barn   4 000 elever  1 000 elever  SPC-kompetensteam 

    varav 150 på IM   

      Särskilda  

18 förskolor 

med 

70 avdelningar 

 14 grundskolor 

 

Fritidshem med 

ca 1 250 elever 

 12 nationella program 

- 5 högskoleförbe-
redande 

- 7 yrkesprogram 

 undervisningsgrupper 

 

Barn- och elevhälsa 

 

      Skolhälsovård 

Natt- och  

helgomsorg 

 2 grundsärskolor  IM-programmen   

med 50 barn  med 40 elever  4 introduktionsprogram  Centrum för 

      flerspråkighet 

    Gymnasiesärskola 

20 elever 

  

Familjecentralen 

       

    Kulturskola   

 



 

ÅR 2023-2025 I BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I 5 

Nuläges- och omvärldsanalys 

 

Vid höstens val fick Sverige en ny regering. Den 

nya regeringen har vid flera tillfällen uttalat en am-

bition att se över den svenska skolan, bland annat i 

termer av styrning och finansiering. Inget konkret 

har ännu presenterats men fler förändringar av 

svensk skola är att vänta framöver. 

Kriget i Ukraina påverkar nämndens verksamheter 

både direkt och indirekt. Direkt påverkas nämnden 

av ökade kostnader på, framförallt på drivmedel. På 

sikt kommer merparten av nämndens externa kost-

nader påverkas negativt då priset på drivmedel 

kommer påverka priset på andra produkter i större 

utsträckning, ett exempel är ökade skolskjutskost-

nader. Inflationen var hög och stigande redan i slu-

tet av förra året och förvaltningen förväntar sig fort-

satt stora prisökningar under 2023. Det höga elpri-

set får också en negativ påverkan på nämndens ex-

terna kostnader samt att det numer finns en risk för 

växelvis nedstängning av elnätet. Det medför att 

nämndens samtliga verksamheter måste planera för 

och kanske genomföra sitt uppdrag med begränsad 

tillgång på el under det kommande året. 

Kriget kan också innebära ett kraftigt ökat elevantal 

på kort tid för nämndens alla verksamheter, i och 

med att EU aktiverat massflyktingsdirektivet, men 

så har ännu inte skett. I nuläget är inte Falköpings 

Kommun en av migrationsverkets mottagningskom-

muner, men trots det har några familjer valt att 

flytta till Falköping. I enlighet med massflyktsdi-

rektivet, så ska dessa barn och elever erbjudas för-

skola och skola. 

Migrationen in till kommunen har för övrigt avtagit 

och andelen nyanlända fortsätter att minska. Trots 

detta så är rörligheten mellan kommuner stor, vilket 

innebär att många flyttar in och många flyttar ut. 

Rektorerna lyfter detta fortsatt som ett stort påver-

kansområde för elevernas lärande när möjligheten 

till kontinuitet och stabilitet i klasserna ändras. 

Skolorganisationsbeslutet är fortsatt viktigt att ge-

nomföra då trångboddheten inom grundskolan på-

verkar både elevers, pedagogers samt rektorers ar-

betsmiljö. Bygget av den nya Platåskolan är över-

klagat vilket har medfört försening av genomföran-

det av en ny skolorganisation.  

En viktig faktor för att barn och elever ska lyckas i 

förskola och skola handlar om kontinuitet. Dels att 

barnen och eleverna kontinuerligt deltar i undervis-

ningen som erbjuds, men även att de som undervi-

sar finns kvar över tid. En utmaning är kompetens-

försörjningen inom både förskola, fritidshem och 

grundskola. Det är fortsatt svårrekryterat och förut-

sättningarna att få tag på behörig personal är svår.  

Regeringen har under de gångna åren utrett ett fler-

tal områden, så som likvärdig skola, tioårig grund-

skola, gymnasieutredningen samt betygsutred-

ningen. Samtliga förslag kommer att ha stor påver-

kan på utbildningsområdet.  

 

1 juli 2023 

Ändringar i skollagen för att öka deltagandet i för-

skola som syftar till att fler barn ska gå i förskola 

och få möjlighet till bättre språkutveckling i 

svenska. Ändringarna innebär bland annat att kom-

munen inför hösten det år ett barn fyller tre år ska ta 

kontakt med barnets vårdnadshavare, om barnet inte 

redan har en förskoleplats. En annan ändring är att 

hemkommunen blir skyldig att erbjuda förskole-

plats till vissa grupper av barn, även om deras vård-

nadshavare inte har anmält önskemål om förskola. 

Regeringen har föreslagit en dimensionering av 

gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörj-

ning som föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och 

tillämpas i fråga om utbildning som påbörjas 2025. 

Lagrådsremissen innehåller förslag som syftar till 

att underlätta ungdomars och vuxnas etablering på 

arbetsmarknaden och att förbättra kompetensför-

sörjningen till välfärd och näringsliv. Detta kommer 

att innebära ett behov att utökad samverkan med 

näringslivet samt Lärcenter. 

2 juli 2023 

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan byter namn 

till anpassad grundskola och anpassad gymnasie-

skola. Benämningen träningsskola tas bort och ele-

vens val avskaffas i den anpassade grundskolan. Ut-

trycket utvecklingsstörning ersätts i skollagen av in-

tellektuell funktionsnedsättning. 

Höstterminen 2023 

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen 

som ska ge elever på yrkesprogram ökade möjlig-

heter att få grundläggande behörighet till högskole-

utbildning som påbörjas på grundnivå. De kurser 

som krävs för sådan grundläggande behörighet ska 

ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. 
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Vision, mål och styrning 

Digitaliseringsstrategin 

Utifrån Falköpings kommuns strategi för digitali-

sering planerar barn- och utbildnings-förvaltningen 

att arbeta med följande strategiska utvecklingsområ-

den. 

Anpassa kommunens processer till digitala ar-

betssätt 

Digitala hälsoenkäter och samtycken  

Varje år skickar skolsjuksköterskorna i kommunens 

skolor ut elevhälsoenkäter och samtyckesblanketter i 

pappersform till ett par årskurser. Detta arbetsflöde 

är idag analogt vilket innebär en stor arbetsinsats för 

både skolsköterskor och mentorer i de utvalda års-

kurserna. Under 2023 ämnar barn- och utbildnings-

förvaltningen att digitalisera denna process.       

Distansoberoende tekniklösningar 

Digital närvaro i klassrummet  

Under 2023 kommer barn- och utbildningsförvalt-

ningen att pröva att erbjuda vissa elever att delta i 

undervisning på distans via en robot i klassrummet. 

Det kan till exempel vara elever som på grund av 

allvarlig sjukdom inte kan delta i den ordinarie 

undervisningen.  

Systemintegrationer/automatisering/robotise-

ring  

Nytt elevregister 

Under 2025 kommer barn- och utbildningsförvalt-

ningens leverantör av elevadministrativt system att 

lägga ned det elevregister som förvaltningen använ-

der. Elevregistret är en grundbult i verksamheternas 

IT-system och sätter i mångt och mycket förutsätt-

ningar för vilka systemintegrationer som är möjliga 

att göra med andra system. Barn- och utbildnings-

förvaltningen kommer därför att upphandla ett nytt 

elevadministrativt system under 2023.    

Artificiell intelligens  

AI i undervisningen 

I slutet av 2022 lanserade forskningsbolaget openai 

Chatgpt. En chatbot med betydligt större förmågor 

än vad som tidigare funnits tillgängligt. Lanseringen 

av Chatgpt kan få stora konsekvenser för hur under-

visningen kan bedrivas. Barn- och utbildnings-för-

valtningen kommer att utreda vilka utmaningar och 

möjligheter Chatgpt innebär. 

Arbetsmarknadsstrategin 

I arbetsmarknadsstrategin lyfts det fram att organi-

sationen ska erbjuda utbildningar som möjliggör för 

individen att närma sig arbetsmarknaden, att det ska 

ske god matchning och kompetensförsörjning till ar-

betsmarknaden i kommunen samt skapa förutsätt-

ningar för fler att möta arbetsgivarens kompetensbe-

hov.  

Regeringen har föreslagit en dimensionering av 

gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörj-

ning som föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och 

tillämpas i fråga om utbildning som påbörjas 2025. 

Lagrådsremissen innehåller förslag som syftar till att 

underlätta ungdomars och vuxnas etablering på ar-

betsmarknaden och att förbättra kompetensförsörj-

ningen till välfärd och näringsliv. 

Regeringen föreslår bland annat att: 

 arbetsmarknadens behov ska få betydelse 

vid planering och dimensionering av vissa 

utbildningar inom gymnasieskolan och 

kommunal vuxenutbildning (Komvux) 

 kommunerna ska samverka genom avtal 

med minst två andra kommuner om plane-

ring, dimensionering och erbjudande av ut-

bildning i ett primärt samverkansområde 

 en huvudmans information om den gymna-

sieutbildning som huvudmannen erbjuder 

tydligt ska ange utbildningens inriktning 

och vad utbildningen kan leda till 

 ett nytt godkännande av en ansökan som 

huvudman för gymnasieskolan ska förut-

sätta att utbildningen i fråga bidrar till att 

dels möta ungdomars efterfrågan, dels fylla 

ett arbetsmarknadsbehov 

 en grunduppgift i det regionala utvecklings-

ansvaret bland annat ska vara att bedöma 

regionens kompetensbehov inom privat och 

offentlig sektor på både kort och lång sikt 

 kommunernas skyldighet att lämna stöd för 

dagliga resor även ska omfatta elever un-

der 16 år. 

Detta kommer att innebära ett behov att utökad sam-

verkan med näringslivet samt Lärcenter. 
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En annan del i arbetsmarknadsstrategin rör den en-

skilda individens förutsättningar och förmåga att gå 

till egen försörjning. ”Det är av största vikt att varje 

individ ges rätt insatser för att göra stegförflyttningar 

mot egen försörjning.” Ju tidigare vi skapar rätt för-

utsättningar för varje enskild individ att lyckas och 

hitta sin egen väg desto bättre. Redan i förskola och 

grundskola möter vi barnen och vägleder dem. Att 

redan då sätta in insatser som gör att de lyckas i sin 

personliga utveckling samtidigt som sin kunskapsut-

veckling ger dem goda förutsättningar att kunna göra 

olika vägval framåt i livet. Att studievägledning, 

praktik i grundskola och gymnasieskola är varie-

rande och kvalitativa visar eleverna på olika fram-

tida yrkesval. Skolans uppdrag är att vara kompensa-

torisk så att elever oavsett bakgrund och förutsätt-

ningar ska ha möjlighet att göra egna livsval. Barn 

och utbildningsförvaltningen behöver fortsätta att sä-

kerställa hög kvalitet gällande barn- och elevhälsa, 

studie- och yrkesvägledning och praktikplatser och 

APL. 

För de elever som lämnar grundskolan utan behörig-

het till ett nationellt program börjar sina gymnasi-

estudier på ett individuellt program, IM. Det finns 

olika inriktningar på IM. För att varje individ ska 

ges rätt insatser för att göra stegförflyttningar mot 

egen försörjning så är yrkesintroduktion (IMY) det 

program som behöver växa och utvecklas. Utbudet 

behöver långsiktigt kompletteras med nya inrikt-

ningar, samt med lärlingsplatser. Syfte är att leda 

ungdomar ut i arbetslivet. Dock behöver man ta hän-

syn till elevens förmåga och förutsättningar, så att 

det fungerar på praktikplats/APL. 

Nya inriktningar som leder mot antingen nationella 

program eller arbete kan vara: 

Barn och fritid: barnskötare eller mot fritid/hälsa 

Vård och omsorg: sjukvårdsbiträde 

Restaurang & livsmedel: hotell och restaurang 

Fordon och transport (FT): fordonsverkstad 

Försäljning och Service/FT: logistik och lager 

Hotell och turism: turism och besöksnäring 

VVS och Fastighet: fastighetsskötare 

Lärlingsplatser bör förekomma på flertalet gamla 

och nya områden, särskilt på yrkesintroduktion med 

inriktning industri (IMY-IND), för att göra det flerå-

rigt. Det finns möjligheter till en klar anställnings-

barhet genom detta. I nuläget finns kontakt med 

Skolverket kring detta, och möjligt projekt. Genom 

lärling kan även yrkesintroduktion programinriktat 

val (IMY-PR) höjas kvalitetsmässigt, och öka an-

ställningsbarheten. 

För att detta ska kunna genomföras finns det ett stort 

behov av samverkan med näringsliv och kommunala 

verksamheter. En utveckling av IMY är det som 

framförallt kan påverka kommunen positivt, då ele-

ver som går ut i försörjning är en win-win för allt 

och alla! Kring IMY finns även potential för lång-

siktig samverkan med Lärcenter/Yrkes Vux. 

Klimatstrategi 

Fokusområde 1, hållbara transporter 

I upphandlingar av varor och tjänster som kräver 

omfattande transportarbete ska successivt strängare 

klimatkrav ställas på transporterna, med målet att 

alla samhällsbetalda transporter ska vara fossilfria 

2030. Ny upphandling gällande skolskjuts kommer 

att ske 2023 och sträcker sig fram till 2030. Förvalt-

ningen kommer i nuläget inte kunna ställa krav på 

fossilfria skolskjutsar dels på grund av att mark-

naden inte kan möta det och dels för att det kommer 

innebära en kraftig ekonomisk påverkan på Barn- 

och utbildningsförvaltningens budget. Det kommer 

att behövas en kompensation för de ökade kostnader 

det kommer att innebära att kräva fossilfria skjutsar.  

Målet att använda klimatsmarta tillgängliga trans-

portmedlet förmedlas till all personal inom barn- och 

utbildningsförvaltningen. Inom förskolan har man 

köpt in cyklar som man använder vid utflykter. Inom 

grundskolan genomförs utbildningar som uppmunt-

rar elever att cykla och promenera till skolorna i 

kommunen. Byggandet av promenad och cykelvägar 

skapar goda förutsättningar för elever att tryggt ta 

sig till och hem från skolan. 

Fokusområde 3, förnybara och resurseffektiva 

produkter och tjänster 

I klimatstrategin står det framskrivet att kommunen 

ska arbeta systematiskt med att möbler, kläder, dato-

rer, mobiler och andra produkter som används i 

kommunala verksamheter ska få en lång livslängd. 

Konsumtionen av nya varor ska minska. Produkter 

som köps in ska vara lätta att återanvända, material-

återvinna eller energiutvinna. Barn – och utbild-

ningsförvaltningen strävar efter att minst 20 % av de 

möbler som tas i bruk ska vara återbrukat. Förskolor 

och skolor använder sig i hög grad av möbellagret 

vid behov av nya möbler. 



 

8 I BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2023-2025 

 

Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

I Falköpings kommun skapas 

det goda livet – det är 

tillsammans som ett hållbart 

samhälle utvecklas 

Ett socialt hållbart Falköping ska 

skapa förutsättningar för barn och 

elevers utveckling, lärande och ut-

bildning hela vägen genom hela 

utbildningskedjan. Det innebär för 

barn- och utbildningsnämnden ett fokus kring barns 

och elevers kunskaper och lärande och hur vi kan 

arbeta kompensatoriskt för att ge alla barn och ele-

ver liknande förutsättningar. Samarbete, helhetssyn 

och samsyn krävs genom hela styrkedjan och inom 

hela kommunen. Målet kräver samverkan mellan 

nämnder för att kunna nå längre för fler barn och 

elever i sin utbildning och utveckling. 

Förebyggande insatser barn och unga 

Forskning visar att förskola och skola är avgörande 

för barns och elevers lärande nu och fortsatt genom 

skolgången. Undervisningen i förskolan syftar till 

att ge barnen en god grund och rätt förutsättningar 

för att i skolan vara väl förberedda för fortsatt lä-

rande. Förskolorna i kommunen har god kvalité för 

de barn som närvarar. En av kommunens allra 

största utmaningar är att synliggöra förskolans vik-

tiga lärandeuppdrag, så att fler barn kommer regel-

bundet till förskolan. De insatser som gjorts för att 

öka närvaron i förskolan har gett viss effekt men ut-

ifrån det förstärkta uppdrag som kommer från staten 

1 juli 2023 behövs fler och mer precisa insatser. För 

att hitta rätt insatser behövs en kartläggning genom-

föras som belyser olika perspektiv, för att veta vilka 

som väljer att inte lämna sina barn, i vilken omfatt-

ning samt vilka skäl som ligger till grund för deras 

beslut.  

Ett annat viktigt område som fortsatt behöver stär-

kas är språket! Det språkutvecklande arbetet har på-

gått under flera år men trots detta och flera andra 

insatser så kommer många barn till förskoleklass 

utan tillräckliga kunskaper i det svenska språket, 

vilket till viss del hänger ihop med den låga närva-

ron hos vissa grupper. Andelen barn med ett annat 

modersmål är högre i Falköpings Kommun än i 

jämförbara kommuner. Och kanske är förskolan ett 

av de viktigaste integrationsverktyget vi kan an-

vända för att tidigt ge de flerspråkiga barnen möj-

ligheten att kommunicera och få förutsättningar att 

ta del av undervisning och utbildning. 

Den oroväckande trend, gällande det ökande antalet 

barnplaceringar, i kommunen fortsätter. Därför är 

den samverkan, mellan socialförvaltningen och 

barn- och utbildningsförvaltning, som påbörjades 

hösten 2021 viktig att hålla i. Flera samverkanspro-

jekt pågår och arbetet med att öka dialogen mellan 

olika yrkeskategorier behöver fortgå. Målsättningen 

är fortsatt att skapa förutsättningar för att möta be-

hoven tidigt så att man kan ge föräldrar, barn och 

elever rätt förutsättningar tidigt. Samverkan kom-

mer att fortsätta under kommande år med målsätt-

ningen att genom upparbetade samverkansstruk-

turer och relationer kunna möta behoven tidigt så 

att barnet inte behöver en så ingripande insats så 

som en placering. 

Utifrån rektorers analyser, det ökade antalet ansök-

ningar till Specialpedagogiskt Centrum, det ökade 

behovet av elevassistenter samt att flera skolor star-

tat särskilda undervisningsgrupper beslutades det 

om att genomföra en kartläggning gällande barn - 

och elevhälsoarbetet under våren 2022. Arbetet 

leddes av en extern processledare och har pågått un-

der hösten. De områden kartläggningen lyfter fram 

som utvecklingsområden är behov av att stärka det 

förebyggande, främjande och åtgärdande barn- och 

elevhälsoarbetet. Behov av att se över ”den svullna 

pyramiden”, det vill säga hur vi ska arbeta för att 

stärka basen, ledning och stimulans för att minska 

trycket på de förebyggande åtgärderna. Det finns 

behov av att se över de särskilda undervisnings-

grupperna och hur de ska organiseras. Det finns 

även behov att se över samverkan mellan den lokala 

och den centrala barn- och elevhälsan. Under 2023 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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ska en deklaration tas fram om hur barn- och utbild-

ningsförvaltningen ska arbeta med ovan beskrivna 

områden. Deklarationen ska innehålla vilken inrikt-

ning och vilket förhållningssätt som ska vara bä-

rande i vår verksamhet samt hur samspelet mellan 

lokal och central barn- och elevhälsa ska se ut. 

Alla elever når målen 

Det största och mest omfattande mål barn- och ut-

bildningsnämnden har är att skapa förutsättningar 

för alla elever att nå målen. 

Att säkerställa kvalité utifrån lärandeuppdraget är 

svårare i förskolan då det inte finns några enskilda 

mål för barnen att nå. Trots det står det i läroplanen 

för förskolan att det finns mål där förskolan ska ge 

varje barn förutsättningar att utvecklas utifrån ut-

veckling och lärande. Förskolorna arbetar utifrån en 

pedagogisk dokumentation där de läroplansmål som 

arbetas med synliggörs. Det som behöver stärkas är 

systematiken i att alla barn får möjligheten att ta del 

av den undervisning som erbjuds och att det säker-

ställs att de lär sig det de förväntas lära sig. Här är 

det pedagogiska ledarskapet i förskolorna viktig 

och behovet av kompetens stor på några av kommu-

nens förskolor. Förskolorna i kommunen samverkar 

mer och mer vilket stärker likvärdigheten mellan 

enheterna, men det är mycket viktigt att hela tiden 

beakta den barngrupp som varje enskild förskola 

möter för att säkerställa att man utformar undervis-

ningen utifrån de barn man möter. 

Måluppfyllelsen i grundskolan har under de senaste 

åren legat ett par tre procentenheter under riket. 

Måluppfyllelsen i årskurs 1 ligger högt i jmf med 

riket och har gjort så över tid. Måluppfyllelsen har 

sedan en negativ progression genom de första fem 

åren för att göra en återhämtning i årskurs 6 för att 

sedan på nytt backa. Under våren i årskurs 9 så sätts 

många insatser in och med dessa, så som lovskola, 

riktat stöd mm så lyckas fler elever att nå behörig-

het till gymnasiet. Det ämne som fortsatt ”fäller” 

flest elever är matematiken. Vid julbetyget 2022 var 

det 20 % åk 7, 22 % åk 8 och 22.5 % årskurs 9 som 

inte fick godkänt betyg i matematik. Flickor når 

målen i större utsträckning än pojkar, vid uppfölj-

ning av betygen i årskurs 6 och årskurs 9. Det är 

fortsatt stor variation mellan skolenheterna både 

gällande andel elever som når målen, samt hur be-

dömningar görs och hur betyg sätts. Det är även en 

stor variation mellan skolenheter hur nationella 

provresultatet används i relation till betygssätt-

ningen. Men även här ser vi att det krockar med 

nationella riktlinjer och styrmetoder, så som exem-

pelvis lovskola, vilken syftar till att ge eleven möj-

lighet att klara de sista målen för att bli behöriga. 

Detta leder till att läraren kommer att sätta ett högre 

betyg efter avslutad lovskola än det resultat eleven 

visade i de nationella proven.  

Andra områden som oroar ute på skolorna är de 

flerspråkiga elevernas möjlighet till att tillgodose 

sig sin undervisning. Fler och fler elever är inte 

längre nyanlända, medan pedagoger och rektorer 

lyfter att dessa elever fortsatt har stora behov av in-

satser. En ny kartläggning har genomförts hösten 

2022 och en ny handlingsplan tagits fram. Se pla-

nen under personalförändringar. Då antalet nyan-

lända har minskat kommer resurser till studiehand-

ledning på modersmålet minska till förmån för 

andra specialpedagogiska insatser. 

Forskning visar tydligt att tidiga insatser bidrar till 

att ge elever en god start och bra förutsättningar för 

fortsatt utveckling och lärande. Därför är det viktigt 

att ha rätt resurser för att kunna möta dessa behov. 

Att det finns pedagoger och speciallärare som tidigt 

kan fånga upp elever i behov av stöd och att det 

finns resurser för att kunna genomföra de insatser 

som behövs och skrivits fram i olika kartläggningar. 

Den oro som rektorer lyfter i sina rapporter, gäl-

lande att utmaningarna bland eleverna är större och 

att fler barn har behov av stöd, är viktigt att ta på 

allvar och fördjupa sig i. 

Måluppfyllelsen för eleverna på Ållebergsgymna-

siet har varit stabil över tid med variationer mellan 

grupper och program. Flickor lyckas bättre än poj-

kar även på gymnasiet gällande måluppfyllelse men 

utifrån de undersökningar som gjorts så visar de att 

pojkar upplever skolan mer positiv medan flickor 

ställer högre krav på sig själva och skattar skolan 

lägre, vilket leder till ökad psykisk ohälsa där stress 

är en utmärkande faktor. 

De trender som rektorerna ser utmanar är att fler 

elever kommer till gymnasiet med färre godkända 

betyg, detta behöver följas upp och samlas kring 

tillsammans med grundskolans rektorer. Även den 

trend gällande ökad psykisk ohälsa är ett område 

som alla som arbetar med barn och unga behöver 

fundera kring. Att den psykiska ohälsan kryper 

neråt i åldrarna och där flickor utmärker sig behö-

ver skyndsamt hanteras. Andelen elever med stora 

komplexa behov ökar även på gymnasiet och då be-

höver alla interna och externa samverka för elevens 

bästa. En utmaning är att öka andel elever med full-

följda studier på gymnasiet. Andelen elever som går 
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från introduktionsprogrammen till nationellt pro-

gram är högre än i riket, men fortsatt finns det en 

stor andel ungdomar som lämnar gymnasiet utan 

examen. 

Ett område som återkommer i samtliga analyser 

från förskola till gymnasieskola är barn och elevers 

rätt till språk. Fler och fler elever kommer till för-

skoleklass utan att kunna något språk. Att skapa 

förutsättningar genom hela skolsystemet för att 

stödja barnets/elevens språkutveckling blir än mer 

viktig. Att barn och elever tidigt kan kommunicera 

på svenska och så småningom läsa och skriva är av-

görande färdigheter för att kunna klara sig i livet. 

Under det gångna året har förskolor och skolor ar-

betat utifrån den övergripande språk-, läs- och 

skrivplan som tagits fram. Att ge alla barn och ele-

ver rätt till språk gör att de ges framtida möjligheter 

till de livsval som de vill nå. Därför är detta ett fort-

satt viktigt område att prioritera. 

Ett annat område som synliggjorts med hjälp av det 

digitala verktyget Tempus är närvaron i förskola 

och fritidshem. Närvaron i förskola och fritidshem 

har under det gångna året många gånger varit under 

50 %. Förskolans rektorer har påbörjat ett arbete re-

dan under föregående år och närvaron ökar succe-

sivt. Hur arbetet fortsätter i förskolan har beskrivits 

ovan. Inom fritidshem behöver ett arbete starta för 

att uppmärksamma närvaron för att ge dessa elever 

ökade möjligheter till undervisning. I grundskola 

och gymnasieskola finns det ett behov av att tidigt 

uppmärksamma frånvaron för elever. En närvaro-

plan finns för grund- och gymnasieskola och denna 

kommer att ses över, revideras och implementeras 

under 2023.  

 

Det finns ett fortsatt stort behov av att fokusera på 

kunskap och lärande. Förvaltningen måste tillsam-

mans med rektorer fortsätta med fördjupade orsaks-

analyser och uppföljning av barnens lärmiljöer och 

elevers kunskapsutveckling. I förskolan kommer 

man att fokusera på kärnverksamheten och imple-

mentering av alternativ kompletterande kommuni-

kation (AKK) och ”den inkluderande förskolan”. 

Förvaltningen behöver fortsätta stödja arbetet i 

språk-, läs- och skrivplan samt matematikplan. 

Grundskolan har fortbehov av att arbeta med att 

stärka undervisningen i samtliga ämnen och fort-

sätta utveckla de kollegiala nätverk som påbörjats. 

Det är även väsentligt att utveckla bedömningen 

med målsättning att öka likvärdigheten mellan skol-

enheterna i kommunen. Andra utvecklingsområden 

som behöver prioriteras är att se över och stärka 

övergångar mellan skolformer och stadier. Fokus 

för gymnasieskolan är att utveckla elevernas studie-

strategier, implementering av ämnesområdet ”Sexu-

alitet, samtycke och relationer” samt att öka 

måluppfyllelse inom Yrkesprogrammen. 

Nämnds delmål 
Uppföljning, 

tidsperiod 

Alla elever når målen Årligen

Kommunikatiiva indikatorer 
Uppföljning, 

tidsperiod 

Alla elever når målen Jan och Aug

Meritvärde i grundskolan åk9 Juli-Sept

Andel behöriga till nationellt program på Gymnasiet Juli-Sept

Genomsnittlig betygspoäng på nationella program på gymnasiet Juli-Spet
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Utvecklingsområden Vad? 

Samverkan mellan förvaltningar Fortsätta utveckla samverkan mellan förvaltningarna. 

Utveckla barn- och elevhälsoar-

betet 

Fortsätta arbetet med att stärka det förebyggande och 

främjande insatserna. Tidiga insatser för barn och unga 

behöver prioriteras. 

 
Fortsätta arbetet med att stärka det lokala och centrala 

elevhälsoarbetet. Använda rätt resurser i rätt tid. 

Närvaro Kartlägg och ta fram en plan för att öka andelen barn 

som närvarar i förskolan. (Lagförslag juli 2023) 

Måluppfyllelse Öka andelen elever som når behörighet till gymnasiet. 

(kompetent och behörig personal, kollegialt lärande, 

elevhälsa, motivation) 

Fullföljda studier och ett livslångt 

lärande 

Följa andel ungdomar som är etablerade på arbetsmark-

naden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbild-

ning, yrkesprogram. 

Samverkan skola - hem Synliggör hur samarbetet med barns och elevers vård-

nadshavare genomförs på kommunens förskolor och 

skolor i enlighet med läroplansmålen. 
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 

 

En väsentlig del för att nå målet, en 

attraktiv kommun, är att arbeta mot 

att bli en skolkommun i framkant! 

Att ha attraktiva förskolor, skolor 

och gymnasieskola är en för medbor-

garen mycket viktig faktor för att 

vilja bo kvar och för nya invånare att 

välja kommun. 2017 beslutades det 

om en ny skolorganisation. Målet med omorganisat-

ionen är att öka förutsättningarna för en likvärdig 

skola. Genom att skapa större skolor ökar möjlighet-

erna för kollegialt lärande, ändamålsenliga lokaler, 

en god elevhälsoorganisation och möjlighet för ele-

ver att finna sociala sammanhang. Satsningen är en 

avgörande byggsten för att Falköping fortsatt ska 

vara en attraktiv kommun även i framtiden, både att 

bo och verka i. 

Utifrån skolorganisationsbeslutet har vi idag mycket 

fina och attraktiva förskolor med lärmiljöer som 

uppfyller dagens utbildningskrav. Detta är också en 

viktig del i att kunna rekrytera pedagoger till kom-

munen. Än är det en bit kvar för att komma i mål 

med grundskolan och det är fortsatt angeläget att 

hålla i och hålla ut, så att vi når hela vägen fram. Be-

hovet av en ny 7 – 9 skola är akut för att våra hög-

stadieelever ska få funktionella och utvecklande 

lärmiljöer att arbeta i. 

Under 2023 kommer arbetet med Odensbergs för-

skola färdigställas, både om- och tillbyggnation samt 

utemiljö. Förstudierna för Gudhemsskolan F – 6 be-

räknas vara klara i slutet av januari för att sedan på-

börja projektering. Förstudien för Vartofta F-6 är 

planerad att starta under året. Förutsättningar för 

ökad trygghet och bättre verksamhet för Högstadium 

Centrum påbörjades under 2022. Utvärdering av 

dessa förändringar och eventuella ytterligare åtgär-

der ska ses över under 2023. Tidplan för Platåskolan 

är i nuläget inte satt då förvaltningen fortsatt invän-

tar beslut. 

Organisationen utvecklas, det byggs om och byggs 

nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsätt-

ningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt 

och samtidigt skapa funktionella lärmiljöer och at-

traktiva arbetsplatser för våra pedagoger. En del i det 

inre arbetet har varit att skapa rektorsteam i grund-

skolan. Det är ett arbete som pågår och förändras i 

samband med naturliga förändringar, så som exem-

pelvis pensionsavgångar. 

I arbetet med den nya skolorganisationen har elever, 

pedagoger och skolledare varit delaktiga under pro-

cessens gång. De har framfört tankar och idéer om 

hur vi skapar bra lärmiljöer, både inne och ute.  Mål-

sättningen är att Falköpings kommun ska upplevas 

som en kommun som driver och ligger i framkant 

avseende skolutveckling.  Arbetssökande ska känna 

att jobbet de längtar till finns i Falköping. 

 

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

Genomföra skolorganisationsbeslutet från 
2017.  

Fortsätta arbetet med att utveckla den inre organisationen. 

 
Fortsätta arbetet med lokaler och byggnationer enligt ny 
tidsplan. 
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

Det livslånga lärandet är ett förhåll-

ningssätt som ska genomsyra hela 

förvaltningens processer. Att ungdo-

mar och unga vuxna får rätt förut-

sättningar att fullfölja studier och/el-

ler etablera sig på arbetsmarknaden 

är av särskilt stor vikt.  

Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för våra 

elever att genom prao och APL samt vägledning gäl-

lande studier och arbetsliv ge dem olika vägval för 

sina framtida liv samt för arbetsgivare i Falköpings 

Kommun möjliggöra rekrytering. Ett led i detta är att 

ha en plan att arbeta utifrån. En ny plan har arbetats 

med under det gångna året. Vårterminen 2023 kom-

mer planen för Samverkan Skola Arbetsliv (SSA 

plan) färdigställas för att implementeras under slutet 

av våren 2023 och börjas användas hösten 2023.  

Den plan som togs fram för introduktionsprogram-

men och som började gälla 1 juli 2021, i syfte att 

stärka valmöjligheterna för denna elevgrupp, har 

följts upp och reviderats hösten 2022. Det finns ett 

behov av att göra denna plan mer konkret med tydlig 

inriktning på hur man kan stödja denna elevgrupp än 

mer. Under hösten 22 påbörjades en process för att 

ta fram förslag kring hur barn- och utbildning kan 

utveckla introduktionsprogrammen. Detta beskrivs 

mer under arbetsmarknadsstrategin. 

För att få till en hållbar satsning behövs samverkan i 

olika former. Dels med det lokala näringslivet, för 

att få kunskap om och kunna möta framtida rekryte-

ringsbehov men även med Lärcenter. 

 

 

Utvecklingsområden Vad? 

Implementera planen för samverkan skola ar-
betsliv SSA-plan 

Synliggöra förskolors och skolors arbete utifrån 
läroplansmålen: 
Lgr 22 2.6 Skolan och omvärlden 
Gy 11 2.4 Utbildningsval - arbete och sam-

hällsliv 

Plan för IM Fortsätta utveckla yrkesintroduktion (IMY) 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och för-

nyande med en tillitsbaserad styrning 

 

 

En lärande och utvecklande 

verksamhet 

Skolutvecklingsarbetet inom barn- 

och utbildningsförvaltningen utgår 

från och styrs mot det som bidrar till 

att utveckla kvaliteten i undervis-

ningen för alla barn och elever. Arbetet bedrivs lång-

siktigt, med en tydlig struktur samt med stöd i veten-

skaplig grund och beprövad erfarenhet. Det skapas 

en förståelse och samsyn, på alla nivåer i organisat-

ionen, för innebörden av kvalitet i undervisningen 

och för att skolans samlade uppdrag om kunskaper 

och värden ska ses som en helhet och rikta sig till 

alla barn och elever.  

Forskning visar att kollegialt lärande ger vidgade 

perspektiv och kan på så sätt bidra till professionellt 

lärande, vilket i sin tur bidrar till barns och elevers 

lärande och till skolutveckling. Genom att systema-

tiskt planera, observera, ifrågasätta och utveckla 

undervisning tillsammans, utvecklas en gemensam 

förståelse av hur det går för barnen eller eleverna, 

vad det beror på och vad som kan göras för att ut-

veckla deras lärande. Dessa kollegiala processer är 

en förutsättning för att göra erfarenhet till beprövad 

erfarenhet samt att dra nytta av pedagogernas kom-

petens. 

Inom både förskola och skola finns kollegiala nät-

verk som bidrar till skolutveckling, samverkan och 

likvärdighet mellan skolenheterna. Nätverken leds 

av nyckelpersoner som handleds i sitt uppdrag. Det 

finns en tydlig planering även för yrkes-, ombuds- 

och nätverksträffar där olika utvecklare leder ut-

vecklingsarbetet.  

Under våren 2023 kommer det att göras en översyn 

gällande karriärtjänster och hur de olika utvecklings-

uppdragen samspelar med varandra. Idag finns det 

förstelärare, utvecklare, nyckelpersoner och pedago-

giska handledare som driver utveckling inom för-

skola och skola. Rollerna behöver tydliggöras och 

det behövs synliggöras hur de samverkar med 

varandra, så att det inte blir flera parallella spår som 

försvårar snarare än stödjer pedagogerna i sitt vik-

tiga uppdrag. 

Utmaningar som kvarstår är fortsatt rekrytering av 

behörig och kompetent personal. Svårast är det att 

rekrytera grundlärare med inriktning mot fritidshem, 

pedagoger i åk 4 – 6 i grundskolan samt vissa äm-

neslärare i 7 - 9. Behörigheten inom fritidshemmet 

fortsätter att minska även vid senaste mätningen. 

Även andelen speciallärare i kommunen sjunker 

samt att behörigheten inom gruppen minskar.  

Ett sätt att stödja verksamheterna är att förvaltningen 

erbjuder möjligheten till en miniutbildning för obe-

höriga inom olika yrkeskategorier. Under 2022 gick 

drygt 30 obehöriga inom fritidshem utbildningen vil-

ket i utvärderingen beskrevs som positivt både för 

rektor, arbetslag och den enskilde individen. 

Även inom förskolan är andelen utbildade förskollä-

rare lågt. I nuläget är andelen förskollärare 50% men 

med en målsättning att nå 70%. Förutsättningar för 

att öka andelen är god då Borås har förlagt en förs-

kollärarutbildning i Skövde och intresset för denna 

är stort. Ett flertal av nuvarande personal på försko-

lorna utbildar sig till förskollärare. Det finns anled-

ning att fortsätta att skapa bra förutsättningar för 

personer att utbilda sig och kunna arbeta samtidigt. 

Processbaserat arbetssätt som stärker verksam-

heternas kvalité 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under tre år, 

2018-2021, ingått i ett samverkansprojekt med Skol-

verket kallat Samverkan Bästa Skola, SBS. Under 

perioden har både det systematiska kvalitetsarbetet, 

ledarskapet och förändringskapaciteten fokuserats på 

i olika utbildningsinsatser via Skolverket och Karl-

stads Universitet. För att tydliggöra och återkoppla 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap
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vad som processats fram i förvaltningens systema-

tiska kvalitetsarbete (SKA) har en utbildningsplan 

tagits fram och kommer gälla fram till och med 

2025. Syftet med denna utbildningsplan är att låta 

utvecklingsarbetet fortgå och vara levande inom för-

valtningen. Planen ska sammanfatta prioriterade ut-

vecklingsområden och vara ett gemensamt övergri-

pande stöd men även bidra till att måluppfyllelsen 

och likvärdigheten ökar. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett omfat-

tande systematiskt kvalitetsarbete där man utifrån de 

statliga och kommunala målen följer upp måluppfyl-

lelse, barn- och elevers delaktighet och lärande samt 

trygghet och studiero. De finns en tydlig plan för 

detta arbete som börjar ute i verksamheten bland 

barn och elever samt pedagoger. Rektorer följer upp 

sin verksamhet och sammanfattar sin skolenhets 

måluppfyllelse inom respektive område samt beskri-

ver hur de ska möta det som framkommer i deras 

analys av verksamheten. Detta underlag samman-

ställs och följs upp på förvaltningsnivå som regel-

bundet delger HM det som framkommer. De åtgär-

der som behöver genomföras på HM-nivå beskrivs i 

utbildningsplanen. Under året pågår en utbildnings-

insats med kommunens samtliga rektorer, elevhälsa, 

och pedagoger gällande det förebyggande, främ-

jande och åtgärdande barn- och elevhälsoarbetet.  

Under hösten påbörjades även en dialogbaserad upp-

följning med rektorerna i grundskolan för att kunna 

följa upp skolornas utvecklingsarbete och se vilka 

effekter olika satsningar ger. 

 
 
 

 

Utvecklingsområden Vad? 

Arbeta för fortsatt tillit och trygghet/öppenhet mellan 
nämnd och förvaltning. 

Visa respekt för varandras respektive uppdrag 

Vidareutveckla arbetet gällande övergripande kollegiala 
nätverk 

Skapa förutsättningar för att samverka mellan 
skolenheter för att möjliggöra att goda exem-
pel sprids inom organisationen. 

Vidareutveckla arbetet med utvecklaruppdrag Skapa förutsättningar som främjar utveckling 
och innovation för att ta tillvara på duktiga 
medarbetares kompetens. 

 

  

Nämnds delmål 
Uppföljning, 

tidsperiod 

Andel förskolelärare 70% Årligen

Andel lärare fritidshem 50% Årligen

Kommunikatiiva indikatorer 
Uppföljning, 

tidsperiod 

Andel åraarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen Okt-Dec

Andel årsarbetare i fritidshemmen med pedagogisk högskoleexamen Okt-Dec

Andel lärare i grundskolan med pedagogisk högskoleexamen Okt-Dec

Andel lärare i gymnasieskolan med pedagogisk högskoleexamen Okt-Dec
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Nämndens verksamhetsupp-

följning

Återkoppling till nämnd 
 

Enligt Skolverkets ”Allmänna råd för systematiskt 

kvalitetsarbete” ska huvudmannen skapa rutiner för 

att underlätta det systematiska arbetet. Huvudman-

nens uppgift är att säkerställa att arbetet utgår från 

de nationella målen, att skapa förutsättningar för ett 

sådant arbete samt att utveckla utbildningen i enlig-

het med målen. Barn- och utbildningsnämnden fat-

tade beslut om riktlinjer i maj 2016. Dessa revideras 

årligen i maj månad och bidrar till att samordna nat-

ionella och kommunala mål och krav samt synlig-

göra det systematiska uppföljningsarbetet. I sam-

band med beslutet togs ett årshjul fram som tydlig-

gör och skapar framförhållning i rapporteringen av 

måluppfyllelse för prioriterade mål kvartalsvis till 

nämnden. Även årshjulet har reviderats och utveck-

lats och from 2018 finns en gemensam uppföljnings-

struktur framtagen för Falköpings kommun.  

Budgetuppföljning till nämnd sker månadsvis för att 

bidra till tillit i styrkedjan och ge nämnden en lö-

pande insyn i ekonomin. Rapporterna per 30/4 och 

per 31/8 är verksamhetsrapporter och verksamhets-

rapport 2 är ett delårsbokslut. Verksamhetsrappor-

terna går upp i kommunens övergripande delårsrap-

porter och bidrar till helheten. 

Nämndens styrkedja 
 

För att det systematiska utvecklingsarbetet ska få ef-

fekt i organisationen krävs att varje led känner sig 

delaktig i processen och att arbetet utgår från verk-

samhetens behov. Resultaten analyseras och rapport-

eras från varje nivå upp till huvudman. Det är av 

största vikt att skapa förtroende och tillit i styrkedjan 

och att återkoppling sker från nämnd via ledare till-

baka till verksamheterna, personal och elever/vård-

nadshavare.  

Från och med den 1 augusti 2022 skärps skrivningen 

i skollagen kap 4 gällande det systematiska kvalitets-

arbetet. I 3§ kap 4 står det ”Varje huvudman inom 

skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt 

och kontinuerligt planera och följa upp utbild-

ningen, analysera orsakerna till uppföljningens re-

sultat och utifrån analysen genomföra insatser i 

syfte att utveckla utbildningen.”  

Även på enhetsnivå stärks skrivningen; ”Sådan pla-

nering, uppföljning, analys och utveckling av utbild-

ningen som anges i 3§ ska genomföras även på för-

skole- och ekolenhetsnivå.  Kvalitetsarbetet på en-

hetsnivå ska genomföras under medverkan av lä-

rare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn 

i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas 

vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. 

Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten 

genomförs enligt första och andra styckena.” 
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Verksamhetsplanering 
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Volymförändringar 

Volymökningen inom nämndens ansvarsområde har kraftigt ökat det senaste decenniet. Dessutom har lagkraven 

på nämndens verksamheter stärkts under samma period. 
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Trångboddhet 

I grundskolan är trångboddheten stor. Läget ses som 

allvarligt och påverkar elevers och personals arbets-

miljö i hög grad. 

Tabellen nedan illustrerar ytterligare en utmaning 

gällande volymförändringarna som inte har skett lin-

järt. Att planera utifrån ett ökande födelsetal är inte  

 

 

 

svårt, men att prognostisera för in- och utflyttning 

samt rörelse mellan skolor är betydligt mer kom-

plext. När förändringarna sker snabbt påverkas för-

utsättningarna för undervisning negativt. Den stabili-

tet och kontinuitet som behövs blir svårare att uppnå. 

En till ytan stor kommun med många mindre skolen-

heter försvårar detta ytterligare. 

 

 



planeringsförutsättningar 
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Personalplanering  

 

Personalplanering 
Den största utmaningen för barn- och utbildnings-

nämnden handlar om att rekrytera och behålla behö-

rig och kompetent personal. Ett större fokus behöver 

läggas på att fortbilda befintlig personal då det inte 

är rimligt att anta att nämndens personalbehov kom-

mer täckas genom nyrekrytering. Detta kräver både 

ekonomiska och organisatoriska förutsättningar.  

Behovet av samverkan inom kommunen ökar även 

inom personalplaneringsområdet. Både ekonomiska 

och effektivitetsvinster finns att göra vid ökad sam-

ordning av exempelvis vikarieanskaffning, rekryte-

ring och kompetensutvecklingsinsatser. 

Under 2022 har en översyn av verksamheten under 

centrum för flerspråkighet (CFF) genomförts. Över-

synen landade i ett antal åtgärder som kommer ge-

nomföras under 2023. 
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Kompetensförsörjning (ARUBA) 
I läraravtalet, HÖK 21, ingår att man ska upprätta en 

strategisk kompetensförsörjningsplan för att på kort 

och lång sikt bidra till en säkrad kompetensförsörj-

ning av lärare och förskollärare. De fyra identifie-

rade fokusområdena som ska bidra till ytterligare 

förbättringar av förskola och skola är arbetsmiljö, ar-

betsorganisation, arbetstid och lönebildning. Planen 

sträcker sig fram till och med mars 2024. Detta är en 

del i arbetet med att kunna attrahera, rekrytera, ut-

veckla och behålla kompetens. 

Den svåraste rekryteringssituationen är fortsatt i fri-

tidshemmen där vi både har lägst behörighet och där 

det utexamineras minst pedagoger från våra lärosä-

ten. 
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Ekonomiska förutsättningar 

 

 

Ekonomiska resurser för år 2023-2025 

baserat på budgetförutsättningar 
Barn- och utbildningsnämnden får för år 2023 

minskad budgetram avseende volymer till följd av 

minskad befolkningsutveckling. I budget för år 

2022 fick barn- och utbildningsnämnden volymre-

surser för 100 grundskolebarn mer än verkligt ut-

fall, detta justeras till år 2023 vilket gör att ramen 

minskar med cirka 10,2 miljoner kronor. 

Även förskoleverksamheten får minskade ramar un-

der hela flerårsplansperioden till följd av minskade 

årskullar, de senaste åren har barnkullarna per år 

varit 350 barn mot tidigare 400 barn. 

Antalet elever i gymnasieålder ökar 2023 och 2024 

för att sedan minska under år 2025. Det innebär ett 

tillskott för ökningen, men då fler elever väljer att 

läsa hos en annan huvudman sker den ökningen i de 

interkommunala kostnaderna. 

Under flerårsplansperioden kompenseras nämnden 

för ökade internhyror för ny- och ombyggnation av 

skolor. Under år 2023 beräknas ombyggnationen av 

Odensbergs förskola samt en mindre anpassning av 

Högstadium Centrum att vara klara.  

På grund av förseningen med byggnation av Platå-

skolan kommer anpassningar av F-6 verksamhet i 

Gudhem och Vartofta skola att tidigareläggas. 

Byggnationen av Platåskolan finns med i investe-

ringsplanen för perioden, men driftskonsekvenser 

beräknas först år 2026. 

I ramen finns en politisk justering om 20,0 miljoner 

kronor. 

 

Eventuella riktade statsbidrag eller 

externa medel som inte ingår i 

budgetförutsättningarna 
Barn- och utbildningsnämnden söker eller tilldelas 

varje år ungefär 80mnkr i riktade statsbidrag från 

statliga myndigheter, i huvudsak skolverket. Lejon-

parten av dessa medel är riktade till lönetillägg eller 

personalförstärkningar i verksamheten. De statsbi-

drag som anses tillförlitliga och långsiktiga ligger 

sedan några år tillbaka inlagda i budget, övriga han-

teras efter att den statliga myndigheten fattat beslut 

om utbetalning. Ungefär 70mnkr ligger med i bud-

get för 2023. 

Ekonomiska risker och osäkerheter i 

budgetunderlaget 
Den omsättning på invånare i allmänhet och på 

barn- och elever i synnerhet, Falköping haft de sen-

aste åren, gör planeringsförutsättningarna mer 

oklara inom skolan, både för de enskilda enheterna 

och för förvaltningsledningen. 

Kombinationen av ett budgetår på kalenderår och 

brutet verksamhetsår gör att underlaget som finns 

att tillgå alltid är lite mer osäkert än om verksam-

hetsår och budgetår följde varandra. 

Inflationstakten samt osäkerheten kring både elför-

sörjning och tillgång på och leveranser av digitala 

verktyg är ytterligare en osäkerhet för förvaltning-

ens planering av verksamheten. 

 

 

 

  

Ekonomiska förutsättnignar (tkr) 
Budget

2022  

Budget

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Volymer & verksamhetsförändring 10 600 -2 300 2 300

Kostnader kopplat till nya lokaler -2 000 -2 800 -1 000 

Omställning 8 100 13 100 4 400

Politisk justering -20 000 

Ev. rik tade bidrag/intäkter (netto)

Påverkan budgetram 0 -3 300 8 000 5 700

Generell intäkt/kostnadstäckning 

(ink l personal och vhtköp)
-47 500 -31 500 -24 400 

Budgetram -823 852 -874 700 -898 200 -916 900 
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Ekonomiska un-

derlag 

Ekonomiska underlag 
För år 2023-2025 

Nämnd 



 

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2023-2025 I BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I 25 

Resultatbudget 

 

Tabellen ovan visar nämndens resultatbudget för 

2023 och plan för 2024 och 2025. Från budgetår 

2022 är lönerevisionen med i budget från start, istäl-

let för att läggas till efter avslutad lönerevision. 

Detta gör att personalkostnaderna ser ut att kraftigt 

stiga mellan åren, men det beror alltså på att 75% av 

kommande lönerevision ingår medan det tillkom un-

der året före 2022. 2023 höjs dessutom PO:t kraftigt 

vilket också bidrar till väsentligt ökade personalkost-

nader. Personalkostnaderna ökar markant mellan 

åren, men det är inte en utökning av personal, utan 

en ökad kostnad för personal. 

From 2023 tillämpas ny fördelningsmodell för gym-

nasieskolan. I den nya modellen ingår de största 

statsbidragen som anslag och den externa intäkten 

bokförs centralt. Även detta får effekten att, framför-

allt, personalkostnaderna stiger i budget. Det innebär 

att budgeten blir mer rättvisande då både intäkter 

och kostnader relaterade till statsbidrag till största 

delen finns budgeterat istället för att som tidigare 

hanteras, till stor del, vid sidan av budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatbudget (tkr) 
Budget

2022 

Budget

2023 

Plan 

2024 

Plan

2025 

Intäkter

Avgifter mm 23 000 25 000 26 000 26 000

Statsbidrag 70 672 69 872 71 000 71 000

Övriga intäkter 26 732 29 922 30 000 30 000

Interna intäkter 56 346 56 214 55 000 55 000

Summa intäkter 176 750 181 008 182 000 182 000

Kostnader

Personalkostnader -625 383 -692 086 -706 200 -720 800

Verksamhetskostnader -182 203 -173 532 -180 000 -182 000

Kapitalkostnader -7 600 -8 400 -9 000 -9 100

Interna kostnader -174 564 -181 690 -185 000 -187 000

Summa kostnader -989 750 -1 055 708 -1 080 200 -1 098 900

Resultatbudget -813 000 -874 700 -898 200 -916 900
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Verksamhetsbudget 

 

Förskola 

Förskolans budget ökar 2023. Detta beror på dels 

ett högre PO, högre externa kostnader utifrån inflat-

ion samt att merparten av statsbidragen nu ingår i 

budget och intäkten bokförs centralt. Bortsett från 

detta innebär förskolans budget en minskning jäm-

fört med 2022, utifrån ett sjunkande barnantal. Det 

är inte en nivåsänkning av förskolan, utan bara en 

anpassning till färre antal barn i verksamheten. 

Grundskola 

Grundskolans budget ligger på samma nivå som 

2022 anpassat för högre PO, löneökning och högre 

externa kostnader. Den högre budgetramen är ett 

nollsummespel utifrån ökade kostnader, främst för 

personal. 

Gymnasieskola 

Ållebergsgymnasiets budget minskar jämfört med 

2022. Den nya fördelningsmodellen tar hänsyn till 

elevflöden och då färre elever går på Ållebergsgym-

nasiet jämfört med föregående år innebär det också 

en minskning i tilldelning. Det är dock inte en nivå-

sänkning utan en anpassning till färre antal elever. 

Den huvudsakliga minskningen av antalet elever 

har skett på introduktionsprogrammen. 

Övrigt 

Övriga poster ökar jämfört med 2022. Den stora de-

len beror, även här, på högre PO och högre externa 

kostnader på grund av inflation, men också att anta-

let elever som läser hos annan huvudman, dvs inter-

kommunala kostnader, ökar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Budget 

2022 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Netto 

Verksamhetsområden

Förskola -135 417 0 -148 135 -148 135 -152 135 -156 242

Grundskola -317 947 0 -343 843 -343 843 -353 127 -362 661

Gymnasium -99 974 4 892 -103 899 -99 007 -101 680 -104 426

Övrigt -259 662 119 902 -403 617 -283 715 -291 258 -293 571

Verksamhetsbudget -813 000 124 794 -999 494 -874 700 -898 200 -916 900

Budget 2023 
Verksamhetsbudget (tkr) 
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Investeringsbudget 

 

Nämnden har en ”grundinvesteringsbudget” om 

4,3mnkr 2023 och 4,4-4,5mnkr 2024-2025. Dessa 

investeringsmedel används till större inköp som går 

utöver löpande underhåll, exempelvis personaldato-

rer, möbler och utbyggnad av nätverk på enheterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Underlag till investeringsbudget (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan  2025 

Investeringsbudget

Inventarier (2023-2025) -4 200 -4 300 -4 400 -4 500

Övrigt

Summa Investeringar -4 200 -4 300 -4 400 -4 500

Summa fleråriga investeringar 0 0 0 0

Underlag till investeringsbudget -4 200 -4 300 -4 400 -4 500



 

 

 

 

Uppdrag från barn- och utbildningsnämn-

den 

 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i 

uppdrag att till nämnden redovisa hur arbetet med 

särskilda undervisningsgrupper genomförs och hur 

behovet av platser ser ut. Uppdraget ska redovisas 

för nämnden under kvartal 3 år 2023. 

 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i 

uppdrag att redovisa hur storleken på barngrup-

perna är dimensionerade inom förskolan. Uppdraget 

ska redovisas för nämnden under kvartal 3 år 2023.
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Falköpings kommun 

521 81 Falköpings 

0515-88 50 00 

www.falkoping.se 
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