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Nämndsberättelse
Inledning
Syfte

Nämndens uppdrag

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett
stöd för uppföljning och analys av det föregående
verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar
även till att visa hur mål och ambitioner samspelat
med nämndens ekonomiska resultat.

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

Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i
nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra
till kommunfullmäktiges övergripande mål och resultat.
I framarbetandet av verksamhetsredovisning behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att
nationell styrning som kommunal styrning kan redovisas i rapporten.
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Nämndens organisation
Förvaltningens arbete leds av Skolchef. Under skolchef finns fyra verksamhetschefer som tillsammans
med förvaltningsekonom och utvecklingsstrateg bildar förvaltningens ledningsgrupp.
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grundskolor med tillhörande fritidshem som omfattar ca 150 elever.

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

Gymnasieskola

Grundskola

Kommunens Kulturskola hör också till verksamhetsområdet.

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

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

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

Verksamhetschef
förskola

Verksamhetschef
grundskola

Verksamhetschef
gymnasieskola

Verksamhetschef
Specialpedagogiskt
Centrum

1 300 barn

4 000 elever

1 000 elever
varav 150 på IM

SPC-kompetensteam

18 förskolor
med
70 avdelningar

14 grundskolor
Fritidshem med
ca 1 250 elever

12 nationella program
- 5 högskoleförberedande
- 7 yrkesprogram

Särskilda
undervisningsgrupper
Barn- och elevhälsa
Skolhälsovård

Natt- och
helgomsorg
med 50 barn

2 grundsärskolor

IM-programmen

med 40 elever

4 introduktionsprogram
Gymnasiesärskola
20 elever

Centrum för
flerspråkighet
Familjecentralen

Kulturskola
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Kommunal verksamhet via privata utförare
Barn- och utbildningsnämnden köper in delar av industriteknikprogrammet av Kinnarps AB. Den delen
av verksamheten som bedrivs i Kinnarps regi sker i
deras lokaler, med deras personal och med deras
material. Avtalet omförhandlas med jämna mellanrum
Barn- och utbildningsnämnden har upphandlat alla
skolskjutsturer som utförs av flera olika bussbolag.
Ny upphandling på skolskjuts har genomförts under
året och det nya avtalet träder ikraft i och med höstterminen 2022.
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning
Omvärldsförändringar
Pandemin
Under det gångna året har ett flertal områden påverkat barn- och utbildningsförvaltningens område.
Pandemin är den faktor som har påverkat på alla
plan och där effekterna av den är svåra att bedöma i
nuläget. Inom barn- och utbildningsområdet har regeringen under pandemin förändrat förutsättningarna
gällande undervisningen utifrån det rådande smittläget i landet. Sådana omfattande åtgärder i hur undervisningen ska bedrivas har aldrig tidigare genomförts. Regeringen beslutade att undervisningen på
landets gymnasieskolor skulle bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss
närundervisning från och med den 25 januari till och
med den 1 april 2021. Från och med den 1 april tog
regeringen bort det generella beslutet och lämnade
beslutet till våra lokala beslutshavarna att fatta. Ållebergsgymnasiets upplägg beslutades av nämndsordförande för barn- och utbildningsnämnden i samråd
med smittskyddsläkare samt skolchef utifrån den lokala smittspridningen. Gymnasiesärskolan samt de
individuella programmen har inte omfattats av rekommendationerna om fjärr- eller distansundervisning och påverkades således inte heller av den justerade rekommendationen den 1 april. Besluten gällande pandemin och pandemin i sig har i allra högsta
grad även påverkat förskolans och grundskolans
undervisning.
Migrationsmönster
Under 2021 minskade invandringen till Sverige och
även således till Falköpings Kommun. Även anhöriginvandringen till kommunen har minskat men inte
avstannat. Det är fortsatt en stor rörlighet mellan
kommunerna, vilket innebär att det blir ständiga förändringar i grupper och klasser, både inom förskola
och skola. Under 2021 har 43 nyanlända elever börjat grundskolan i Falköping, 57 elever sekundärinflyttade till kommunen under året varav 50 % av
dessa endast bott i Sverige sedan 2020. Majoriteten
av dessa är somalisktalande elever (39). Samtidigt
har skolorna haft en lika stor utflytt på drygt 100 elever. Detta innebär en relativt hög omsättning av elever vilket påverkar grupperna ute på skolorna. Flest
förändringar har skett på skolorna i centralorten.
Kurs- och ämnesplaner
På grund av covid-19-pandemin bedömde regeringen att läget inom grundskolan var ansträngt.
Därför beslutade regeringen att tillämpningen av de

reviderade kursplanerna i grundskolan och motsvarande skolformer skulle flyttas fram ett år. Starten
för de ändrade läroplanerna och kursplanerna i
grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan kommer att börja gälla från och med höstterminen 2022. Det finns ändringar i samtliga kursplaner på grundskolenivå. Alla ändringar ska tillämpas från höstterminen 2022. Det finns inga övergångsregler. Det betyder att ändringarna börjar gälla
samtidigt för alla årskurser i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. De ändrade kursplanerna ska vara ett bättre arbetsverktyg
för lärarna. Ämnets syfte och centrala innehåll har
fått ett tydligare fokus i undervisningen och kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när lärarna skriver
omdömen och sätter betyg. På så sätt vill skolverket
bidra till en högre kvalitet och likvärdighet i undervisningen och till att eleverna får mer tillförlitliga
och rättvisande betyg.
För vissa av gymnasieskolans program har inriktningar, programfördjupningar och ämnen reviderats.
Ämnesplanerna i matematik, engelska och moderna
språk har också reviderats. De flesta förändringar
började gälla den 1 juli 2021. Förändringarna berör
även vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Syftet är
att ämnesplanerna ska bli ett bättre arbetsverktyg för
lärarna. På så sätt vill skolverket förbättra likvärdigheten i undervisningen och se till att betygen blir
mer rättvisande för eleverna.
Samtliga yrkesprogram har fått en mindre revidering
av examensmålen. Förändringen gäller det arbetsplatsförlagda lärandet där eleven ska reflektera över
yrkeskulturen istället för som tidigare förstå yrkeskulturen.
”Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla
yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska
bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och
en yrkesidentitet samt reflekterar över yrkeskulturen
och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats."
Barnkonventionen
Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari
2020. Barnkonventionen innehåller regler för barns
rättigheter. Med den här lagen vill regeringen att det
ska bli tydligare att barn har egna rättigheter och att
det ska blir tydligare hur vuxna ska använda barnkonventionen när de fattar beslut som rör barn. Utifrån den revision som genomfördes 2020-11-12 synliggjordes att vi fortsatt behöver höja vår kompetens
kring hur vi får fatt i barnets perspektiv i de frågor
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som rör dem. Det är även viktigt att det finns en regelbunden uppföljning gällande hur barnperspektivet
har beaktats vid beslut som rör dem. En annan del
kan vara att skapa en kommunövergripande mötesplats runt barnkonventionen för att stimulera till
samarbete och gemensam förståelse oavsett vem
som möter kommunens barn och elever.
Kompetensförsörjning
Arbetsgivarna i kommunsektorn står inför en stor
kompetensutmaning. Efterfrågan på välfärdstjänster
stiger samtidigt som det råder brist på arbetskraft
både i välfärden och inom andra branscher på arbetsmarknaden. För att klara utmaningen krävs prioriteringar, där tillgängliga resurser och medarbetarnas
kompetens tillvaratas på bästa möjliga sätt. Störst utmaningar gällande kompetens inom barn- och utbildning ser vi inom fritidshemmen samt lärare i
grundskolan åk 4 – 6 samt inom vissa ämnen inom
åk 7-9. Regionen har påbörjat vissa lärarutbildningar
vilket är positivt ur rekryteringssynpunkt och möj-
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liggör en ökad kompetensförsörjning. SKR har tillsammans med lärarfacken i HÖK-21 beslutat om att
varje arbetsgivare ska ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan, vilket även har gjorts i vår
kommun.
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Nämndens uppföljningsarbete

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska
samspela med de resurser som kommunen råder
över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre
framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.
Uppföljningsarbete
Kommuner och dess förskolor, skolor 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
läsåret 2020/2021 men även på det som redovisats i
olika analyser och prognoser under hösten 2021.
Dessutom har olika utbildningar, uppföljningar, kart-

läggningar, redovisade nyckeltal, statistiska uppgifter, sammanställningar av barn, elevers, föräldrars
respektive personalens uppfattningar, förstudier och
resultatinsamlingar 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
begränsningar för fysiska möten inom förvaltningen,
vilket påverkar uppföljningsarbetet och det kollegiala lärandet.
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

I Falköpings kommun skapas det goda
livet – det är tillsammans som ett
hållbart samhälle utvecklas
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland annat på verksamheternas och rektorernas analyser av
måluppfyllelse, uppföljning av styrdokument och
effekter av olika insatser. Huvudmannen gör en
samlad bedömning utifrån ett helhetsperspektiv och
syftet är att genom analyserna få en så övergripande
och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen
klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har. Bedömningen skiljer mellan
skolformernas verksamheter men det bedöms ändå
att kommunen till stor del uppfyller de krav som
förväntas.
Måluppfyllelse
Utveckling och lärande i Förskolan
Förskolorna i Falköping har under 2021 aktivt arbetat med att utveckla undervisningen. Utifrån enheternas systematiska kvalitetsarbete beslutades det
om vilka områden som skulle stärkas. Ett område
som har varit och är i fokus är det språkutvecklande
arbetet. Förskolan har valt att lägga stor vikt vid att
stimulera barns språkutveckling och ge dem möjligheter att kommunicera på olika sätt. Barnens rätt till
kommunikation har varit ett utvecklingsområde där
arbetet med alternativ kompletterande kommunikation (AKK) varit i fokus. Arbetet har implementerats
på ett antal förskolor medan på några förskolor har
implementeringen flyttats fram på grund av pandemin. Även kartläggningen som genomförts, gällande flerspråkiga barns möjlighet att utveckla sitt
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modersmål, synliggjorde en brist gällande ett likvärdigt arbete inom kommunens förskolor. Detta
har lett till att rektorsgruppen fördjupat sig inom
detta område våren 2021 och tagit fram nya riktlinjer samt förberett för en kompetenshöjande insats
för all personal inom förskolan som påbörjades hösten 2021. Målsättningen för denna insats är att ge
personalen bättre verktyg och förståelse för sitt uppdrag. Så att alla barn ges möjlighet att utveckla sitt
eller sina språk. Detta blir ett fortsatt utvecklingsområde under kommande år.
Under året har även en övergripande plan gällande
språk- läs och skrivutveckling tagits fram där arbetet beskrivs och syftar till en likvärdighet hos kommunens förskolor och grundskolor.
Kunskapsutveckling i Grundskolan/Alla elever
når målen
Måluppfyllelsen för grundskolan ökar 2021. Det
har varit en tydlig progression sedan 2017 med en
avvikelse 2020. Kommunen närmar sig riksgenomsnittet för varje år. Lovskolan har även i år varit
viktig för enskilda elevers möjlighet att nå behörighet när de har saknat ett eller ett par ämnen. Trots
att fler och fler når behörighet så har vi fortsatt en
ojämlik skola. Förutsättningarna mellan de olika
skolenheterna är väldigt varierande, dels gällande
lokaler, personals behörighet och förutsättningar för
en god elevhälsa. Trångboddheten bland skolorna
drabbar mest de elever med störst behov. Det framkommer tydligare och tydligare att skolor allt tidigare eftersöker stöd och hjälp kring elever som har
svårigheter att klara sin skoldag.

NÄMNDSBERÄTTELSE
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Det framkommer i rektors analys samt hos övergripande stödfunktioner som Specialpedagogiskt centrum (SPC) och Centrum för flerspråkighet (CFF)
att det finns en ökad oro ute på skolorna gällande
hur man ska möta elever i behov av särskilt stöd.
Rektorer ansöker i högre grad stöd hos SPC och de
flaggar än tidigare att de behöver genomföra fördjupade utredningar för att hitta insatser som kan
stödja eleven. Även när elever har diagnostiserade
behov upplevs en starkare önskan från skolorna att
andra instanser ska möta elevens behov, så som särskilda undervisningsgrupper, särskola mm. Det som
tidigare har kunnat hanteras inom varje skolenhet
upplevs inte längre vara hanterbart. Vad som är
grundorsaken till detta är svårt att säkerställa. En
orsak skulle kunna vara trångboddheten och att det
går fler elever i varje klass, vilket leder till att pedagogerna upplever att de inte klarar av att möta alla
elevers behov. En annan orsak kan vara den statliga
styrningen där kraven ökat med extra anpassningar
inom ramen av klassrummet, detta har ökat kraven
på pedagogers kompetens att kunna möta alla olika
elevers förutsättningar och behov inom ramen av
den vanliga undervisningen. Volymökningen inom
grundskolan har även resulterat i trångboddhet och
försvårat möjligheten till flexibla grupperingar.
Rektorerna efterfrågar mer resurser för att kunna
möta behoven och pekar på ökande psykisk ohälsa,
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stress och kulturkrockar. När detta sammanfaller
med brist på behöriga lärare blir situationerna svårlösta.
Kravet på tidiga insatser har också ökat kraven på
att ge varje elev det den har rätt till. Insatserna varierar utifrån skolornas upptagningsområden och efter hur väl de lokala elevhälsoteamen fungerar. Den
övergripande elevhälsan inom SPC betonar vikten
av mottagare på skolorna för de olika insatserna
som ges från övergripande nivå. Det är viktigt att
knyta kunskapen till organisationen och inte låta
den bli personbunden.
Det finns goda strukturer och uppföljningar både
gällande åk 1 – 3 samt 7 – 9. Bilden av hur elever i
årskurs 4-6 klarar måluppfyllelsen behöver fortfarande stärkas och synliggöras. Det har under året
påbörjats ett arbete med att stödja stadieövergångarna mellan skolformerna är avgörande för att
kunna möta alla elever på rätt sätt men det finns
även ett behov av att stödja stadieövergångarna
mellan de olika stadierna inom grundskolan. Det
har även påbörjats en ny handlingsplan gällande
matematik som ska synliggöra arbetet från förskola
genom grundskola till gymnasium.

NÄMNDSBERÄTTELSE

Fler och fler elever har stora svårigheter och socialförvaltningen ser en ökning gällande antal barn som
placerats. Detta har lett till att man initierat en ökad
samverkan mellan socialförvaltningen och barnoch utbildningsförvaltningen med syfte att tidigt
kunna stödja barnen och deras vårdnadshavare, så
att dessa barn får bättre förutsättningar att klara sin
vardag och sin skolgång. Att utveckla samverkan
påbörjades hösten 2021 och kommer att fortsätta
under 2022.
Andra områden som oroar är de flerspråkiga elevernas möjlighet till att tillgodose sig sin undervisning.
Fler elever är inte längre nyanlända, medan pedagoger och rektorer lyfter att de fortsatt har stora behov
av insatser för att klara av sin kunskapsinhämtning.
Här finns en grundlig kartläggning och områden att
utveckla. Dessa utvecklingsområden behöver implementeras och dialog mellan CFF och grundskolans rektorer behöver prioriteras. Två områden där
ett utvecklingsarbete påbörjats hösten 2021 är studiehandledning på svenska samt digitalisering av studiehandledning.
En insats som syftar till att skapa förutsättningar för
rektor att möta delar av dessa behov är den nya ekonomiska fördelningsmodell som grundar sig i en
tydligare socioekonomisk fördelning, där resurser
fördelas på ett medvetet sätt. Det behöver ske en
uppföljning, av vilka effekter denna fördelning får
när det gäller att elevers behov tillgodoses, i samband med budgetarbetet 2022.
Kunskapsutveckling Gymnasieskola/alla elever
når målen
Pandemin är den enskilt största faktor som påverkat
och försvårat analysen av måluppfyllelsen gällande
gymnasieskolan. Betygspoängen har inte påverkats
negativt i de resultat vi ser, men det finns flera områden som inte syns i ett genomsnittligt värde. En
del är att skillnaden har ökat mellan höga och låga
betyg, en annan del är svårigheten att följa upp kvalitén på undervisningen när den skett på distans. Pedagogerna har tappat ett av sina viktigaste redskap,

det mänskliga mötet, där man kan avläsa om en
elev förstått uppgiften eller behövt mer hjälp. De
har även kunnat utmana elever som har kommit
långt. Eleverna i år 3 hade en redan uppbyggd relation med sina pedagoger vilket ändå kan ses som en
god förutsättning när undervisningen gick över till
distans. Desto svårare har det varit för de elever
som strax efter påbörjad utbildning hamnade i distansundervisning. För dessa blir det oerhört viktigt
att följa upp vilka delar som de har missat och hur
gymnasiet kan kompensera på bästa sätt så att även
dessa elever får goda möjligheter att fullfölja sina
studier. Det har under pandemitiden blivit tydligt
vilka elever som missgynnats och vilka som gynnats av dessa studier. Det finns anledning att se
över möjligheterna till distansundervisning i framtiden som en möjlighet för elever som inte klarar av
att genomföra studier på plats.
Måluppfyllelsen för de elever som går på nationella
program är lätt att följa medan det för de elever som
läser något av de introduktionsprogrammen i nuläget inte finns något tillräckligt bra uppföljningsverktyg. Utifrån det arbete som genomfördes via
samverkan bästa skola (SBS) så antogs en plan som
synliggör de olika programmen och vilka vägar eleven kan gå vidare på. Dock finns ett behov av att
kunna följa dessa elever och deras möjlighet till
fullföljda studier. Det blir viktigt att följa upp den
framtagna planen och se om det ger det stöd som
det var tänkt och om möjligheterna för denna grupp
elever har ökat.
Andelen elever som gick ett yrkesförberedande program men som även läst in de högskoleförberedande ämnena ökade i år efter flera års nedgång.
När det gäller uppföljning av elever som inte fullföljt sina studier både på de nationella programmen
och inom IM-programmen är det viktigt att hitta
nya vägar för att skapa förutsättningar för elevens
framtid. Det politiska mål om en ökad samverkan
med Kompetens- och Arbetslivsförvaltningen
(KAF) kan bidra till att synliggöra denna grupp
unga vuxna som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden.
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Samverkan bästa skola – Utbildningsplan

Pandemin

Barn- och utbildningsförvaltningen har under tre år,
2018-2021, ingått i ett samverkansprojekt med
Skolverket kallat Samverkan Bästa Skola, SBS. Under perioden har både det systematiska kvalitetsarbetet, ledarskapet och förändringskapaciteten fokuserats på i olika utbildningsinsatser via Skolverket
och Karlstads Universitet. Förvaltningen har under
SBS arbetat fram en utbildningsplan. Planen är en
strategisk 3 – 5 årsplan som beskriver både det
kort- och långsiktiga utvecklingsarbete som pågår.
Planen är en del i den återkoppling tillbaka ut till
verksamheten i vad som prioriteras. Planen sammanfattar prioriterade utvecklingsområden och ska
vara ett gemensamt övergripande stöd men även bidra till att måluppfyllelsen ökar. I utbildningsplanen
beskrivs de tre prioriterade områden som barn- och
utbildningsförvaltningen valt att fokusera på. Områdena är styrning och ledning, kompensatorisk utbildning samt kompetensförsörjning. För att skapa
förutsättningar för utveckling inom dessa områden
behövs dels en arbetsorganisation samt en utvecklingsorganisation. Parallellt finns även utvecklingen
av digitala verktyg och metoder för att stödja övriga
utvecklingsområden.

Gymnasiet: Pandemin har slagit hårdast mot nuvarande årets treor. De gick sitt första år i mars 2020
vid början av pandemin, år 2 läste de stora delar på
distans. Det finns en undervisningsskuld som behöver kompenseras för under kommande läsår, i synnerhet gällande arbetsplatsförlagt lärande (APL).
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Undervisningens kvalité har påverkats för gymnasieeleverna. I enkätundersökningar svarar eleverna att
de upplever att de har haft en högre arbetsbörda, då
fler uppgifter var teoretiska och att de har haft svårare att hålla uppe motivationen under pandemin.
En stor andel elever beskriver att de har mått sämre
både fysiskt och psykiskt under pandemin. Stressen
har ökat markant inom vissa elevgrupper. En elevgrupp har upplevt distansundervisningen som positiv, då de har haft enklare att fokusera och prestera
på de uppgifter som de fått. De kurser med praktisk-estetiska inslag har haft stora utmaningar för att
klara av att bedriva kurser som ensemble, kör och
bild på distans.
Pedagogerna har upplevt att pandemin har påverkat
deras arbetsmiljö i hög grad. Snabba förändringar,
behov att ställa om till digital undervisning, härbärgera sin, elevers och vårdnadshavares oro är delar
som varit påfrestande.

NÄMNDSBERÄTTELSE

Positiva effekter av pandemin har varit att vårdnadshavares närvaro på utvecklingssamtal har ökat.
Fler har närvarat och i många fall har båda vårdnadshavare närvarat. Digitaliseringen har fått sig en
rejäl skjuts framåt. Förutsättningarna fanns och
olika pedagoger har klivit fram och bidragit till alla
kollegors utveckling. Elever har även bidragit till
att utveckla undervisningen utifrån den kompetens
de har. Vissa forum har förenklats av de digitala
mötena medan andra områden försämrats. Det är
viktigt att göra en analys när pandemin är över gällande vilka möten som behöver vara fysiska och
vilka som med fördel kan fortsätta vara digitala.
De digitala läromedlen har kommit igång mer och
fler pedagoger ser vinsten med dessa och har under
pandemin jobbat in sig i dessa.
Grundskola: Covid har även påverkat undervisningen inom grundskolan under det gångna läsåret.
Dels gällande personalfrånvaro, elevfrånvaro, men
även på ämnesnivå. Det som lyfts fram i rektorernas
analyser är idrott, simning, moderna språk och de
praktiska momenten i hem- och konsumentkunskap
och musik.
Pandemin har påverkat fritidshemmen på många
sätt. Dels har det varit högre sjukfrånvaro hos pedagogerna, de har även fått rycka in under skoldagen
när det fattats kollegor. Det har även varit färre elever på fritidshemmen. Mycket av verksamheten har
förlagts utomhus. Vissa rektorer lyfter det som något positivt som utvecklat verksamheten, medan
andra ser att det har begränsat verksamheten. Kontakterna med vårdnadshavare har minskat vilket
man upplevt som negativt.
Förskola: Under pandemin har många vårdnadshavare hållit barnen hemma. Vårdnadshavare och personal har varit noga med att följa restriktionerna
och de riktlinjer som varit. Det har lett till att det
varit hög frånvaro bland barnen. Frånvaron har påverkat möjlighet till kontinuitet i undervisningen.
Ett flertal barn som är i stort behov av undervisning
i förskolan har inte närvarat och därför förlorat viktig tid för språkutveckling och sociala sammanhang
KOMUNIKATIVA INDIKATORER

Barnkonventionen: Under 2021 har det genomförs
utbildningsinsatser för nämnd, rektorer och på
samtliga APT ute i verksamheterna. Det är tydligt
att det alltid pågår ett demokratiarbete ute på kommunens förskolor och skolor som inbegriper barn
och elever. Under 2020/2021 har arbetet fått extra
tyngd i och med lagstiftningen. Generellt framkommer att skolans undervisning på ett tydligare sätt
prioriterat arbetet med barnkonventionen och att det
inte lika frekvent har undervisats om barnkonventionen i fritidsverksamheten. På de fritidshem där
personalen lagt vikt vid undervisning runt barnkonventionen framkommer däremot att gruppaktiviteter
och övningar hjälpt eleverna att visa på förmågor de
inte brukar visa eller tala om. Detta är intressant utifrån alla barns rätt att utvecklas så långt som möjlig
utifrån utbildningens mål. Många skolor och fritidshem samverkar och arbetar tematiskt med barnkonventionen. Förvaltningen kunde gjort större insatser
och stöd till skolorna. Förvaltningen borde också
varit tydligare i sina förväntningar och på så sätt
kunnat bidra till en likvärdighet i arbetsprocesserna
på kommunens förskolor och skolor.
Vid nämndens sammanträde den 8 juni 2021 redovisas hur arbetet med implementeringen av barnkonventionen som ny lag i Sverige har gått till i förvaltningens olika verksamheter.
I svaret till kommunrevisionen i januari 2021, i
samband med deras granskning av nämndernas arbete med införandet av barnkonventionen som lagstiftning, efterfrågade nämnden en kommungemensam modell för dokumenterade barnkonsekvensanalyser. Detta skulle gynna den övergripande uppföljningen på kommunnivå. Arbetet med barnkonventionen i barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde kommer att följas upp årligen i maj månad i
samband med revidering av nämndens riktlinjer för
det systematiska kvalitetsarbetet. Detta arbete kommer även att ingå i den interna kontrollen.

2018

2019

2020

2021

Meritvärde Grundskolan

211

222

207

219

Betygspoäng Gymnasieskolan

14,3

14,7

14,7

14,7

TREND
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

Falköpings kommun ska vara en bra plats
att bo, verka och leva på - en plats där invånare känner stolthet och trygghet
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.
Skolorganisationsförändringen
Den 27 mars 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om en ny skolorganisation. Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att fullfölja detta arbete.
Den nya skolorganisationen håller på att ta form och
det har gjorts stora satsningar på våra förskolor och
skolor både på landsbygden och i tätorten. Förvaltningen utvecklar organisationen, bygger om och
bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få
förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som
möjligt och samtidigt skapa attraktiva lärmiljöer för
kommunens barn samt attraktiva arbetsplatser för
våra pedagoger.
Händelser under 2021
I januari gjordes en sammanställning av vad som genomförts av skolorganisationsbeslutet från 2017
fram till januari 2021. Denna redovisning av delgetts
till politiken under våren 2021.
I januari färdigställdes Vindängens skola. Eleverna
kunde flytta in i den nya skoldelen vid skolstart efter
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nyår. Utöver inflyttningen har även lärmiljöerna i
hela skolan förändrats för att möta tankarna som
processats fram i funktionsprogrammet. En ny
särskola för eleverna i åk 1 – 6 färdigställdes och
elever och personal flyttade in under våren 2021.
Under våren 2021 färdigställdes även bygghandlingarna för Platåskolan. Men när kommunens beslut om
detaljplan för Platåskolan upphävdes av Mark- och
Miljööverdomstolen i april 2021 har en omarbetning
av detaljplanen gjorts för att tillmötesgå det som
Mark- och Miljööverdomstolen påpekat i sin dom.
Parallellt med omarbetningen av detaljplanen gjordes en utredning av alternativ plats för Platåskolan
om det visar sig att även den omarbetade detaljplanen inte vinner laga kraft.
Fördröjningen av Platåskolan har även fått konsekvenser för de som arbetar inom skolan. Tidsförskjutningen har skapat en frustration bland skolledare samt personal. Den långa processen har gjort att
flera har tappat motivation och glädje i arbetet.
Våren 2021 påbörjades också en förstudie gällande
Odensbergs skola samt förskola. Under hösten 2021
blev det byggstart för Odensbergsskolan. Det har varit och är ett intensivt arbete då processerna har varit
snabbare än vid tidigare byggprocesser.
Projektdirektiv för Vartoftaskolan och Gudhemsskolan genomfördes 2021. Se huvudprocesskarta nedan.
Projektdirektiv är första steget i en ny investering i
lokaler i kommunen. Här identifieras lokalbehov
(vad/varför) och tidiga kostnader med budget, drift
samt risker som kan medföra kostnader.
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Avveckling av Åsle skola (i kommunal regi)

Utredning idrottshallar Falköpings centralort

I och med att Åsle Friskola tog över verksamheten
höstterminen 2021 genomfördes avvecklingen av
Åsle skola i kommunal regi.

Utredningen (projektdirektiv) som är en fortsättning
på tidigare kartläggning av behov startades HT 2021
och är pågående. Den skall fastställa vilka eventuella
förändringar i befintliga lokaler i Oden-/Frejaområdet som behöver göras för att kunna genomföra en
bra idrottsverksamhet för skolorna i centralorten.

Revidering av tidplan för Nya skolorganisationen
Hösten 2021 togs ett förslag fram på reviderad tidplan för den nya skolorganisationer för att justera
tidplanen då Platåskolans detaljplan behövde processas om.
Revideringen gällde att inte invänta ett senareläggande av färdigställandet av Platåskolan för de åtgärder som behöver göras på Gudhemsskolan, Vartoftaskolan och Dotorpsskolan utan tidigarelägga dessa
processer.
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Falköping – en drivande aktör
Genom en hög måluppfyllelse i mål 1 och
4 skapas förutsättningar för ett näringsliv
som utvecklas i Falköpings kommun. Ett
tydligt samarbete med näringslivet genom
samverkan skola och arbetsliv (SSA), programråd
och arbetsplatsförlagd utbildning skapar förutsättningar för en högre anställningsbarhet genom att
korta avståndet mellan skola och arbetsliv. 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 succesivt ökat från att ha varit låg under en
längre period.
Plan för samverkan skola och arbetsliv (SSAplan)
Under 2021 har en ny plan utarbetats gällande samverkan skola arbetsliv. Det ligger i både den enskilde
individens och samhällets intresse att vi långsiktigt
stärker och utvecklar samverkan mellan skola och
arbetsliv.
För att eleverna i kommunen ska nå de mål styrdokumenten fastställer kommer denna plan för Samverkan Skola Arbetsliv (SSA-plan) har denna plan
tagits fram i samarbete mellan studie- och yrkesvägledare, Prao-samordnare, rektorer, näringslivsavdelningen i Falköping Kommun, rektorer och näringslivsföreträdare. Under 2022 kommer den nya SSA
planen i Falköping Kommun implementeras. Planen
är en utveckling av den tidigare VISA planen som
Falköping Kommun har haft.
Tidplan 2022
Jan-feb

Sammanställa utkastet till SSA-planen

Februari

Sammankalla till första SSA nätverksmöte för att dra upp riktlinjer för
arbetet och staka ut mål och arbetsprocesser framöver.

April

Presentera planen för nämnden

Maj

Starta implementering av den nya planen till rektorer och lärare
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Fullföljda studier
Även en plan för elever som läser Programinriktat
val togs fram under våren 2021 för att börja gälla
från och med läsåret 21/22. Syftet med Programinriktat val är att elever som är behöriga för detta, ska
få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program, och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella
program som utbildningen är inriktad mot kan vara
ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.
Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är
behöriga till Programinriktat val erbjuds detta.
Programinriktat val kan utformas både för en enskild
elev och för en grupp elever. Det sistnämnda innebär
att utbildningen planeras i förväg och är sökbar. Om
den utformas för en enskild elev behöver den inte
planeras i förväg.
Programinriktat val skiljer sig från de andra introduktionsprogrammen genom att det har behörighetskrav och att studierna i huvudsak följer det nationella program som det är riktat mot. Programinriktat
val är på så sätt den snabbaste vägen in på ett nationellt yrkesprogram för en elev som inledningsvis saknar behörighet.
Kommunen har ett aktivitetsansvar för ungdomar
upp till dess att de fyller 20 år. Vi har två anställda
som jobbar med de 125 ungdomar som i november
inte hade fullföljt sina studier.
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande
med en tillitsbaserad styrning

Verksamheterna är till för kommuninvånarna
En lärande och utvecklande verksamhet
Kommunens organisation ska genom tillitsstyrning balansera behovet av kontroll med förtroende till medarbetarnas verksamhetsnära kunskap
och erfarenhet. Detta gör också kommunen till en
mer attraktiv arbetsgivare. God kvalitet säkerställs
genom att kommunen kan attrahera, rekrytera, utveckla och behålla den kompetens som krävs för att
möta invånarens behov och nå verksamheternas mål.
Kommunen eftersträvar ett förändringsledarskap och
ett tillitsbaserat arbetsklimat som kännetecknas av
dialog och delaktighet.
Barn- och utbildningsförvaltningen har jobbat med
dessa mål dels genom att ta fram en strategisk kompetensutvecklingsplan, HÖK – 21 samt att ta fram en
utbildningsplan där förvaltningens övergripande utvecklingsarbete synliggörs. Under året har även utvecklaruppdrag lyfts fram med ett gemensamt mål
för att ta tillvara på kompetent personal och möjliggöra en spridning av deras kunskaper samt att öka
likvärdigheten inom och mellan kommunens förskolor och skolor.
Samarbete med Högskola och Universitet – VFU
Skolor och lärare är engagerade i samarbetet med
olika högskolor och universitet. Både förskolor,
grundskolor och gymnasiet tar emot studenter. Den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en
mycket viktig del i kompetensförsörjningen i kommunen framöver. Det är en generell brist i riket på
lärare, men statliga utredningar visar dessutom 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 saknas
mest. Förvaltningen jobbar därför för att säkerställa
en hög kvalité på VFU:n där bland annat utbildade

VFU-handledare är en del för att på sikt kunna anställa nyexaminerade lärare i kommunen. Därför att
samarbetet med Universitet och Högskolor mycket
viktigt.
Falköpings kommun jobbar nära Jönköpings Universitet HLK som vi får flest studenter ifrån just nu.
Falköping är en VFU-kommun och är även representerad med en VFU-samordnare i en styrgrupp för
VFU-planering. Det finns två grundskolor F - 6, en
högstadieskola samt två förskolor som är VFU-skolor (övningsskolor) mot Jönköping HLK.
Även Borås Högskola via Campus Skövde har Falköping nära samarbete med och har under året suttit
med in en styrgrupp för att ta fram nya underlag för
övningsskolor, som kommer sjösättas 2022.
Falköpings kommun har avtal och samarbete med
följande högskolor och universitet:
• Högskolan i Jönköping HLK, JU
• Högskolan i Borås, lärarutbildning sker via Campus Skövde.
• Karlstads Universitet, KU
• Göteborgs Universitet, GU
• Linköpings Universitet, LiU
• Luleå Tekniska Universitet, LTU
Tack vare samarbetet mellan Falköpings Kommun
och lärosäten säkerställs en del av lärarutbildningen
och dess verksamhetsförlagda utbildning i kommunen. Genom detta samarbete erbjuds kommunens lärare kompetensutveckling av olika slag, genom
handledarträffar, inbjudan till föreläsningar och professionsutvecklande seminarier samt via särskilda
handledarutbildningar.
Flera lärare har genomgått handledarutbildning i
olika omfattning från 7,5 – 15 högskolepoäng.
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Ca 70 lärare utbildade sig på VFU- handledarutbildning på 7,5 högskolepoäng förlagd till Falköping
men genomförd av Jönköpings Universitet vt 2021.
Det kommer lyfta kompetensen inom enheterna och
generera många handledare som kan ta emot VFUstudenter.
Praktiskt taget är samtliga enheter i kommunen engagerade i den verksamhetsförlagda utbildningen
från förskola till gymnasium. Under varje termin tar
vi emot 40 - 50 studenter som vi placerar på olika
enheter i Falköping Kommun. Antalet antagna studenter på Universiteten och högskolorna sjunker på
riksplanet och det gäller även antalet i Falköping.
Utbildningsplan – Styrning och ledning
En väl fungerande styrning, ledarskap och medarbetarskap skapar förutsättningar för att bedriva utvecklingsarbete som främjar en undervisning med
hög kvalité. Inom barn- och utbildningsförvaltningens organisation bedrivs ett arbete för att upprätta
tydliga roller, en tydlig ansvarsfördelning och väl
fungerande kommunikation och återkoppling genom
hela styrkedjan. Varje nivå i organisationen tar ansvar inom det mandat den har och bidrar till helheten. Det skapas en gemensam förståelse inom organisationen och på alla nivåer för vad som är viktigt Denna förståelse grundas i nationella mål, krav
och riktlinjer samt utgår från vetenskaplig grund och

beprövad erfarenhet. Arbetet med att utveckla verksamheten kännetecknas av långsiktiga processer med
prioriterade mål för att skapa hållbarhet och långsiktighet i arbetet.

Utvecklaruppdragen – framtagande av tydliga
mål och riktlinjer
För att skapa likvärdighet i arbetsprocesser, förutsättningar för skolutveckling och kollegialt lärande,
behövs en tydlig ansvarsfördelning. Som en del i ett
distribuerat ledarskap har förvaltningen satsat på
specifika ”utvecklaruppdrag” för att ge ett riktat utvecklingsstöd gentemot enskilda pedagoger och
grupper. Stödet ska ligga nära professionen och
undervisningen. Utvecklarna är ett stöd för huvudman och rektor i det pedagogiska ledarskapet. Utvecklaren knyter an till forskning och beprövad vetenskap och är länken till att utvecklingsinnehållet
får en plats i verksamheten. Utvecklarna följer upp
effekterna av beslutade insatser och återkopplar ut i
verksamheten samt till ledningsgruppen.

KOMUNIKATIVA INDIKATORER

2018

2019

2020

2021

Andel behörig pers Fsk

48,0%

42,0%

44,0%

49,8%

Andel behörig pers Fth

36,0%

36,0%

37,0%

25,1%

Andel behörig pers Gr

80,0%

78,0%

78,0%

72,3%

Andel behörig pers Gy

77,0%

77,0%

76,0%

83,6%
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Verksamhetsredovisning
Volymförändringar
Volymökningen inom nämndens ansvarsområde har
kraftigt ökat det senaste decenniet. Dessutom har
lagkraven på nämndens verksamheter stärkts under

samma period. Detta måste få ett större genomslag i
nämndens tilldelning framöver för att säkerställa
kvalité och likvärdighet inom nämndens ansvarområde.

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

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

svårt, men att prognostisera för in- och utflyttning
samt rörelse mellan skolor är betydligt mer komplext. När förändringarna sker snabbt påverkas förutsättningarna för undervisning negativt. Den stabilitet och kontinuitet som behövs blir svårare att uppnå.
En till ytan stor kommun med många mindre skolenheter försvårar detta ytterligare.

Trångboddhet
I grundskolan är trångboddheten stor. Läget ses som
allvarligt och påverkar elevers och personals arbetsmiljö i hög grad.
Tabellen nedan illustrerar ytterligare en utmaning
gällande volymförändringarna som inte har skett linjärt. Att planera utifrån ett ökande födelsetal är inte
Upptagningsområde ID
Broddetorp
Centrala Falköping
Floby
Gudhem
Kinnarp
Mösseberg
Odensberg
Stenstorp
Vartofta
Vindängen
Åsarp
Åsle
Totalsumma
År 2019-01-09
År 2018-01-02
År 2017-01-11
År 2016-01-12
År 2015-01-13
År 2014-01-09
År 2013-01-07
År 2012-01-04
År 2011-01-15
År 2010-01-26

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

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

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

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

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

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

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

2008
7
84
34
25
18
75
15
35
27
42
13
5
380
2008
379
376
364
357
346
339
337
337
333
320
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2009
13
103
24
26
33
67
23
38
33
28
11
2
401
2009
396
393
392
387
370
367
353
345
338
336

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

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

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

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

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

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

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

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

2018
3
151
31
21
16
51
11
41
16
30
12
13
396
2018
392
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Personalredovisning
Personalredovisning
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vision, mål och styrning
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Kompetensförsörjning
Rekryteringssituationen är fortsatt ansträngd och
svårigheter att anställa behörig personal kvarstår för
samtliga verksamhetsformer. Behörigheten i förskola och grundskola sjunker inte längre medan fritidshemmens behörighet fortsätter sjunka vilket påverkar kvaliteten. Svårigheterna synliggörs inte 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. Två områden som förvaltningen har arbetat för att möta dessa
utmaningar har varit dels genom att ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan, HÖK – 21 samt
fortsätta att stärka vårt samarbete med Högskolor
och Universitet genom VFU.

Det lokala arbetet för att säkra kompetensförsörjningen har präglats av en helhetssyn så att åtgärder
på såväl kort som lång sikt tillsammans ökar möjligheterna att nå de gemensamma målen – ökad
måluppfyllelse, en god arbetsmiljö och ett läraryrke
som attraherar skickliga behöriga lärare. I ett demografiskt utmanande läge, där skolans övriga utmaningar är fortsatt många, krävs flera samverkande
lösningar och initiativ. Planen har implementerats
under hösten 2021 och åtgärderna sträcker sig fram
till 2025.

HÖK-21
SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i HÖK 21 åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk
kompetensförsörjning.
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Ekonomisk redovisning
Resultaträkning

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

Avgifter mm

27 142

26 727

Statsbidrag

82 907

76 868

Övriga intäkter

29 196

33 590

Interna intäkter

56 804

54 728

Summa intäkter

196 049

Personalkostnader
Verksamhetskostnader

RESULTATRÄKNING (TKR)

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

26 501

226

26 510,0

66 753

10 115

84 537,0

27 276

6 314

29 595,0

56 571

-1 843

54 741,0

191 913

177 101

14 812

195 383

-597 071

-608 858

-603 882

-4 976

-618 180

-184 564

-198 684

-188 359

-10 325

-193 928

Intäkter

Kostnader

Kapitalkostnader

-6 892

-7 442

-7 200

-242

-6 452

-161 855

-167 554

-159 257

-8 297

-166 637

Summa kostnader

-950 383

-982 538

-958 698

-23 840

-985 197

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

-754 335

-790 625

-781 597

-9 028

-789 814

Interna kostnader (inkl. internhyra)

Nämnden redovisar 2021 ett resultat på -9 028 tkr.
Underskottet beror på att en högre internhyra än vad
nämnden kompenserats för i sin budgetram tagits ut.
Detta är korrigerat till budget för 2022. Avvikelsen
på hyror är ca 10 000 tkr och således skulle nämndens resultat utan denna avvikelse vara 972 tkr.
2020 kunde nästan betraktas som en avvikelse pga
av pandemin. Kommunsektorn såg minskade skatteintäkter men överkompenserats för detta av staten.
Det är i mindre utsträckning sant även för 2021. Det
har utgått kompensation för sjukfrånvaro även under
2021, men inte alls i samma utsträckning som 2020
och sjukfrånvaron har framförallt varit bland barn
och elever, vilket inneburit att färre vikarier behövts
i flera verksamheter.
Nämnden har under året fått ökade kostnader för
placeringar, dvs skolkostnader för elever som blivit
placerade på HVB-hem eller SIS-hem, och antalet
elever som valt att läsa sin gymnasieutbildning hos
en annan huvudman har ökat. Detta innebär att
nämndens externa kostnader ökat mer än budgeterat.
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Även detta år finns det avvikelser relaterade till pandemin som gör att det inte riktigt kan betraktas som
ett normalår, även om de inte alls fått samma påverkan på resultatet som fjolåret. Det finns dock även
avvikelser åt andra hållet så den sammantagna bilden är att det redovisade resultatet skulle vara ett troligt utfall även vid ett normalår.

ekonomisk redovisning

Verksamhetsredovisning

RESULTAT PER
VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

Förskola

-116 528,0

-133 049,0

-138 533,0

5 484

-135600

Grundskola

-264 738,0

-279 071,7

-279 774,0

702

-267002

Gymnasium
Övrigt
ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

-95 446,0

-97 513,4

-94 871,8

-2 642

-97100

-277 635,0

-280 991,0

-268 418,0

-12 573

-290147

-754 347

-790 625

-781 597

-9 028

-789 849

Förskola

Gymnasieskola

Precis som prognoserna under året pekat på har förskolan en positiv avvikelse mot budget. Förskolan
har haft en god budgetföljsamhet under flera år och
att den verksamheten skulle hålla budget var inte
oväntat. En sådan stor avvikelse som redovisas i år,
i en verksamhet som har en relativt sett låg tilldelning, kan dock te sig lite förvånande. Förklaringen
till detta finns i att man, precis som förra året, haft
en mycket hög frånvaro bland barnen. Detta innebär
att man inte behövt ta in vikarier i samma utsträckning som man normalt gör. Jämfört med ett normalår handlar det om nästan 3000 tkr lägre vikariekostnader i förskolan under 2021.

Gymnasiet har fortsatt svårt att hålla sin budget, vilket till stor del beror på minskade externa intäkter i
form av statsbidrag och ersättning för asylsökande
elever. Man har inte hunnit anpassa sina kostnader
efter de snabba svängningarna i intäkterna som
denna minskning innebär. Åtgärder har vidtagits för
att komma tillrätta med underskottet, men de kommer inte få helårseffekt förrän nästa år.

Utfall förskola: 5 484 tkr
Grundskola
Till skillnad mot föregående år har grundskolan inte
haft ett riktat sparkrav på sin verksamhet under
2021. Det i kombination med helårseffekten av de
åtgärder som vidtogs ifjol gör att grundskolan haft
en god budgetföljsamhet under året och får en liten
positiv avvikelse mot budget.

Utfall gymnasieskola: -2 642 tkr

Övrigt
Övriga poster inkluderar bla nämndens samtliga lokalkostnader. I år har man debiterat ut drygt 10 000
tkr mer i internhyra än vad nämnden fått kompensation för i ram. Det innebär en stor avvikelse på
övriga poster. Här ligger även interkommunala
kostnader samt placeringar. Båda dessa har ökat
mer en budgeterat, vilket sammantaget ger en stor
negativ avvikelse mot budget.
Utfall övriga poster: -12 573 tkr

Utfall grundskola: 702 tkr
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Investeringsredovisning

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR)

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

-8 547

-9 246

-7 300

-1 946

0

Investeringar
Inventarier
Övrigt

0

Summa investeringar

-8 547

-9 246

-7 300

-1 946

0

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

-8 547

-9 246

-7 300

-1 946

0

Nämnden har 2021 en negativ avvikelse på sin investeringsbudget med 1 946tkr. Detta beror på dels ett
ökat behov av investeringar pga pandemin, teknisk
utrustning för att möjliggöra distansundervisning exempelvis, och dels på att delar av inventarierna till
olika byggprojekt föll ut på fel år.

26 I Barn- och utbildningsnämnden I Verksamhetsredovisning för år 2021

ekonomisk redovisning

Politiska uppdrag under år 2021

Från kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en utökad samverkan kring utbildningar, personal och utbildningslokaler mellan
barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och
arbetslivsnämnden, med syfte att nå högre effektivitet och minskade kostnader, kan genomföras. Uppdraget ska redovisas för de båda nämnderna samt
kommunstyrelsen under år 2021.
Den pågående samverkan mellan med berörda rektorer och skolchefer inom Ållebergsgymnasiet och
Vux har under året delvis handlat om informationsutbyte och ökad kännedom kring respektive verksamhet utifrån uppdraget. Därtill har en plan för
fortsatt samverkan skapats, där fullföljda studier
och hur medborgarna i Falköpings kommun ska
stärka sin position på arbetsmarknaden är utgångspunkten. Fortsatt samverkan kommer ta avstamp i
gruppen ungdomar/unga vuxna som befinner sig
inom det kommunala aktivitetsansvaret och riskerar
att hamna i utanförskap och arbetslöshet. Framåt
ska fokus ligga på fullföljda studier och arbetet utgår från begreppen hållbarhet, resursanvändning
och kvalitét.
För fortsatt samverkan kring utbildningsfrågor vars
syfte är ökad kvalitet och effektivitet i Falköpings
kommun är det av vikt att respektive verksamhets
styrdokument stämmer överens. Inför kommande
planperioder gäller det såväl Flerårsplan, Verksamhetsplan som utvecklingsplaner för respektive verksamhet.
Från barn- och utbildningsnämnden
1. Revidera riktlinjerna för det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på att utveckla den dialogbaserade uppföljningen.
Riktlinjerna reviderades under våren 2021 och beslut fattades i nämnden 11/5. De intentioner som
skrevs fram har tyvärr inte kunnat fullföljas på
grund av pandemin och råd och riktlinjer att minska
möten med människor du normalt inte träffar.

Nya fördelningsmodeller för för- och grundskolan
har tagits fram under 2021 och nämnden fattade beslut under hösten om att de ska implementeras under 2022.
En ny fördelningsmodell för gymnasieskolan ska
tas fram under 2022.
3. Ta fram upphandlingsunderlag av skolskjuts som
möter de, av nämnden, beslutade nya riktlinjerna.
Det gällande skolskjutsavtalet upphör att gälla
2022-07-01 och en ny tillfällig upphandling, som
ska gälla under ett år med möjlighet till förlängning
ett plus ett år, är upphandlat. Att upphandlingen är
tillfällig beror på att Platåskolans byggnation har
skjutits upp och att planering av skolorganisationen
pågår.
Upphandlingen har genomförts i samarbete med
upphandlingsavdelningen i Skövde kommun. Förfrågningsunderlaget publicerades 2021-09-01 och
sista anbudsdag var 2021-10-06. Vid tiden för sista
anbudsdag hade anbud inkommit från nio (9) leverantörer. I förfrågningsunderlaget var det endast priset som utvärderades.
Eftersom upphandlingen är tillfällig har de beslutade nya riktlinjerna för skolskjuts inte kunnat skrivas in i det tillfälliga upphandlingsunderlaget. En
ny ordinarie skolskjutsupphandling, med bland annat de nya riktlinjerna för skolskjuts som bas, kommer att göras så snart planeringen för Platåskolan
och skolorganisationen är klar.

4. Fortsätta genomförandet av skolorganisationsbeslutet.
I april 2021 upphävdes kommunens beslut om detaljplan för Platåskolan av Mark- och Miljööverdomstolen. Detta har inneburit att den tidsplan som
har varit gällande för skolorganisationen behövt ses
över och en omarbetning av detaljplanen för Platåskolan gjorts för att tillmötesgå det som Mark- och
Miljööverdomstolen påpekat i sin dom. Detta kommer att innebära en fördröjning av genomförandet
av ny skolorganisation med flera år.

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