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§ 38 Dnr 2021/00419  

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) redovisning 
2021/2022 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet, 

gällande läroplanens område ”normer och värden” kopplat till 

kommunens och nämndens mål, och lägger den till handlingarna.      

Sammanfattning 

Vårens redovisning handlar om läroplanens område ”normer och värden”. 

Läroplansmålen är kopplade till kommunens mål om att ”skapa 

förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping” och nämndens delmål om 

att alla barn och elever ska vara trygga och känna tilltro till sin egen 

förmåga. 

Dels redovisas sammanställningar från rektorernas kvartalsredovisning 

”trygghet och trivsel”, enkäten till vårdnadshavare, ungdomsenkäten LUPP 

samt skolinspektionens skolenkät, men inom varje verksamhetsområde får 

nämnden ta del av ett exempel på hur det kan se ut i verksamheten. 

Nämnden kommer att få diskutera efter varje verksamhetsområde.       

Bakgrund 

  

Tid: Innehåll Inslag - redovisning Ansvarig 

 

10.30 – 10.40 Inledning   Yvonne Hagle 

10.45 – 11.45 Fokus Förskola   

10.45 – 11.00  Trygghet och trivsel i 

förskola 

Yvonne Hagle 

11.00 – 11.15  Växandets glädje Elin Rödström 

11.15 – 11.45  Gruppdiskussion 

 

 

Lunchpaus 

11.45 – 12.55 

  

 

 

12.55 – 13.55 Fokus Grundskola   

12.55 – 13.15  Trygghet och trivsel i 

grundskola 

Yvonne Hagle 

13.15 – 13.30  Hur hanteras ett 

kränkningsärende? 

Maria Burlin 

13.30 – 13.45  Elever som kommit 

långt i sin 

kunskapsinlärning 

Maria Burlin 

13.45 – 14:00  Gruppdiskussion  
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Fikapaus 

14.00- 14.15 

  

 

 

14.15 – 15.15 Fokus Gymnasie   

14.15 – 14.30  Trygghet och trivsel i 

gymnasiet 

Yvonne Hagle 

14.30 – 14.45  Gymnasiearbete 

gällande stress 

Elev på Ek 

programmet/Harriet 

Nilsson 

14.45 – 15.00  Gruppdiskussion 

 

 

 

Bensträckare 

   

15.10 – 15.40 Fokus 

Barnkonventionen 

  

15.10 – 15.20  BU:s pågående arbete Yvonne Hagle 

15.20 -15.35  Barnrättsarbetet på 

Kulturskolan 

Helen Olausson 

15.40 – 16.00  Gruppdiskussion 

 

 

16:00 – 16:20 Sammanfattning  

Vad tar vi med 

oss? 

Mentimeter-insamling Yvonne Hagle 
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Nämndsredovisning av kvartal 2 -  24/5 2022 
 
Vårens redovisning handlar om läroplanens område ”normer och värden”. 
Läroplansmålen är kopplade till kommunens mål om att ”skapa förutsättningar för ett 
socialt hållbart Falköping” om att alla barn och elever ska vara trygga och känna tilltro 
till sin egen förmåga. 
Dels redovisas sammanställningar från rektorernas kvartalsredovisning ”trygghet och 
trivsel”, VH-enkäten, Luppen samt skolinspektionens skolenkät men inom varje 
verksamhetsområde får ni ta del av ett exempel på hur det kan se ut i verksamheten. Ni 
kommer att få diskutera efter varje verksamhetsområde.  
 

Tid: Innehåll Inslag - 
redovisning 

Ansvarig 
 

11.00 – 11.10 Inledning   Yvonne Hagle 
11.10 – 12.00 Fokus Förskola   
11.15 – 11.30  Trygghet och 

trivsel i förskola 
Yvonne Hagle 

11.30 – 11.45  Växandets glädje Elin Rödström 
11.45 – 12.00  Gruppdiskussion 

 
 

Lunchpaus 
12.00 – 12.55 

  
 

 

12.55 – 13.55 Fokus Grundskola   
12.55 – 13.15  Trygghet och 

trivsel i grundskola 
Yvonne Hagle 

13.15 – 13.30  Hur hanteras ett 
kränkningsärende? 

Maria Burlin 

13.30 – 13.45  Elever som kommit 
långt i sin 
kunskapsinlärning 

Maria Burlin 

13.45 – 14:00  Gruppdiskussion 
 

 

Fikapaus 
14.00- 14.15 

  
 

 

14.15 – 15.15 Fokus Gymnasie   
14.15 – 14.30  Trygghet och 

trivsel i gymnasiet 
Yvonne Hagle 

14.30 – 14.45  Gymnasiearbete 
gällande stress 

Elev på Ek 
programmet/Harriet 
Nilsson 

14.45 – 15.00  Gruppdiskussion 
 

 

 
Bensträckare 
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15.10 – 15.40 Fokus 
Barnkonventionen 

  

15.10 – 15.20  BU:s pågående 
arbete 

Yvonne Hagle 

15.20 -15.35  Barnrättsarbetet 
på Kulturskolan 

Helen Olausson 

15.40 – 16.00  Gruppdiskussion 
 

 

16:00 – 16:20 Sammanfattning  
Vad tar vi med oss? 

Mentimeter-
insamling 

Yvonne Hagle 

 
 
Välkommen till en innehållsrik dag! 
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§ 39 Dnr 2022/00557  

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 
2022/2023 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner de övergripande riktlinjerna för det systematiska 

kvalitetsarbetet för läsåret 2022/2023.        

Sammanfattning 

Under det gångna året har förvaltningen satt fokus på att stimulera ett nyfiket 

förhållningssätt för att ständigt vilja utforska och förstå vad våra 

verksamheters resultat och kvalité beror på. Satsningen har syftat till att ge 

verktyg och kunskap om hur man fördjupa analysen utifrån förutsättningar, 

resultat och med särskilt fokus på barn och elevers uppfattning av sin 

utbildning. Målsättningen har varit att nå en samsyn och en helhetssyn 

gällande hur vi mäter kvalité i samtliga skolformer och på samtliga nivåer i 

styrkedjan. Det har även skapats förutsättningar att stanna upp för att 

analysera och tolka verksamhetens resultat med syfte att komma fram till 

verkningsfulla och långsiktigt hållbara förbättringar. Detta för att än mer 

hamna rätt gällande vilka insatser som behövs för att förbättra 

undervisningens kvalité. Riktlinjerna har fått en tydligare skrivning och 

strävan mot en mer dialogbaserad uppföljning. Dokumentet är reviderat och 

anpassat för kommande läsår, 2022/2023.      

Bakgrund 

Riktlinjerna för nämndens systematiska kvalitetsarbete antogs i april 2016 

och har sedan dess reviderats årligen. Riktlinjerna styr redovisnings-

innehållet kvartalsvis till nämnden genom ett årshjul.  

Finansiering 

Inte aktuellt. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för Systematiskt kvalitetsarbete        

  

Paragrafen skickas till  
Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen         
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Inledning 

Rutin      

I detta dokument beskrivs huvudmannens, i detta fall Barn- och 
utbildningsnämndens, riktlinje och rutin för systematiskt kvalitetsarbetet enligt de 
statliga styrdokumenten för skolväsendet. 
Det systematiska kvalitetsarbetet för skolväsendet finns beskrivet i 
 

- Skollagen2010:800 kap 4 
- Skolverkets Allmänna råd med kommentarer Systematiskt kvalitetsarbete för 

skolväsendet. 
 
Ur 4 kap skollagen: 
 
Huvudmannanivå 
3§ Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp och utvärdera utbildningen. 
 
Enhetsnivå 
4§ Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3§ ska 
genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. 
Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, 
övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas 
vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. 
Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbetet vid enheten genomförs enligt första och andra 
stycket. 
 
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 
5§ Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara att de 
nationella mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella 
mål) uppfylls. 
 
Dokumentation 
6§ Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska dokumenteras. 
  

Enligt Skolverkets Allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete7 ska huvudmannen 
skapa rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet1. Rutinen ska underlätta det 
systematiska arbetet. Huvudmannens uppgift är att säkerställa att arbetet utgår från 
de nationella målen, att skapa förutsättningar för ett sådant arbete samt att utveckla 
utbildningen i enlighet med målen. 
  

Vem är huvudmannen 

Kommunfullmäktige har huvudmannaansvar inför staten. Kommunfullmäktige utser 
en nämnd för att fullgöra de statliga uppdragen för skolverksamheten.  

Nämnden har verksamhetsansvar inför kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har 
uppsikt över hur nämnden sköter sin verksamhet. 

                                                           
1 Skolväsendet. (2015) Skolverkets allmänna råd med kommentarer Systematiskt kvalitetsarbete – för 
skolväsendet. Stockholm. Fritzes, sid.15. 
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Nämnden förlägger det operativa uppdraget till tjänstemannanivån, där skolchef är 
ansvarig inför nämnden. Rektor leder och fördelar arbetet utifrån ett statligt 
myndighetsansvar reglerat i skollagen.  

 

Kvalitetsarbete 

Syfte 

Syftet med kvalitetsarbetet är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas2
 

och att identifiera och prioritera utvecklingsområden3. Syftet är också att skapa 
delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till eventuella brister. 
Utgångspunkten för det systematiska kvalitetsarbetet är de nationella mål som finns i 
skolans statliga styrdokument4. Det finns inget som hindrar att huvudmannen eller 
enheten även formulerar och följer upp egna mål. De egna målen får dock inte strida 
mot de nationella målen. I dokumentationen av kvalitetsarbetet är det viktigt att skilja 
på de nationella målen och andra uppsatta mål. Kvalitetsarbetet ska vara 
systematiskt och bedrivas kontinuerligt5. Med det menas att arbetet ska ske 
strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Det innebär att det 
ska finnas rutiner för regelbunden uppföljning, analys, planering och utveckling av 
utbildningen. Dessa delar ska vara skriftligt dokumenterade för att det ska kunna 
säkerställas att arbetet leder till en utveckling mot målen på ett sådant sätt att det 
gynnar varje enskilt barns/elevs utveckling och lärande. Skolverket beskriver denna 
process med en frågebild som här kompletteras med kommunens bilder av 
kugghjulet som ett planeringshjul och pilarna som visar på ”vikten av att dra åt 
samma håll”. 
 

 
Skolverkets bild   Falköpings kommuns bilder     

   

                                                           
2 Skolväsendet. (2015) Skolverkets allmänna råd med kommentarer Systematiskt kvalitetsarbete – för 
skolväsendet. Stockholm. Fritzes, sid.12. 
3 Skolverket. (2015). Kvalitetsarbete i praktiken. Stockholm:Fritzes, sid 5. 
4 Skollagen, läroplaner, ämnes- och kursplaner och andra författningar som styr verksamheten. 
5 Skolverket. (2015). Skolverkets Allmänna råd med kommentarer Systematiskt kvalitetsarbete – för 
skolväsendet. Stockholm:Fritzes,sid 11. 
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Systematiskt och kontinuerligt  

Att utveckla verksamhetens kvalitet är ett ständigt pågående arbete, där en analys 
och bedömning av resultaten och måluppfyllelsen ligger till grund för beslut om 
åtgärder för förbättring. Arbetet kan liknas vid en cyklisk process, som i 
kommunbilden ovan, och innehåller fem faser: planera, genomföra, följa upp, 
analysera och åtgärda. Efter åtgärdsfasen fortsätter den cykliska processen med ny 
planering och ett nytt genomförande osv. 

 
Uppföljning innebär att kontinuerligt följa upp och samla bevis/information som skall 
vara saklig och värderingsfri.  
 
Utvärderingen innebär en djupare granskning av uppföljningsmaterialet och 
innefattar en analys och värdering av resultatet.  
 
Efter analys och utvärdering av resultat kan lämpliga åtgärder 
vidtas och utvecklingsarbetet fortsätta.  
 
Uppföljnings- och utvärderingsarbetet i förskola och skola syftar till att stärka tilliten i 
styrkedjan och stödja, stimulera och förbättra utvecklingsprocessen i den 
pedagogiska verksamheten. Vi ska ge information om vad vi gör och vilka resultat 
som nås genom att beskriva, analysera och värdera arbetsprocesser och resultat. 
För att kunna följa processer och resultat krävs olika verktyg. Dessa kan vara enkla 
och bygga på samtal och intervjuer men ibland krävs digitala verktyg för att säkra 
dokumentationen. Unikum, ett digitalt verktyg som dokumenterar barn och elevers 
lärande och progression, är ett sådant verktyg, betygskataloger och IST:s, 
International Software Technology, analysverktyg är andra exempel. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet och internkontrollen har också stöd i framtagna 
rutiner. På kommunnivå genomförs medborgarenkäter och medarbetarenkäter. En 
kommungemensam synpunktshantering finns också.  
Att synliggöra rutiner, verktyg och resultatuppföljningar bidrar till kontinuitet och 
systematik. Transparens ger acceptans. Det blir lättare att: 
 

 Fokusera på mål och resultat  

 Skapa delaktighet 
       Arbeta långsiktigt och uthålligt 

 
Inför läsåret 22/23 har nämnden önskat att den dialogbaserade uppföljningen ska 
öka i alla led inom styrkedjan. 

Styrkedjan 
 

Riksdag och regering fastställer nationella mål, krav och riktlinjer i skollagen, 
läroplanerna och i andra författningar. Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att 
utbildningen genomförs i enlighet med de bestämmelser som finns i de nationella 
styrdokumenten. Huvudmannens ansvar är reglerat i skollagen (SFS 2010:800) och 
innebär att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala 
förutsättningar samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. 
Grundläggande i huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar 
skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen förankras i vetenskaplig 
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grund och beprövad erfarenhet (skollagen SFS 2010:800 kap 1-2). 
Kommunfullmäktige i Falköpings  kommun är huvudman för skolverksamheten. 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) 2 kap 2 § ska det för verksamheter med kommunal 
huvudman finnas en eller flera nämnder som fullgör kommunens uppdrag enligt 
skollagen. Skolverket beskriver styrkedjan med följande bild6: 
 
Det systematsika kvalitesarbetet på alla nivåer i kommunen 

 
 
Källa: http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/huvudmannens-systematiska-
kvalitetsarbete/huvudmannensansvar/ 
struktur-och-rutiner-1.209154 

 
Rektor är statlig myndighetsutövare och pekas i lagar och förordningar ut som direkt 
ansvarig inom ett antal områden. Rektor har möjlighet att delegera vissa 
ledningsuppgifter till en person som har tillräcklig kompetens och erfarenhet (2 kap 
10 §). Även legitimerade lärare är statliga myndighetspersoner vars uppdrag finns 
reglerat i lagar och förordningar inom skolan.  
Skolchefen leder arbetet på förvaltningsnivå och har från och med 2018 ett definierat 
ansvarsområde och uppdrag utifrån skollag, förordningar och författningar. 
Skolchefen ansvarar för kommunikationen mellan förvaltning/verksamhet och 
huvudman. 
  
 
 
 
 
 

                                                           
6 Källa: http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/huvudmannens-systematiska-
kvalitetsarbete/huvudmannens-ansvar/struktur-och-rutiner-1.209154 
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Huvudmannens/Barn- och utbildningsnämndens årshjul 

Kvalitetsarbete på huvudmannanivå 

Huvudmannens arbete med att följa upp och skapa förutsättningar för verksamheten 
utgår från enheternas redovisningar av måluppfyllelsen. Kvalitetsarbetet integreras 
med omvärldsanalys, budgetarbete och intern styrning och kontroll. Hur processerna 
länkas samman beskrivs i ett årshjul. 
 

 
Barn- och utbildningsnämndens årshjul 2022/2023.  

 

Fyra redovisningsområden/kvartal 

Rapportering till huvudmannen sker enligt den plan som återfinns i årshjulet. Varje 
kvartal fokuserar på resultatuppföljning inom vissa utvalda nationella områden och 
kommunala mål. Dessa är: 
Kvartal 1:  

 Årsredovisning, bokslut, kommunala mål i sammanfattning (rapportering i  
februari/mars)  

Kvartal 2: 

 Normer och värden & Inflytande och ansvar/Kommunens mål 1 (rapportering i 
april/maj).  Vartannat år redovisas de nationella målen för ”Normer och värden” och 
vartannat år redovisas de för ”Ansvar och Inflytande/ Barns inflytande”. 

Kvartal 3: 
 Kunskap, utveckling och lärande/ Kommunens mål 1 (rapportering i 

september/oktober) 
Kvartal 4: 
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 Personalförutsättningar- och projektuppföljning/Kommunens mål 4 (rapportering i 
november/december) 

 
Barnkonventionen kommer att ingå i förvaltningens uppföljning. Barn- och utbildning 
inväntar det kommunövergripande arbetet som pågår gällande barnrättsarbetet och 
hur barnkonventionen ska efterlevas. 
 
Förutsättningar, processer och resultat redovisas och bedöms av respektive rektor 
samt verksamhetschef i en framtagen mall efter att arbetsprocesserna analyserats 
enhetsvis. 

 

Att ta till vara på enheternas kvalitetsarbete, återkoppling och dialog 

 
I september månad redovisar rektorer föregående läsårs måluppfyllelse utifrån 
kunskapsutveckling/utveckling och lärande för huvudmannen. Såväl elevernas 
måluppfyllelse som verksamheternas utvecklingsbehov ska speglas. Under 
senvåren redovisas måluppfyllelsen avseende Normer och Värden eller Ansvar och 
Inflytande kopplat till det kommunala målet om ett socialt hållbart Falköping. 
Redovisningarna med rektorsanalyser sker enligt en särskild mall så att enheternas 
bedömningar inom varje område lätt kan samordnas och jämföras. Mallen har tagits 
fram för att vi på ett så likvärdigt sätt som möjligt ska kunna fokusera på analys och 
åtgärder ur ett ledningsperspektiv utifrån redovisade resultat.  
 
Inför dessa redovisningstillfällen tar huvudmannen del av beskrivningarna från 
enheterna. Vid dialogredovisning deltar berörda rektorer eller personal, 
verksamhetschefer och representanter från förvaltningen. Efter dialog och 
redovisning och analys dokumenterar huvudmannen sin samlade bild av 
verksamhetens måluppfyllelse. Dokumentationen ska ge svar på:7 
 
Var är vi? 
Måluppfyllelsen inom de områden huvudmannen följt upp och utvärderat för att få en 
nulägesbild av verksamhetens kvalitet och likvärdighet. 
 
Vart ska vi? 
Analys av faktorer som påverkat måluppfyllelsen och av förbättringsbehov. 
Prioriterade områden för förbättringsinsatser för att uppnå de nationella målen. 
 
Hur gör vi? 
Planering av förbättringsinsatser inom prioriterade områden där förväntade effekter, 
tidsplan och ansvarsfördelning samt former för utvärdering framgår. 
 
Hur blev det? 
Jämförelse med förväntad effekt av respektive förbättringsinsats. Lärdomar som 
grund för långsiktigt arbete eller som utgångspunkt för förnyade insatser. 
Huvudmannens samlade bild sammanställs i nämndens verksamhetsredovisning vid 
årsskiftet och läggs ut på hemsidan. Huvudmannens analys och slutsats är ett 

                                                           
7http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/huvudmannens-systematiska-
kvalitetsarbete/huvudmannens-ansvar/huvudmannens-dokumentation-av-kvalitetsarbetet-1.209953 
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underlag för budgetprocessen och den samlade verksamhets- och ekonomi-
styrningen. 

 

Under höstens sista kvartal fokuserar rapporteringen på att följa upp personalens 

kompetens och behörighet, de förutsättningar som finns för verksamheterna samt 

olika projektarbetet och utvecklingsinsatser. De nyckeltal som statistiska 

centralbyrån samlar in 15 mars och 15 oktober, samt den förvaltningsövergripande 

personalstatistiken för förskola och fritidshem som görs vid samma datum, bildar 

underlag till förvaltningens uppföljning. Skolverkets kommunblad och övriga 

sammanställningar finns också tillgängliga för jämförelse under oktober månad. 

Återkoppling från huvudman till verksamhetsnivå 

När respektive redovisningsområde har rapporterats upp till nämnd återstår 

sammanställning och analysarbete på huvudmannanivå. Återkoppling ska ske 

mellan alla nivåer, mellan huvudman och ledning, i respektive verksamhet från 

rektor till personal samt barn- och elevnivå.  Det är viktigt att fortsätta utveckla 

återkopplingen så att delaktigheten och inflytandet ökar och stärker tilltron och 

förtroendet i styrkedjan. Barn/elever och vårdnadshavare ska känna sig delaktiga i 

arbetet. 

 

Sammanställning av kvartalsredovisningar till en verksamhetsredovisning 

Verksamhetens analysarbete sammanställs per skolform av utvecklingsstrateg på 

förvaltningen och redovisas till ledningsgrupp och rektorer samt till arbetsutskott och 

nämnd. Sammanfattningar och förslag till åtgärder sammanställs och dokumenteras 

i en ”Övergripande Verksamhets Redovisning”, VR, vid årets slut. Respektive rektor 

ansvarar för att redovisa huvudmannens sammanfattning ut i organisationen så att 

alla får återkoppling på vad verksamhetens SKA-arbete resulterade i och vilka 

åtgärder som kommer att prioriteras. Barn- och elevers perspektiv behöver 
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ytterligare stärkas och tas tillvara inom styrkedjan. Åtgärderna i 

verksamhetsredovisningen tas tillvara och bildar underlag för verksamhetsplan och 

budgetfördelning. 

Skolchef och Verksamhetschefer prioriterar tillsammans med rektorer hur 

utvecklingsarbetet ska bedrivas och tex: vilka kompetensutvecklingsinsatser som 

måste genomföras. 

Nämnden prioriterar utifrån givna förslag till åtgärder samt ur ett helhetsperspektiv 

och väljer vilka uppdrag/åtgärder som nämnden bör ta hänsyn till, satsa på och 

besluta om för att bidra till goda förutsättningar för utveckling.  Arbetet ska ligga i 

linje med övrigt processarbete i nämnden och kan ses som en del i SKA-arbetet, 

budgetprocessen och årsredovisningsarbetet framöver. 

Centrala mål för verksamheten 
Skolverket har tagit fram ett antal frågeställningar som ska vara till stöd för 
huvudmannen i uppföljningen av arbetet8. Frågeställningarna syftar till att klarlägga 
om verksamheten överensstämmer med de nationella styrdokumenten. 
 
 

Huvudfrågor som huvudmannen bör ställa sig inom området  
Normer och värden 

 Uppfyller våra förskolor, skolor och fritidshem målen om att barn och elever ska 
förstå och omfatta vårt samhälles demokratiska värderingar? 

 Arbetar våra förskolor, skolor och fritidshem enligt de riktlinjer som gäller för 
arbetet med normer och värden? 

 Bedriver varje verksamhet ett målinriktat arbete för att motverka kränkande 
behandling av barn och elever? 

Kunskap, utveckling och lärande 

 Uppfyller våra förskolor målen om att stimulera och utmana varje barns utveckling och 

lärande där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet? 

 Uppfyller våra skolor och fritidshem samt vuxenutbildning målen för de kunskaper varje 

elev ska utveckla? 

 Arbetar våra förskolor, skolor och fritidshem samt vuxenutbildningen enligt de riktlinjer 

som gäller för arbetet med kunskap, utveckling och lärande? 

Skolverket har även tagit fram ett förslag till checklista vid huvudmannens uppföljning inom området 

”Kunskap, utveckling och lärande”.9 

• Har samtliga elever i grundskolans årskurs 3 nått de kunskapskrav som minst 
ska uppnås? 

                                                           
8 http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/huvudmannens-systematiska-
kvalitetsarbete/utgangspunkter/centrala-mal-for-verksamheten-1.209352 
9http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.234198!/Menu/article/attachment/M%C3%A5l%2C%20krav%20och
%20riktlinjer.pdf 
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• Har samtliga elever i grundskolans årskurs 6 och 9 nått betyget E, dvs. de kunskapskrav som minst 
ska uppnås? 
• Vilket är det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9? 
• Hur stor andel elever är behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan? 
• Har samtliga elever i gymnasieskolan lägst betyg E i sina kurser och godkänt i gymnasiearbetet? 
– Har samtliga elever i gymnasiesärskolan lägst betyg E i sina kurser och 
godkänt i gymnasiesärskolearbetet? 
– Har samtliga elever som påbörjat gymnasieutbildning slutfört denna efter högst fyra år? 
 

 
Ansvar och inflytande 

 Uppfyller våra förskolor, skolor och fritidshem målen för barns och elevers inflytande samt 

elevers ansvar? 

 Har varje förskole-och skolenhet fungerande rutiner för hur barn och elever ska ges inflytande 

över utbildningen och ta ansvar för förskole- respektive skolmiljön? 

 Finns det vid varje förskole- och skolenhet ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna 

samt möjlighet att för elevföreträdare att under skoltid behandla frågor av gemensamt intresse? 

 

 

Skapa förutsättningar 
 
Förutom att huvudmannen ska följa upp verksamheten, ska även huvudmannen 
skapa förutsättningar för och utveckla verksamheten. Skolverket beskriver fyra 
områden inom vilka huvudmannen ska skapa förutsättningar och ger exempel på 
vad dessa innebär10: 
 

 
 
God miljö för lärande 

 Är utbildningen utformad på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 
präglas av trygghet och studiero? Se styrdokument: 5 kap. 3 § skollagen 

 Är elevhälsan främst förebyggande och hälsofrämjande och stödjer elevernas utveckling mot 
utbildningens mål? Se styrdokument: 2 kap. 25 § skollagen 

 
 
Personal 
Nödvändiga insikter 

                                                           
10 http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/huvudmannens-systematiska-

kvalitetsarbete/utgangspunkter/forutsattningar-for-verksamhetens-genomforande-1.209353 
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 Har rektorer, lärare och annan personal vid skolenheterna nödvändiga insikter iskollag, 
läroplaner och andra föreskrifter som gäller för skolväsendet? Se styrdokument: 2 kap. 34 § 
skollagen 

 
Kompetent personal 

 Uppfyller rektor, lärare och studie-och yrkesvägledare gällande behörighetskrav?Se 
styrdokument: 2 kap. 13-24 samt 34 §§ skollagen och behörighetsförordningen 

 Finns tillgång till personal med sådan kompetens så att elevernas behov av 
specialpedagogiska, medicinska, psykologiska och psykosociala insatser kan tillgodoses? Se 
styrdokument: 2 kap. 25 § skollagen 

 Finns tillgång till personal med sådan kompetens så att elevernas behov av vägledning inför 
val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses? Se styrdokument: 2 kap. 
29 och 30 §§ skollagen 

 
Kompetensutveckling 

 Ges personalen vid skolenheterna möjlighet till en sådan kompetensutveckling att 
verksamheten kan uppfylla de nationella målen?Se styrdokument: 2 kap. 34 § skollagen, 
avsnitt 2.7 i Lpfö 18, avsnitt 2.8 i Lgr11, avsnitt 2.6 i Lgy11 och Lgysä 11 

 
Organisation 

 Har personalen de förutsättningar som krävs för att genomföra utbildningen enligt de 
nationella styrdokumentens mål, krav och riktlinjer. Se styrdokument: 2 kap. 8 § skollagen 

 Finns de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna 
uppfyllas? Se styrdokument: 2 kap. 35-36 §§ skollagen 

 
 

Resurstilldelning 
 Har varje enhet tillräckliga resurser för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas?Se 

styrdokument: 1 kap 4 § skollagen 

 

Klagomålshantering 
 
 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) 4 kap 8 § ansvarar huvudmannen för hantering av 
klagomål: 
8§ Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 
utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

 
 
På kommunens hemsida finns huvudmannens rutin beskriven. På dessa sidor kan 
synpunkter och klagomål lämnas via e-tjänst. Elever och vårdnadshavare informeras om 
rutinen. Klagomålen sammanställs och rapporteras till nämnd terminsvis. Då redovisas 
också hur klagomålen behandlats. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 
2022/2023 

Förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner de övergripande riktlinjerna för det systematiska 

kvalitetsarbetet för läsåret 2022/2023.  

        

Sammanfattning  

Under det gångna året har förvaltningen satt fokus på att stimulera ett nyfiket 

förhållningssätt för att ständigt vilja utforska och förstå vad våra 

verksamheters resultat och kvalité beror på. Satsningen har syftat till att ge 

verktyg och kunskap om hur man fördjupa analysen utifrån förutsättningar, 

resultat och med särskilt fokus på barn och elevers uppfattning av sin 

utbildning. Målsättningen har varit att nå en samsyn och en helhetssyn 

gällande hur vi mäter kvalité i samtliga skolformer och på samtliga nivåer i 

styrkedjan. Det har även skapats förutsättningar att stanna upp för att 

analysera och tolka verksamhetens resultat med syfte att komma fram till 

verkningsfulla och långsiktigt hållbara förbättringar. Detta för att än mer 

hamna rätt gällande vilka insatser som behövs för att förbättra 

undervisningens kvalité. Riktlinjerna har fått en tydligare skrivning och 

strävan mot en mer dialogbaserad uppföljning. Dokumentet är reviderat och 

anpassat för kommande läsår, 2022/2023.      

Bakgrund 

Riktlinjerna för nämndens systematiska kvalitetsarbete antogs i april 2016 

och har sedan dess reviderats årligen. Riktlinjerna styr redovisnings-

innehållet kvartalsvis till nämnden genom ett årshjul.  

Finansiering 

Inte aktuellt. 
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Beslutsunderlag 
Riktlinjer för Systematiskt kvalitetsarbete        

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

 

 

 

Yvonne Hagle 

Utvecklingsstrateg 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsrapport 
per den 30 april 2022 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer verksamhetsrapporten per 30 

april 2022 och lämnar den till kommunstyrelsen.        

      

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden ska två gånger per år lämna en 

verksamhetsrapport till kommunstyrelsen som redovisar verksamhet och 

ekonomi per tertial. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer rapporten vara rättvisande gällande både verksamhet 

och ekonomi. 

Finansiering 

Inte aktuellt. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsnämnden per 30/4 2022       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Jens Sjöstrand  Yvonne Hagle 

Förvaltningsekonom  Utvecklingsstrateg 
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Inledning

Syfte 
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett 

verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en 

indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. De-

lårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och am-

bitioner samspelar med de resurser som kommunen 

avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten 

ska även fungera som ett underlag till eventuella 

verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå 

mål och ekonomiska resultat. 

Den kommunövergripande delårsrapporten har som 

utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje 

nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges 

övergripande mål och koppla till varje nämnds upp-

drag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett 

utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra 

verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer 

kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i 

samband med kommunens gemensamma uppfölj-

ningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti 

och årsbokslutet.

Nämndens uppdrag 

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.
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Verksamhetsområden 

Förskola 

Förskola bedrivs och erbjuds i hela kommunen. 

Den kommunala verksamheten kompletteras med 

fristående förskolor samt pedagogisk omsorg. Kom-

munen erbjuder även natt- och helgomsorg samt 

öppen förskola. På en av kommunens förskolor 

finns två avdelningar anpassade för barn med funkt-

ionsvariationer.  

 

Grundskola 

Nuvarande grundskoleorganisation har många sko-

lor i skiftande storlek och indelning. Elevantalet va-

rierar från ca 85 – 640 elever/skola. I den nya skol-

organisationen blir skolorna mer likvärdiga och om-

fattar F-6, F-9 eller 7-9. Verksamhetsområdet om-

fattar även särskola och särskilda undervisnings-

grupper med inriktning autism som är knutna till 

två grundskolor i centralorten. Fritidshem erbjuds 

på samtliga skolor med tidigare år. I centralorten 

finns en fristående grundskola med tillhörande fri-

tidshem som omfattar ca 100 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   
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Viktiga händelser för resultat och ekono-

misk ställning 

Omvärldsförändringar som påverkat 

verksamheten 
 

I VP 22 – 24 beskriver nämnden de områden som 

man tror kommer att påverka barn- och utbildnings 

verksamhetsområde. De områden som lyfts fram är 

pandemin, skolorganisationsbeslutet, kompetensför-

sörjning, migration samt olika förslag som utreds 

och utretts av regeringen gällande barn- och utbild-

nings verksamhetsområde. I denna delrapport besk-

rivs vad som skett utifrån dessa områden under 

första tertialen 2022. Omvärldsbevakningen innehål-

ler även nya inslag då världsläget förändrats sedan 

den förra skrevs, med syfte på kriget i Ukraina. 

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 kostna-

der påverkas negativt då priset på drivmedel kom-

mer påverka priset på andra produkter i större ut-

sträckning, ett exempel är ökade skolskjutskostna-

der. Inflationen var hög och stigande redan i slutet 

av förra året och förvaltningen förväntar sig fortsatt 

stora prisökningar under 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 massflyktsdirektivet, 

så ska dessa barn och elever erbjudas förskola 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 en stor påver-

kansområde för elevernas lärande när möjligheten 

till kontinuitet och stabilitet i klasserna ändras. 

Effekterna av Pandemin finns fortsatt kvar. Staten 

förmedlar Covidpengar som i nuläget används till 

tillfälliga personalförstärkningar för att möjliggöra 

kompensatoriska undervisningsinsatser. 

Skolorganisationsbeslutet är fortsatt viktigt att ge-

nomföra då trångboddheten som är inom grundsko-

lan påverkar både elevers, pedagogers samt rektorers 

arbetsmiljö. Fortsatt inväntas beslut från externa be-

slutsinstanser.  

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 undervisar 

finns kvar över tid. En utmaning är kompetensför-

sörjningen inom både förskola, fritidshem och 

grundskola. Det är fortsatt svårrekryterat och förut-

sättningarna att få tag på behörig personal är svår. 

Rektorerna lyfter att det är särskilt svårt vid deltids-

tjänster och ”plocktjänster”. Vid mätningen i mars 

2022 fortsätter behörigheten sjunka både inom för-

skola och fritidshem. Inom förskolan går vi från 

50% behöriga förskollärare till 46.1% och inom fri-

tidshemmet från endast 25,5% behöriga lärare för 

fritidshem till 21,5%.  

Regeringen har under de gångna åren utrett ett flertal 

områden, däribland likvärdig skola, en tioårig grund-

skola, gymnasieutredningen samt betygsutredningen. 

På grund av det parlamentariska läget samt att det är 

valår, så är det svårbedömt vilka av dessa förslag 

som kommer genomföras. Samtliga förslag kommer 

att ha stor påverkan på utbildningsområdet. Från och 

med 220701 kommer nya kursplaner samt betygskri-

terier för grund- och grundsärskolan att gälla. Imple-

menteringsarbetet har pågått under höstterminen 

2021 och har fortsatt under vårterminen 2022. 
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

 

Delår april är en redovisning av 

vad som skett under de första fyra 

månaderna 2022 utifrån den plan 

som är beskriven i VP 2022 – 

2024. 

Ett socialt hållbart Falköping ska 

skapa förutsättningar för alla barn 

och elevers utveckling, lärande och utbildning, från 

första dagen i förskolan hela vägen till studenten. 

Det innebär för barn- och utbildningsnämnden ett 

krav på ökat fokus kring kompensatorisk utbild-

ning. Samarbete, helhetssyn och samsyn krävs ge-

nom hela styrkedjan och inom hela kommunen. 

Målet kräver samverkan mellan nämnderna och det 

är i dessa olika samverkansprojekt och aktiviteter 

som kommunen uppmärksammats, både av kom-

muninvånare och på nationell nivå. En ökad sam-

verkan mellan förvaltningarna påbörjades under 

2021 och har fortsatt under första tertialet 2022. 

 

Förebyggande insatser barn och unga 

En oroväckande trend, särskilt med hänsyn till 

Barnkonventionen, är att antalet barnplaceringar i 

kommunen har ökat över flera års tid. Därför har 

BU tillsammans med Socialförvaltningen påbörjat 

en samverkan hösten 2021, för att arbeta med före-

byggande insatser för barn och unga. Detta för att 

tidigt kunna identifiera och snabbt erbjuda familjer 

insatser. Grunden i samverkan handlar om tätare di-

alog mellan olika yrkeskategorier för att tidigare 

kunna ge barnet/eleven och dess familj rätt stöd. 

Samverkan kommer att fortsätta under kommande 

år med målsättningen att genom upparbetade sam-

verkansstrukturer och relationer kunna möta beho-

ven tidigt så att barnet inte behöver en så ingripande 

insats så som en placering. 

Samverkan har fortsatt under våren 2022 utifrån de 

tidigare uppsatta målen. Det är fortsatt ett glapp i 

förväntningarna mellan förvaltningarna och vad de-

ras olika insatser ska nå för resultat. Behovet av att 

bygga relationer och synliggöra rutiner och samver-

kansformer är fortsatt stor. Målsättningen är att våra 

förvaltningar med våra olika uppdrag och profess-

ioner ska kroka arm för att tillsammans stödja fa-

miljer, barn och elever så att man tidigt kan stödja 

och göra bra främjande och förebyggande åtgärder 

så att barn och elever kan lyckas i sitt lärande och i 

sitt liv. 

 

Fullföljda studier och etablering på arbetsmark-

naden 

En samverkansstruktur är under utveckling mellan 

Barn- och utbildningsförvaltningen och Kompe-

tens- och arbetslivsförvaltningen utifrån ett tidigare 

politiskt uppdrag. Den fortsatta samverkan ska fo-

kusera på fullföljda studier och arbetet utgår från 

begreppen hållbarhet, resursanvändning och kvali-

tét. 

Förvaltningen har en fortskridande samverkan med 

Kompetens och arbetslivsförvaltningen med fokus 

på fullföljda studier. En av utvecklingspunkterna 

gäller gruppen ungdomar 16-20 år som varken arbe-

tar eller studerar, de som faller under KAA. En ge-

mensam aktivitetsplan är framtagen och flera pro-

cesser pågår. Uppföljning sker löpande. 

 

Alla barn och elever är trygga och tror på sin 

egen förmåga 

Läroplanerna beskriver hur skolväsendet har stort 

ansvar i varje barns utveckling. I Lgr 11 skrivs det 

att ”personlig trygghet och självkänsla grundläggs i 

hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje 

elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växan-

dets glädje och få erfara den tillfredsställelse som 

det ger att göra framsteg och övervinna svårig-

heter.” 

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


 

6 I Verksamhetsplan för år 2021-2023 I Barn- och utbildningsnämnden 

 

Lagkrav och förvaltningens målsättning är att alla 

elever är trygga och tror på sin egen förmåga. Ge-

nerellt visar uppföljningar att de flesta barn/elever 

är trygga och trivs. Trots det finns det många barn 

och elever som inte känner sig trygga. En del i det 

beror på den trångboddhet som är på ett flertal av 

våra grundskolor, vilket orsakar konflikter som krä-

ver riktade insatser och flexibilitet i skolors och pe-

dagogers bemötande.  

I den enkät som gått ut (mars 2022) till samtliga 

vårdnadshavare i förskolan, dvs även till dem som 

har sina barn på en fristående förskola i Falköpings 

kommun, svarar 95% att de upplever att verksam-

heten är trygg för deras barn. En positiv utveckling 

har skett då större andel skattar att det stämmer helt 

och hållet än vid mätningen 2020.  

 

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) genomfördes 2021 och har redovisats 2022. I sammanfattningen 

gällande skola skriver de: ”När det kommer till frågorna som rör skolan så ser vi att killar är något nöjdare än 

tjejer när det handlar om påståenden som rör trivsel och stämning.” I tabellen nedan redovisas svar från elever i 

årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet. 
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I mätningen som görs av elever i åk 8 i grundskolan och elever i andra året på gymnasiet syns en tydlig försäm-

ring inom samtliga områden från förra mätningen 2018. Vad det beror på har ännu inte analyserats klart. En an-

ledning kan vara pandemin. 

 

 

All personal har som uppdrag att arbeta med att alla 

barn och elever ska förstå och omfatta vårt sam-

hälles demokratiska värderingar och för att före-

bygga kränkande behandling och diskriminering. 

Elevers uppfattning av att vuxna ingriper har mins-

kat i enkäten så därför finns det stor anledning att 

på nytt tydliggöra det arbete som pågår på våra sko-

lenheter. 

 

Barn- och utbildning har under flera år arbetat med 

att skapa förutsättningar för en god elevhälsa på 

skolenheterna. Varje skola har tillgång till skolskö-

terska, speciallärare, kuratorer samt skolpsykologer. 

Andel kuratorer är hög jmf med övriga kommuner i 

Skaraborg. I nuläget finns 1 kurator/250 elever. 

Förvaltningen behöver fortsätta att stödja detta ar-

bete då det fortsatt finns skolenheter där elevhälsan 

behöver stärkas. Enheter som har fungerande elev-

hälsa med rätt professioner skapar goda förutsätt-

ningar för rektorer, pedagoger samt elever.   
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I LUPP:en syns goda resultat gällande elevers uppfattning om tillgången på elevhälsan: 

 

En väsentlig faktor för att barnens och elevernas ut-

veckling är att de närvarar i undervisningen. Under 

det gångna pandemiåret har endast 50% av de in-

skrivna barnen närvarat i förskolan och även närva-

ron i grundskola och fritidshem har varit lägre än ti-

digare. Under första kvartalet har närvaron i försko-

lan ökat. Se tabell nedan. 

Tabellen nedan visar på barns närvaro i de kommu-

nala förskolorna från v 2 – 13. En ökning av barns 

närvaro syns tydligt från vecka 8, där det under tis-

dag till torsdag är över 60% närvaro. Siffrorna är 

hämtade från verktyget Tempus. 

 

En handlingsplan finns för att stödja arbetet gäl-

lande elevers närvaro. Handlingsplanen behöver på 

nytt aktualiseras då efterlevnaden inte är likvärdig 

inom hela förvaltningen. Det har under våren på-

börjats ett omtag för att stärka detta arbete. 

 



 

VERKSAMHETSRAPPORT PER APRIL 2022 I BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I 9 

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. Ett övergripande arbete 

med en utbildningsplan, där förvaltningen arbetar 

långsiktigt utifrån tre områden, styrning och led-

ning, kompensatorisk utbildning samt kompetens-

försörjning arbetades fram under 2021 och kommer 

att vara grunden för kommande arbete de nästkom-

mande åren.  

I förskolan arbetar man med att utmana och stimu-

lera barns utveckling och lärande ständigt. De sen-

aste åren har arbetet lett till en ökad likvärdighet 

mellan kommunens förskolor. Likvärdigheten som 

är ett övergripande ansvar för kommunen, ökar 

både avseende arbetssätt, innehåll och lärmiljöer. 

Förutsättningarna för förskolorna i kommunen har 

under året präglats av pandemin. Dels gällande 

barns närvaro, personals sjukfrånvaro men även 

gällande mötet med vårdnadshavare och användan-

det av lärmiljöer. Närvaron bland barnen har endast 

varit 50 % under pandemin. Frånvaron bland bar-

nen och bland pedagogerna har påverkat möjlig-

heten till kontinuitet i undervisningen. Ett flertal 

barn som är i stort behov av undervisning i försko-

lan har nästan inte haft någon närvaro alls och där-

för förlorat viktig tid för språkutveckling och soci-

ala sammanhang. För att säkerställa att barnen får 

den undervisning de har rätt till krävs åtgärder som 

stimulerar ökad närvaro bland barnen. 

Måluppfyllelsen för grundskola 

 

Vid julbetyget 2021 återgår elevernas resultat till ti-

digare låga nivåer. I samtal med rektorer utifrån 

varje enskild skolenhets resultat synliggörs att ett 

flertal elever endast har några få delar kvar vilket 

gör att prognosen för behörighet till gymnasiet vid 

slutbetyg bedöms vara likvärdigt som föregående 

år. Resultaten för åk 7 och åk 8 ligger lägre än tidi-

gare år vid detta tillfälle var på ett pågående analys-

arbete sker med grundskolans rektorer.  

Progressionen skiljer sig mellan skolenheterna, dels 

gällande betygsättning mellan åk 6 och åk 7, där va-

riationen mellan betygsättningen mellan årskur-

serna är stor, och dels gällande proportionerlig pro-

gression mellan årskurserna, där flertalet skolor har 

en negativ progression under skolåren för att sedan 

återhämta sig under vårterminen i årskurs 9. Här 

finns det behov av att analysera vidare för att förstå 

orsaken bakom detta. 

Det är lätt att se progression och trender i barn och 

elevers resultat och måluppfyllelse men svårare att 

särskilja vilka utvecklings- och utbildningsinsatser 

som gör skillnad.  Olika kompetensutvecklingsin-

satser har avlöst varandra och genomförts på olika 

sätt och i olika omfattning. Därför är det svårt att 

särskilja effekter och dra säkra slutsatser. Arbetet 

behöver renodlas mer och uppföljningsplaner vara 

klara innan nya utvecklingsarbeten och projekt star-

tas.  Effekterna måste efterfrågas på fler nivåer och 

mer kontinuerligt inom de områden där utveckling 

krävs. 
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 
 

 I verksamhetsplanen för BU står det 

skrivet att ”En väsentlig del för att 

nå målet, en attraktiv kommun, är att 

arbeta mot att bli en skolkommun i 

framkant! Att ha attraktiva förskolor, 

skolor och gymnasieskola är en för 

medborgaren mycket viktig faktor för 

att vilja bo kvar och för nya invånare 

att välja kommun. Utifrån skolorga-

nisationen har vi idag mycket fina och attraktiva för-

skolor med lärmiljöer som uppfyller dagens utbild-

ningskrav.” 

Det arbete som skett under årets första fyra månader 

är: 

- Odensbergsskolan: Färdigställande av nya skol-

byggnaden skedde under första kvartalet 2022. 

Huskroppen sattes på plats under vecka 3 och verk-

samheten flyttade in 19 april. Invigning kommer ske 

först i augusti (detta för att få allt på plats vad gäller 

inventarier, flytt av slöjd m.m.) 

- Odensbergs förskola: Planering och projektering 

inför ombyggnad av förskola, idrottshall, skolrestau-

rang samt en tillbyggnad av tillagningskök. Försko-

lan har flyttat tillfälligt till gamla Odensbergsskolan 

under byggtiden. Om- och tillbyggnaden drar igång 

vecka 18 

- Högstadium Centrum: Diskussioner kring och pla-

nering för att anpassa skollokalerna för ökad trygg-

het och studiero har genomförts. Beslut om att flytta 

textilslöjdens del till nuvarande tekniksal har tagits. 

Detta skapar en gemensam yta för slöjden, samt 

möjliggör att placera lärararbetsplatser i teknikens 

teorisal för att öka lärarnärvaron i den delen av 

byggnaden. 

Det har även tagits beslut om att utöka del av modul-

byggnaden med en torgyta/skåpsyta. Detta skapar 

dels en bra yta för de elever som har sin hemvist i 

modulerna, och med flytt av deras skåp från huvud-

byggnaden ger detta ökade ytor för eleverna i hu-

vudbyggnaden. Personalarbetsplatser flyttas även till 

plan 1 i huvudbyggnaden för att öka lärarnärvaron i 

den delen av byggnaden. 

Ett annat område som skrivs fram i VPn gällande 

skolorganisationen är att det ska skapas bra lärmil-

jöer i våra förskolor och skolor. I VPn står det: ”Den 

nya skolorganisation håller på att ta form och det 

görs stora satsningar på våra förskolor och skolor 

både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar or-

ganisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att 

våra barn och unga ska få förutsättningar för en så 

bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt 

skapa funktionella lärmiljöer och attraktiva arbets-

platser för våra pedagoger.” 

I vårdnadshavarenkäten fick vårdnadshavare (VH) 

delge sina tankar kring förskolans lärmiljöer. Enkä-

ten visar på höga siffror där 94% av vårdnadsha-

varna tyckte att innemiljön ger bra möjligheter till 

lek och undervisning och 91% att utemiljön bidrar 

till goda möjligheter. Detta är ett mått som tidigare 

inte frågats efter, därför kan vi inte följa om det har 

blivit en förbättring utifrån tidigare år. 

 

 

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

 

 

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.  

Under 2022 kommer en SSA-plan, Samverkan Skola 

Arbetsliv, att vara klar och kommer att implemente-

ras. Målsättningen med planen är att skapa förutsätt-

ningar för våra elever, att genom prao och APL samt 

vägledning gällande studier och arbetsliv, synliggöra 

olika vägval för sina framtida liv samt att för arbets-

givare i Falköpings Kommun möjliggöra rekryte-

ring. Arbetet med planen har fortsatt under våren. 

Tidsplanen har förskjutits framåt, då det finns en 

önskan om att även knyta KAFs arbete i planen så 

att det blir en gemensam plan att utgå ifrån.  

Under våren har det beslutats om övningsskolor för 

Borås Högskola och VFU-skolor för HLK i Jönkö-

ping. Ett flertal handledare utbildas för att ta emot 

studenter. En struktur är framtagen för att säkerställa 

att rektorerna får kunskap om kommande studenter. 

Den plan som tagits fram för introduktionsprogram-

men och som började gälla 1 juli 2021 i syfte att 

stärka valmöjligheterna för denna elevgrupp kom-

mer att följas upp och utvärderas i oktober 2022. Det 

är av vikt att följa upp om målsättningen med denna 

plan möts, så att den faktiskt möjliggör fler alterna-

tiv för dessa elever. Ett område som behöver stärkas 

för eleverna på IM är hur man synliggör deras pro-

gression i sitt lärande. 

Samverkan med det lokala näringslivet är väsentlig 

för barn- och utbildningsförvaltningen för att få kun-

skap om och kunna möta framtida rekryteringsbehov 

samt skapa rätt förutsättningar för yrkesprogrammen 

att vara relevanta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 förnyande 

med en tillitsbaserad styrning 

 

 

En lärande och utvecklande verk-

samhet 

För att skapa likvärdighet i arbetspro-

cesser, progression, förutsättningar 

för skolutveckling och kollegialt lä-

rande, behövs en tydlig ansvarsför-

delning. Som en del i ett distribuerat 

ledarskap har förvaltningen satsat på specifika ut-

vecklaruppdrag för att ge ett riktat utvecklingsstöd 

gentemot enskilda pedagoger och grupper. Stödet 

ska ligga nära professionen och undervisningen. 

Detta är en möjlighet för kunniga pedagoger att få 

utvecklas men också sprida kunskap och goda exem-

pel inom kommunen. Arbetet med Utvecklarna har 

följts upp i april 2022 och beskrivs som positivt. En 

utvecklare skriver ” Kopplingen till förvaltningen 

fungerar. Det är många saker som påverkar varför 

en organisation ser ut som den gör. I mötet utveck-

lare – styrgrupp öppnas en kanal för diskussioner 

och förståelse mellan lärare som fysiskt arbetar med 

elever och ledning uppåt som analyserar och orga-

niserar verksamheten. Vi tillsammans har viktiga 

kunskaper och kobbar mot samma mål, att elever 

ska utvecklas och lyckas. Våra olika perspektiv gör 

bilden av verkligheten mer tydlig.” Utvecklarna be-

skriver att arbetsbeskrivning som har tagits fram för 

utvecklarna är tydlig och ger dem bra stöd i deras ar-

bete. En första uppföljning av utvecklarnas roller ge-

nomfördes i november 2021 och utifrån uppfölj-

ningen har en förändring i utvecklaruppdragen för 

grundskolan initierats. Utvecklarna lyfter det som 

positivt med en tydlig plan för start, uppföljning, ut-

värdering och framtagande av nya uppdrag utifrån 

utbildningsplanen.  

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.  

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. Våren 2022 har ett arbete pågått 

inom grundskolan för att synliggöra och tydliggöra 

de kollegiala nätverken kopplat till utvecklarnas 

uppdrag. Det finns behov av att ta fram en organisat-

ionsskiss, där de olika rollerna synliggörs och vilket 

uppdrag de har och villkor för dessa. Det har varit en 

positiv progression i arbetet gällande de kollegiala 

nätverken inom grundskolan. De har införlivats och 

implementerats under året. Grundskolan är fortfa-

rande i implementeringsfasen. Modellen har landat 

på skolorna och nyckelpersonerna har fångat sin roll. 

Diskussioner kring vem som ska vara nyckelperson 

på skolorna samt vilken lärandemodell som ska bära 

arbetet pågår. Under året har implementeringen av 

nya kursplaner varit i fokus i de kollegiala nätverken 

för grundskolan och i förskolan har fokus varit 

språkutvecklande arbetssätt. 

I den enkät som gått ut till vårdnadshavare i försko-

lan syns det tydligt att vårdnadshavare ser det arbete 

som pågår gällande det språkutvecklande arbetet på 

förskolorna i kommunen. Andelen som tycker att 

förskolan arbetar språkutvecklande har ökat från 

87% 2020 till 94% 2022. Det är främst på det högsta 

värdet som ökning skett, med över 20 procenten-

heter. 

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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Som en del i utvecklingsarbetet är även det kollegi-

ala lärandet mellan rektorer. Under året har fokus 

varit på att fördjupa kunskaperna kring analysen. 

Målsättningen med insatsen har varit att stimulera 

till ett nyfiket förhållningssätt, att ständigt vilja ut-

forska och förstå vad våra verksamheters resultat 

och kvalité beror på. Satsningen har syftat till att ge 

verktyg och kunskap om hur man fördjupar analysen 

utifrån förutsättningar, resultat och med särskilt fo-

kus på barn och elevers uppfattning av sin utbild-

ning. Barn- och utbildning vill nå en samsyn och en 

helhetssyn gällande hur vi mäter kvalité i samtliga 

skolformer och på samtliga nivåer i styrkedjan. Vi 

vill även skapa förutsättningar att stanna upp för att 

analysera och tolka verksamhetens resultat för att 

komma fram till verkningsfulla och långsiktigt håll-

bara förbättringar. Detta för att hamna rätt gällande 

vilka insatser och åtgärder som behövs för att för-

bättra undervisningens kvalité. Trots att förvalt-

ningen under flera år haft denna form av kollegialt 

lärande finns det fortsatt ett behov av att samman-

hangsmarkera, synliggöra processen och målsätt-

ningen, men även att våga utmana så att man vågar 

prövar nya vägar. En utvärdering av insatsen kom-

mer att ske i juni. 

Den strategiska kompetensförsörjningsplanen är im-

plementerad. Vissa åtgärder som finns beskrivna i 

planen skulle behöva synliggöras i utbildningspla-

nen. Det finns några insatser i HÖK 21 som inte på-

börjats ännu. Målsättningen är att planen ska stärka 

möjligheten till att rekrytera personal, vilket barn- 

och utbildning är i stort behov av. En stor utmaning 

som kvarstår är att det fortsatt är svår rekryterat 

inom vissa områden, framförallt grundlärare med in-

riktning fritidshem. I nuläget fortsätter behörigheten 

inom fritidshemmet att sjunka från redan låga 25,5% 

till 21,5 %. Det är fortsatt mycket stor variation mel-

lan kommunens fritidshem. Även inom förskolan är 

andelen utbildade förskollärare lågt. Även här forts-

ätter andelen att sjunka från 50% till 46,1%.  Förut-

sättningar för att öka andelen förskollärare är bättre 

än för grundlärare med inriktning fritidshem, då 

Högskolan i Borås har förlagt både en förskollärarut-

bildning och lärarutbildning i Skövde. Söktrycket på 

främst förskollärarutbildningen är högt vilket på sikt 

kommer leda till en högre andel förskollärare. 

 

 

 

Processbaserat arbetssätt som stärker verksam-

heternas kvalité 

Under detta läsår har barn- och utbildnings utveckl-

ingsarbete varit beskrivet i en utbildningsplan. I VP 

2022 – 2024 beskrivs syftet med utbildningspla-

nen: ”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.” 

Utbildningsplanen har följts upp i oktober för att 

vara en del av den årliga verksamhetsredovisningen 

för BUN. Utifrån kvartal 3, kunskapsuppföljning, 

och ledningsgruppens övergripande analys har pla-

nen reviderats först efter att VP 2022 – 2024 beslu-

tats av BUN. Planen har synliggjorts i möten med 

rektorer, utvecklare samt offentliggjorts på Falnet. 

Det finns fortsatt ett behov av att synliggöra när 

vilka moment genomförs och av vem. Så att vi tyd-

liggör processerna i styrkedjan. Planen beskriver inte 

alla verksamhetsformers utvecklingsarbete. Insat-

serna i planen följs upp med respektive ansvarig i 

oktober och i mars. Då följer vi upp de planerade in-

satserna och synliggör vilka områden som behöver 

utvecklas, vilka som har genomförts och vad som 

behöver kompletteras.  

En del i arbetet har varit att ta fram övergripande 

planer för matematik samt språk- läs- och skriv. Pla-

nerna ska beskriva hur barn- och utbildningsförvalt-

ningen arbetar från förskola till gymnasium.  För-

valtningens utvecklare i matematik har under hösten 

2021 och tidig vår 2022 tagit fram en matematikplan 

i samverkan med rektorer, pedagoger och utveck-

lare. Planen presenterades för ledningsgruppen i bör-

jan av mars och har gått på remiss till rektorsgrup-

perna. Det finns ett värde i att ha en som ansvarar 

för helheten i varje process. Så att även om flera per-

soner skriver och bidrar, så sammanfogas delarna till 

en helhet. 

Språk-, läs- och skrivplanen implementerades under 

höstterminen 2021. Implementeringen skedde i rek-

torsgrupperna och för läsombuden. Läsombuden fick 

i sin tur i uppgift att gå igenom den på resp. skola 

med stöd av ett underlag som Språk-, läs- och skriv-

utvecklaren tog fram. Implementeringen skedde 

även i olika nätverk. Det finns ett behov av att tydli-

gare koppla utvecklarnas arbete till att planen, så att 

planen utgör ett stöd för utvecklingen av undervis-

ningen för dem. Det blir även ett tydligare och en-

klare sätt att leda och styra.  
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Nämndens verksamhetsuppföljning  

 

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. Detta tydliggörs än mer fr o m 2021 då 

mål 4 får en ny rubrik med delvis ny innebörd, ” 

Kommunens organisation ska vara utvecklande och 

förnyande med en tillitsbaserad styrning”.
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Personaluppföljning  

Uppföljning av nämndens 

personalplanering 

 
Utfallet per 30/4 stämmer ganska väl med budget. 

Förskolan har utökat sin grundbemanning med några 

tjänster, med det tydliga syftet att minska vikariean-

vändningen i verksamheten. Antalet tillfälliga perso-

ner som är i verksamheten förväntas således minska, 

men inte personaltätheten och barnen får möta ett 

välbekant ansikte varje gång de går över tröskeln till 

en av våra förskolor.  

Utfallet på antalet barn i förskolan samt antalet ele-

ver på gymnasiet skiljer något från både budget och 

prognos. När det gäller förskolan beror detta på att 

alla blivande sexåringar lämnar förskolan och börjar 

förskoleklass vid halvårsskiftet, medan ettåringar 

succesivt tillkommer under hela verksamhetsåret. 

Gällande gymnasieskolan ser söktrycket på de olika 

programmen ut att leda till ett något ökat elevantal 

på Ållebergsgymnasiet till hösten. 

 

Förväntad utveckling 

 
Grundskolan förväntas utöka sin personal med 10 

årsarbetare under resterande delen av 2022. Detta är 

dock en temporär ökning finansierat av den sk ”skol-

miljarden” och kommer således inte följa med in i 

2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VERKSAMHETUPPFÖLJNING 
UTFALL

2021 

UTFALL 

APRIL 2022 

BUDGET 

2022 

PROGNOS 

2022 

PROGNOS-

AVVK 

Förskola

Antal barn 1 279 1 424 1 279 1 279 0

Antal årsarbetare 227 231 227 231 4

Grundskola

Antal elever 3 949 3 961 3 949 4 000 51

Antal årsarbetare 525 525 525 535 10

Gymnasieskola

Antal elever på Ållebergsgymnasiet 1 001 992 1 001 1 020 19

Antal årsarbetare 118 118 118 118 0
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Ekonomiska förutsättningar 

 

Nämndens budgetram för år 2022 och 

justeringar 
Barn- och utbildningsnämnden gick in i 2022 med 

en nettobudget på 813 000tkr. Under våren har 

nämnden kompenserats med 6 990tkr för högre lo-

kalkostnader samt fått del av kommunstyrelsen stra-

tegiska utvecklingsmedel om 1 050tkr. Ny ram per 

220430 blir således 821 040tkr. 

 

Riktade medel i flerårsplan 
I barn- och utbildningsnämndens budget för 2022 

ingår en riktad satsning mot för- och grundskola 

med 10 000tkr. Dessa medel har fördelats ut till en-

heterna, 6 700tkr till grundskolan och 3 300tkr till 

förskolan. Dessa medel har gått till att höja enheter-

nas grundtilldelning, som varit låg i Falköpings 

kommun jämfört med kringliggande kommuner. 

Syftet med att öka grunden är att ge eleverna bättre 

möjlighet att få det särskilda stöd som de har rätt till 

enligt skollagen. 

Ekonomiska risker och osäkerheter i 

verksamhetsrapporten 
Den mycket höga, och fortfarande, stigande inflat-

ionen utgör en stor osäkerhetsfaktor för nämndens 

ekonomi. I fjol kunde vi se kraftigt ökade kostnader 

på exempelvis byggmaterial och en liknande ut-

veckling på andra varor och sektorer är inte otänk-

bar. Lägg därtill situationen i Ukraina, som ännu 

inte påverkat nämnden direkt, men det är något som 

skulle kunna ändras över en natt om Falköpings 

kommun blir mottagningskommun för flyktingar 

från Ukraina.  

Situationen kring Platåskolan fortsätter att påverka 

och försvåra förvaltningens arbete med att bereda 

plats för alla elever i centralorten. Då de skollokaler 

som finns tillgängliga i centralorten inte är dimens-

ionerade för antalet elever där finns en stor risk att 

ytterligare tillfälliga lokaler behöver tillkomma för 

att samtliga elever ska kunna beredas plats inom ett 

rimligt avstånd från deras bostad. Detta kommer, i 

sådant fall, innebära ökade driftskostnader för barn- 

och utbildningsnämnden. 

 

 

 

 

 

 

  

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr) 
BUDGET

1 JAN 
KF § 11 KS § 55 

BUDGET

30 APR 

Verksamhetsområden

Förskola -135 825,0 -135 825

Grundskola -320 544,0 -320 544

Gymnasium -99 974,0 -99 974

Övrigt -256 657,0 -6 990,0 -1 050,0 -264 697

SUMMA BUDGET -813 000 -6 990 -1 050 0 -821 040
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Ekonomiska rapporter 

per april 2022 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Ekonomiskarapporter 

Resultatrapport 

 

Resultatrapporten visar en positiv avvikelse på in-

täkter och en negativ avvikelse på kostnader, men 

sammantaget prognostiseras en positiv avvikelse 

mot budget för barn- och utbildningsnämnden för 

2022. 

Det går tydligt att se den kompensation för ökade lo-

kalkostnader nämnden fick i samband med budget 

2022, då det i verksamhetsrapporten per 210430 

fanns en stor avvikelse på interna kostnader.  

Generellt har nämnden en god budgetföljsamhet och 

avvikelserna beror på externa faktorer bortom nämn-

dens kontroll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL

2021-04 

UTFALL

2022-04 

BUDGET

2022-04 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

 2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 8 731 381 10 318 418 8 497 000 25 491 000 27 000 000 1 509 000

Statsbidrag 31 396 218 30 586 938 22 388 693 67 166 080 69 500 000 2 333 920

Övriga intäkter 9 892 489 11 344 264 8 861 667 26 585 000 26 585 000 0

Interna intäkter 18 347 018 19 370 174 18 820 896 56 462 689 57 500 000 1 037 311

Summa intäkter 68 367 106 71 619 794 58 568 256 175 704 769 180 585 000 4 880 231

Kostnader

Personalkostnader -200 255 187 -202 648 862 -202 246 641 -615 573 401 -617 500 000 -1 926 599

Verksamhetskostnader -63 659 081 -75 593 037 -65 867 559 -197 602 677 -197 602 677 0

Kapitalkostnader -2 461 668 -2 778 608 -2 533 333 -7 600 000 -7 600 000 0

Interna kostnader -57 606 189 -60 363 570 -58 656 230 -175 968 691 -177 000 000 -1 031 309

Summa kostnader -323 982 125 -341 384 077 -329 303 763 -996 744 769 -999 702 677 -2 957 908

NÄMNDENS RESULTAT -255 615 019 -269 764 283 -270 735 507 -821 040 000 -819 117 677 1 922 323
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Verksamhetsrapport 

 

 

Förskola 

Precis som föregående år är förskolans budgetfölj-

samhet god och förskolan har ett prognostiserat 

överskott på drygt 2,6 mnkr på helår. Det är fortfa-

rande en mindre vikarieanvändning inom förskolan 

pga högre frånvaro bland barnen, vilket förklarar 

delar av överskottet.  

 

Grundskola 

Grundskolan ser än så länge ut att hålla sin budget 

även 2022, vilket bekräftar fjolårets trendbrott kring 

grundskolans ekonomi. Grundskolan prognostiseras 

få ett överskott på drygt 1,6mnkr på helår. 

 

 

Gymnasieskola 

Gymnasieskolan har ett prognostiserat underskott 

för 2022. Det prognostiserade underskottet är lägre 

än förra årets utfall, men man har fortsatt svårt att 

hålla sin budget och givet Ållebergsgymnasiet har 

färre inskrivna elever än i fjol har kostnaden per 

elev ökat mer än det prognostiserade underskottet 

visar på. Ållebergsgymnasiet prognostiseras få ett 

underskott på drygt 2,5mnkr på helår. 

 

Övrigt 

Övriga kostnader prognostiseras hålla budget 2022. 

Tillskottet nämnden fick för att täcka ökade lokal-

kostnader syns tydligt, då det var ett stort under-

skott på övriga kostnader föregående år. 

 

 

 

 

 

  

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr) 
UTFALL

2021-04 

UTFALL

2022-04 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

 2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Verksamhetsområden

Förskola -42 283 -45 275 -135 825 -133 152 2 673

Grundskola -100 792 -106 301 -320 544 -318 903 1 641

Gymnasium -33 462 -34 173 -99 974 -102 518 -2 544

Övrigt -79 449 -84 015 -264 697 -264 545 152

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT -255 986 -269 764 -821 040 -819 118 1 922
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Investeringsrapport 

 

Nämndens investeringar prognostiseras få en negativ 

avvikelse mot budget på 2mnkr för 2022. Detta be-

ror på att de inventarier som behöver köpas in till 

den nybyggda skolan i Odensberg inte finns med i 

nämndens investeringsbudget för 2022. Inventari-

erna i Odensbergsskolan väntas får en kostnad på 

2mnkr. Bortsett från den avvikelsen väntas nämnden 

hålla sin investeringsbudget för 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INVESTERINGRAPPORT (tkr) 
PROJEKT

BUDGET 

UTFALL

2022-04 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

PROJEKT 

PROGNOS-

AVVIK. 

Investeringar

Inventarier 4 200 241 4 200 6 200 2 000

Summa Investeringar 4 200 241 4 200 6 200 2 000

NÄMNDS INVESTERING 4 200 241 4 200 6 200 2 000
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Justerarnas signaturer 
 

Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 40 Dnr 2022/00558  

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsrapport 
per den 30 april 2022 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lämnar till nämnden att 

besluta om verksamhetsrapport per den 24 maj 2022.     

Sammanfattning 

Arbetsutskottet får en muntlig redovisning av verksamhetsrapporten per den 

30 april 2021 av förvaltningsekonom och utvecklingsstrateg. Då kvartal 1 

ännu inte är ekonomiskt sammanställt, är dokumentet ännu inte helt 

färdigställt. Arbetsutskottet lämnar därför till nämnden att ta ställning i 

ärendet. Den färdiga rapporten kommer att skickas till nämndens ledamöter i 

samband med kallelsen till nämndsmötet den 24 maj 2022.      
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§ 41 Dnr 2022/00518  

Praktikersättning till ungdomar mellan 16 och 18 år 
som omfattas av kommunens aktivitetsansvar 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden beslutar att införa praktikersättning för ungdomar mellan 16 

och 18 år som omfattas av kommunens aktivitetsansvar enligt 

nedanstående förslag.       

Sammanfattning 

Den föreslagna insatsen riktar sig till ungdomar mellan 16 och 18 år (+ tre 

månader) som omfattas av kommunens aktivitetsansvar (KAA) som i 

dagsläget inte studerar och som då riskerar att hamna i ett utanförskap och 

blir hemmasittande. Dessa unga behöver en plats och ett sammanhang med 

mening i vardagen för att förhindra ett tidigt utanförskap där vägen tillbaka 

till studier blir allt svårare.  

Genom att erbjuda praktik med ersättning samt busskort och skolmat skapas 

bättre förutsättningar att lyckas med detta arbete. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar därför att införa praktikersättning för 

ungdomar mellan 16 och 18 år som omfattas av kommunens 

aktivitetsansvar.       

Bakgrund 

Kommunens aktivitetsansvar finns beskrivet i 29 kap. 9 § skollagen 

(2010:800). 

”En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de 

ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte 

har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella 

program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande 

utbildning (aktivitetsansvar).  

Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de 

ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i 

första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en 

utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt.” 

Genom att erbjuda så kallade KAA-ungdomar mellan 16-18 år en 

praktikplats med ersättning, möjlighet till busskort och skolmat förhindrar vi 

tidigt utanförskap och kan stötta fler till fortsatta studier och i förlängningen 

egen försörjning.  

Är man under 18 år och inte studerar är valmöjligheterna få då 

arbetsmarknaden i stort sett är obefintlig. Folkhögskolan är inte ett möjligt 

alternativ, ej heller Komux. Praktik är det som i första hand kan få 

ungdomen i meningsfull aktivitet och kan ses som ett första steg mot att få 
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motivation, mening och sammanhang innan man kan ta steget tillbaka till 

studier. 

Förslag: 

 Praktikersättning för KAA-ungdomar 16-18 år + tre månader (därefter är 

det möjligt att få praktikbeslut via Arbetsförmedlingen) 

 Praktikersättning med 1250 kronor per månad där utbetalning sker per 

närvarodag med 60 kronor per dag.  

 Möjlighet att hämta matlådor på Ållebergsgymnasiet eller närmaste skola 

där det är möjligt och även busskort vid behov. 

 Heltid är 23 timmar per vecka. Ingen praktik under juli månad. 

Praktikansvarig/KAA bedömer ungdomens förmåga och anpassar 

uppgifter och tider, följer upp, utvärderar och planerar varje månad och 

meddelar närvaro för utbetalning av praktikersättning. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att den föreslagna insatsen kommer att innebära 

ökade möjligheter att få de berörda ungdomarna i meningsfull aktivitet med 

ambitionen att de så småningom ska komma tillbaka till studier.   

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Införandet av praktikersättning enligt förslaget beräknas kosta cirka 95 075 

kronor per år. (Praktikersättning för 7 ungdomar under 10 månader: 87500 

kr, busskort för 3 ungdomar i 5 månader: 7575 kronor per år, totalt 95 075  

kr. Under 2022 finansieras insatsen med medel ur de så kallade covid-

pengarna. Därefter hanteras kostnaderna inom befintlig budget. 

Beslutsunderlag 

    -       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunens aktivitetsansvariga 

Verksamhetschef gymnasieskola           
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Praktikersättning till ungdomar mellan 16 och 18 år 
som omfattas av kommunens aktivitetsansvar 

Förslag till beslut 

1 Nämnden beslutar att införa praktikersättning för ungdomar mellan 16 

och 18 år som omfattas av kommunens aktivitetsansvar enligt 

nedanstående förslag.        

Sammanfattning  

Den föreslagna insatsen riktar sig till ungdomar mellan 16 och 18 år (+ tre 

månader) som omfattas av kommunens aktivitetsansvar (KAA) som i 

dagsläget inte studerar och som då riskerar att hamna i ett utanförskap och 

blir hemmasittande. Dessa unga behöver en plats och ett sammanhang med 

mening i vardagen för att förhindra ett tidigt utanförskap där vägen tillbaka 

till studier blir allt svårare.  

Genom att erbjuda praktik med ersättning samt busskort och skolmat skapas 

bättre förutsättningar att lyckas med detta arbete. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar därför att införa praktikersättning för 

ungdomar mellan 16 och 18 år som omfattas av kommunens 

aktivitetsasnvar.       

Bakgrund 

Kommunens aktivitetsansvar finns beskrivet i 29 kap. 9 § skollagen 

(2010:800). 

”En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de 

ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte 

har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella 

program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande 

utbildning (aktivitetsansvar). 

  

Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de 

ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i 

första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en 

utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt.” 
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Genom att erbjuda så kallade KAA-ungdomar mellan 16-18 år en 

praktikplats med ersättning, möjlighet till busskort och skolmat förhindrar vi 

tidigt utanförskap och kan stötta fler till fortsatta studier och i förlängningen 

egen försörjning.  

Är man under 18 år och inte studerar är valmöjligheterna få då 

arbetsmarknaden i stort sett är obefintlig. Folkhögskolan är inte ett möjligt 

alternativ, ej heller Komux. Praktik är det som i första hand kan få 

ungdomen i meningsfull aktivitet och kan ses som ett första steg mot att få 

motivation, mening och sammanhang innan man kan ta steget tillbaka till 

studier. 

Förslag: 

 Praktikersättning för KAA-ungdomar 16-18 år + tre månader (därefter är 

det möjligt att få praktikbeslut via Arbetsförmedlingen) 

 Praktikersättning med 1250 kronor per månad där utbetalning sker per 

närvarodag med 60 kronor per dag.  

 Möjlighet att hämta matlådor på Ållebergsgymnasiet och även busskort 

vid behov. 

 Heltid är 23 timmar per vecka. Ingen praktik under juli månad. 

Praktikansvarig/KAA bedömer ungdomens förmåga och anpassar 

uppgifter och tider, följer upp, utvärderar och planerar varje månad och 

meddelar närvaro för utbetalning av praktikersättning. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att den föreslagna insatsen kommer att innebära 

ökade möjligheter att få de berörda ungdomarna i meningsfull aktivitet med 

ambitionen att de så småningom ska komma tillbaka till studier.   

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Införandet av praktikersättning enligt förslaget beräknas kosta cirka 95 075 

kronor per år. (Praktikersättning för 7 ungdomar under 10 månader: 87500 

kr, busskort för 3 ungdomar i 5 månader: 7575 kronor per år, totalt 95 075  

kr. Under 2022 finansieras insatsen med medel ur de så kallade covid-

pengarna. Därefter hanteras kostnaderna inom befintlig budget. 

Beslutsunderlag 
    -        

Beslutet ska skickas till 

Kommunens aktivitetsansvariga 

Verksamhetschef gymnasieskola 

 

 

Torbjörn Karlsson 

Verksamhetschef gymnasieskola 
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§ 42 Dnr 2022/00581  

Beslut om mottagande av elev över 18 år i nationellt 
program i enlighet med massflyktsdirektivet kopplats 
till Ukrainakrisen 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden beslutar om mottagande av elev enligt punkt 2 nedan, som fyllt 

18 år, för studier vid introduktionsprogram. 

2 Elev ska vara boende i Falköpings kommun, ukrainsk medborgare, 

gymnasieelev och omfattas av EU:s massflyktsdirektiv.       

Bakgrund 

Enligt EU:s massflyktsdirektiv och svensk skollag har barn som kommer till 

Sverige på grund av Ukrainakrisen rätt till utbildning upp till 18 års ålder. 

Efter fyllda 18 år har man inte rätt att påbörja gymnasiestudier, men det är 

möjligt för kommunen som huvudman att besluta om undantag om särskilda 

skäl föreligger, och således ge tillåtelse till mottagande.   

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att särskilda skäl föreligger.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Finansieringen hanteras inom befintlig ram. 

Beslutsunderlag 

-        

  

 

Paragrafen skickas till  
Verksamhetschef gymnasieskola 

Rektor för introduktionsprogram Ållebergsgymnasiet 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Beslut om mottagande av elev över 18 år i nationellt 
program i enlighet med massflyktsdirektivet kopplat till 
Ukrainakrisen 

Förslag till beslut 

1 Nämnden beslutar om mottagande av elev enligt punkt 2 nedan, som fyllt 

18 år, för studier vid introduktionsprogram. 

2 Elev ska vara boende i Falköpings kommun, ukrainsk medborgare, 

gymnasieelev och omfattas av EU:s massflyktsdirektiv.        

Bakgrund 

Enligt EU:s massflyktsdirektiv och svensk skollag har barn som kommer till 

Sverige på grund av Ukrainakrisen rätt till utbildning upp till 18 års ålder. 

Efter fyllda 18 år har man inte rätt att påbörja gymnasiestudier, men det är 

möjligt för kommunen som huvudman att besluta om undantag om särskilda 

skäl föreligger, och således ge tillåtelse till mottagande.   

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att särskilda skäl föreligger.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Statlig ersättning utgår för elever under massflyktsdirektivet. 

Beslutsunderlag 
-        

Beslutet ska skickas till 

Verksamhetschef gymnasieskola 

Rektor för introduktionsprogram Ållebergsgymnasiet 

 

Torbjörn Karlsson  Jonas Wåhlberg 

Verksamhetschef gymnasieskola Rektor introduktionsprogram 
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§ 43 Dnr 2022/00582  

Revidering av riktlinjer för Kulturskolan  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden ska behandla ärende om revidering av riktlinjer för 

Kulturskolan vid sammanträdet den 14 juni 2022.      

Bakgrund 

Den 16 juni 2020 beslutade barn- och utbildningsnämnden att Musikskolan 

skulle byta namn till Kulturskolan den 1 januari 2021. Vid sitt sammanträde 

den 8 december 2020 beslutade barn- och utbildningsnämnden om riktlinjer 

för Kulturskolan. Dessa riktlinjer började också gälla den 1 januari 2021.  

Samtidigt beslutade nämnden att riktlinjerna ska revideras årligen i maj 

månad, med start vid nämndsmötet i maj 2022. 

För att få mer tid för utvärdering och redovisning av Kulturskolans första 

period med nytt namn och nya riktlinjer föreslås att ärendet flyttas till 

nämndens sammanträde den 14 juni 2022. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUN 2020-12-08 § 131 

Riktlinjer för Kulturskolan fr.o.m. 2021-01-01      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kulturskolechef 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Revidering av riktlinjer för Kulturskolan  

Förslag till beslut 

1 Nämnden ska behandla ärende om revidering av riktlinjer för 

Kulturskolan vid sammanträdet den 14 juni 2022.        

Bakgrund 

Den 16 juni 2020 beslutade barn- och utbildningsnämnden att Musikskolan 

skulle byta namn till Kulturskolan den 1 januari 2021. Vid sitt sammanträde 

den 8 december 2020 beslutade barn- och utbildningsnämnden om riktlinjer 

för Kulturskolan. Dessa riktlinjer började också gälla den 1 januari 2021.  

Samtidigt beslutade nämnden att riktlinjerna ska revideras årligen i maj 

månad, med start vid nämndsmötet i maj 2022. 

För att få mer tid för utvärdering och redovisning av Kulturskolans första 

period med nytt namn och nya riktlinjer föreslås att ärendet flyttas till 

nämndens sammanträde den 14 juni 2022. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUN 2020-12-08 § 131 

Riktlinjer för Kulturskolan fr.o.m. 2021-01-01       

Beslutet ska skickas till 

Kulturskolechef 

 

 

 

Karina Bronell 

Skolchef 
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§ 44 Dnr 2022/00430  

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta den 

föreslagna ändringen av allmänna lokala ordningsföreskrifter med tillägg 

av texten ”förskole- och skolgårdar” i § 12.      

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden svarar på remiss från kommunstyrelsen 

gällande ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter och föreslår ett 

tillägg i § 12 med texten ”Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt 

överstigande 3,5 volymprocent får inte förtäras på följande offentliga platser: 

lekplatser, förskole- och skolgårdar, parker, torg, parkeringar, 

järnvägstationsområden, idrottsanläggningar eller badplatser inom markerat 

område, se kartor i bilaga 1.”      

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden har fått förslag på ändring av allmänna lokala 

ordningsföreskrifter på remiss.  

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts 

med Polismyndigheten. 

Ett underlag har tidigare sänts på remiss till nämnderna. På grund av att 

omfattande förändringar dock har gjorts därefter ges samtliga nämnder nu på 

nytt möjlighet att inkomma med synpunkter innan fullmäktige fattar beslut. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att de föreslagna ordningsföreskrifterna i stort sett 

uppfyller barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområdes behov. Dock 

behöver § 12 ”Förtäring av alkohol” kompletteras enligt följande förslag: 

”Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent 

får inte förtäras på följande offentliga platser: lekplatser, förskole- och 

skolgårdar, parker, torg, parkeringar, järnvägstationsområden, 

idrottsanläggningar eller badplatser inom markerat område, se kartor i bilaga 

1.” 

Finansiering 

Inte aktuellt. 

 

Beslutsunderlag 
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Delegationsbeslut om remiss av ändring av allmänna lokala 

ordningsföreskrifter 

Kommunledningsförvaltningens förslag till lokala ordningsföreskrifter 

Karta – förbudsområde alkoholförtäring Falköping        

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningsförvaltningen            
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Lokala ordningsföreskrifter för Falköpings 
kommun 
Falköpings kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 

(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 

meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

§ 1 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig 

plats finns i 3 kap. ordningslagen. 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om 

hur den allmänna ordningen i Falköpings kommun ska upprätthållas. 

Bestämmelserna i 17 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller 

egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. 

 

§ 2 

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 

offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 i ordningslagen om inte 

annat anges. Bestämmelsen i  17 § 21 § är även tillämplig på (icke 

offentliga platser i kommunen) andra än offentliga platser inom 

kommunen.   

 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller även 

kommunens föreskrifter om torghandel.  

Stora Torget, Trätorget och Köttorget utgör allmänna försäljningsplaser 

för vilka också gäller kommunens föreskrifter om torghandel.  

 

§ 3 

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, 

med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden 

jämställas med offentlig plats: 

- För allmänheten upplåtna anläggningar för lek, idrott, camping eller 
friluftsliv, badplatser, skolgårdar, järnvägsområden och 
begravningsplatser enligt bilagd förteckning.  
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Följande platser som är upplåtna för allmänheten: 

- Till allmänheten av kommunen upplåtna lekplatser 

- Idrottsplatser, anlagda rekreationsområden och motionsspår  

- Förskole- och skolgårdar under icke verksamhetstid 

- Områden för camping 

- Badplatser 

- Järnvägstationsområden 

- Begravningsplatser 

- Slalombackar.  

 

 

§ 4 

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första 

stycket, 11 §, 20 § och 21 § i dessa föreskrifter bör kommunen ges 

tillfälle att yttra sig. 

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ska yttra sig över 20-21 §§. 

Tekniska nämnden ska yttra sig över § 7, § 10 första stycket och § 11.  

 

Lastning av varor m.m. 

§ 5 

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är 

ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att 

allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller 

dålig lukt.  

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 

brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att 

framkomligheten för blåljusorganisationer begränsas (så att 

räddningstjänstens arbete hindras).  

Inte heller får trafiken på platsen onödigt hindras eller störas. 

 

Schaktning, grävning m.m. 

§ 6 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 

fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se 
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till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga 

olägenhet. 

Det får inte heller ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och 

utrymningsvägar blockeras eller att blåljusorganisationers arbete hindras.  

Arbetena ska märkas ut på ett säkert sätt och inte heller får trafiken på 

platsen onödigt hindras eller störas. Vidare ska särskild hänsyn tas till 

gång- och cykeltrafik. 

 

Störande buller 

§ 7 

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 

stenkrossning, pålning och nitning får inte ske utan polismyndighetens 

tillstånd. 

 

Containrar, byggställning mm  
8 §  

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container som ska ställas upp på 

en offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 

nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.  

Ägaren, eller nyttjanderättshavare, till containrar, byggnadsställningar eller 

liknande objekt som ska ställas upp på en offentlig plats ska söka tillstånd 

från polisen enligt 3 kap. 1 §  OL. Container eller byggställningen mm ska 

märkas ut på ett säkert sätt och inte heller får trafiken på platsen onödigt 

hindras eller störas. Vidare ska särskild hänsyn tas till gång och 

cykeltrafik.  

Vid utplacering av containrar, byggställningar och andra sådana objekt ska 

brandskyddsaspekter beaktas.  

Det får inte heller ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och 

utrymningsvägar blockeras eller att framkomligheten för 

blåljusorganisationer begränsas.  

 

Markiser, flaggor och skyltar 

§ 9 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över 

en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre 

höjd än 4,50 meter. 
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Markiser, flaggor, skyltar, banderoller och liknande anordningar får inte 

sättas upp på lägre höjd över marken så att den del av anordningen som 

hänger ner över en gångbana har lägre höjd än 2,50 meter, och den del 

som hänger över en körbana inte har lägre höjd än 4,50 meter.  

Affischering 

§ 10 

Polismyndighetens tillstånd krävs för att sätta upp affisch, annons eller 

annat sådant anslag på eller över offentlig plats eller på husvägg, staket, 

vägbro, kopplingsskåp, stolpar, eller liknande, som vetter mot offentlig 

plats. Även gatuskyltar så som trottarpratare eller liknande kräver 

polismyndighetens tillstånd innan de sätts upp på offentlig plats.  

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 

liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål.  

Tillstånd behövs inte heller för näringsidkare för att sätta upp annonser 

och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på 

byggnad där rörelsen finns.  

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 

polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller 

liknande som vetter mot offentlig plats. 

Gatuskyltar så kallade trottoarpratare, samt annan skyltning får inte sättas 

upp på offentlig plats utan tillstånd av polismyndigheten. 

Tillstånd behövs dock inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller 

andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller 

krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra 

tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där 

rörelsen finns.  

 

Högtalarutsändning 

§ 11 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 

personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande 

utan tillstånd av polismyndigheten. 

 

Förtäring av alkohol 

§ 12 
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Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt överstigande 3,5 

volymprocent får inte förtäras på följande offentliga platser: lekplatser, 

parker, torg, parkeringar, järnvägstationsområden, idrottsanläggningar 

eller badplatser inom markerat område, se kartor i bilaga 1.  

Spritdrycker, vin, starköl och folköl får inte förtäras inom områden som 

framgår av bilagd lista.  

 

Camping 

§ 13 

Camping utanför anordnade campingplatser får inte ske på offentlig 

plats.  

Camping får inte ske på Hästgärdet eller området vid Motionscentralen 

utan tillstånd från kommunen eller arrendatorn av Mössebergs Camping.  

 

Hundar 

§ 14 

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande 

eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa 

bestämmelserna i 15 §.  

Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad 

person, servicehund- och signalhund för funktionshindrad person eller för 

polishund i tjänst. 

 

§ 15 

Hundar ska alltid hållas kopplade på offentlig plats i kommunens tätorter 

med undantag av de områden där kommunen anordnat hundrastplatser.  

Hund ska hållas kopplad i motionsspår till vilka allmänheten har tillträde. 

När en hund inte hålls kopplad enligt ovan, ska den ha halsband på sig med 

ägarens namn, adress, telefonnummer eller annan godkänd märkning.  

Hundar får inte bada på badplatser. 

På offentlig plats i kommunens tätorter ska föroreningar efter hund plockas 

upp. 
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Hundar ska hållas kopplade inom områden som utgör försäljningsplats 

medan torghandel pågår, samt i de parker eller planeringar som framgår 

av bilagd lista under tiden den 1 april – 30 september. 

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte 

inom inhägnade områden. 

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens 

namn, adress och telefonnummer.  

Hundar får inte vistas på begravningsplats eller badplats. Skogssjön ska i 

sin helhet betraktas som badplats. 

§ 

Inom områden med sammanhängande bebyggelse ska föroreningar efter 

hund plocka upp.  

 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor samt sprängning 
och skjutning med eldvapen m.m.  
 

§ 16 

Det är inom samtliga tätorter i Falköpings kommun endast tillåtet att 

använda pyrotekniska varor under påskafton, valborgsmässoafton och 

nyårsafton klockan 20.00 - 01.00 efterföljande dag.  

Under övriga tider på året krävs alltid tillstånd från polismyndigheten.  

Avfyringsplats och nedslagningsplats får inte vara närmare bostadsbyggnad 

än 25 meter. 

 

§ 17 

Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 

meter från sjukvårdsinrättning eller äldre- och omsorgsboenden.  
 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från 

sjukhuset i Falköping respektive Falbygdsklinikerna samt äldre- och 

handikappboendet inom kvarteret Läkare, Bergsliden 1,2 och 13, Trätorgets 

äldreboende samt Ranliden i Falköping, Kataringården i Torbjörntorp, 

Frökindsgården i Kinnarp, Alvershus i Åsarp, Björktuna och Vårdcentrum i 

Stenstorp, Elvagården i Vartofta samt Vårdcentrum och Vilskegården i 

Floby. 
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Tillstånd av polismyndighet krävs för att få använda pyrotekniska varor på 

platser (gäller även andra platser än offentliga) i syfte att förhindra att 

människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 

pyrotekniska varor. Tillståndsplikten gäller inom områden med 

sammanhållen bebyggelse som inte omfattas av förbudet i ovanstående 

stycke i Falköping, Broddetorp, Floby, Gudhem, Kinnarp, Odensberg, 

Stenstorp, Torbjörntorp, Vartofta, Yllestad, Åsarp och Åsle vid alla 

tidpunkter utom påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton mellan 

klockan 20.00 och 01.00 efterföljande dag.  

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor 

på offentlig plats inom områden med sammanhållen bebyggelse i Falköping, 

Broddetorp, Floby, Gudhem, Kinnarp, Odensberg, Stenstorp, Torbjörntorp, 

Vartofta, Yllestad, Åsarp och Åsle i syfte att upprätthålla den allmänna 

ordningen.  

 

§ 18 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med 

eldvapen samt kolsyre-, luft, fjädervapen eller motsvarande som avses i 2 

kap. 1 § andra stycket vapenlagen. 

Paintballvapen får inte användas på de platser som anges i § 2 och 3 i 

dessa förskrifter.  

 

Ridning och löpning 

§ 19 

Ridning får inte ske i markerade löp- eller skidspår. Löpning får inte ske i 

markerade skidspår när spåren är iordningställda.  

Ridning får inte ske i iordningsställda löp- eller skidspår på Mösseberg 

eller Ålleberg annat än när spåret också är markerat som ridspår. På 

sistnämnda spår får inte ridning ske i iordningställt skidspår.  

 

Avgift för att använda offentlig plats 

§ 20 

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt 

med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder 

som har beslutats av kommunfullmäktige. 
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

§ 21 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § 

första stycket, 11-19 §§  kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § 

andra stycket ordningslagen.  

I ordningslagen finns också bestämmelser om polismyndighetens rätt att 

utfärda förelägganden och rätt att förverka egendom.  

----------------------------------------------------------------------------------------
----- 

Denna kommunala författning ersätter författningen 2012:18. 

 



 

Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

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

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

 
 

DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 

2022-03-22 

KS 2021/00125  
 

 

 

 
 

 Samtliga nämnder 

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Delegationsbeslut 

1 Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter skickas på 

remiss till samtliga nämnder med svar senast den 1 juni 2022.     

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022, 

§ 6. 

Bakgrund 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts 

med Polismyndigheten. 

Ett underlag har tidigare sänts på remiss till nämnderna. På grund av att 

omfattande förändringar dock har gjorts därefter ges samtliga nämnder nu på 

nytt möjlighet att inkomma med synpunkter innan fullmäktige fattar beslut. 

Meddela kommunledningsförvaltningen om förlängd svarstid behövs. 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

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

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

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2022-04-26 

BUN 2022/00430  
 

 

 

 
 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta den 

föreslagna ändringen av allmänna lokala ordningsföreskrifter med tillägg 

av texten ”förskole- och skolgårdar” i § 12.       

Sammanfattning  

Barn och utbildningsnämnden svarar på remiss från kommunstyrelsen 

gällande ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter och föreslår ett 

tillägg i § 12 med texten ”Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt 

överstigande 3,5 volymprocent får inte förtäras på följande offentliga 

platser: lekplatser, förskole- och skolgårdar, parker, torg, parkeringar, 

järnvägstationsområden, idrottsanläggningar eller badplatser inom 

markerat område, se kartor i bilaga 1.”      

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden har fått förslag på ändring av allmänna lokala 

ordningsföreskrifter på remiss.  

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts 

med Polismyndigheten. 

Ett underlag har tidigare sänts på remiss till nämnderna. På grund av att 

omfattande förändringar dock har gjorts därefter ges samtliga nämnder nu på 

nytt möjlighet att inkomma med synpunkter innan fullmäktige fattar beslut. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att de föreslagna ordningsföreskrifterna i stort sett 

uppfyller barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområdes behov. Dock 

behöver § 12 ”Förtäring av alkohol” kompletteras enligt följande förslag: 

”Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt överstigande 3,5 

volymprocent får inte förtäras på följande offentliga platser: lekplatser, 

förskole- och skolgårdar, parker, torg, parkeringar, 



 

  2(2) 

 

 

järnvägstationsområden, idrottsanläggningar eller badplatser inom 

markerat område, se kartor i bilaga 1.” 

Finansiering 

Inte aktuellt. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut om remiss av ändring av allmänna lokala 

ordningsföreskrifter 

Kommunledningsförvaltningens förslag till lokala ordningsföreskrifter 

Karta – förbudsområde alkoholförtäring Falköping        

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

Karina Bronell 

Skolchef 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-10 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 45 Dnr 2022/00521  

Remiss Trafikstrategi 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta 

Trafikstrategi för Falköpings kommun.       

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har mottagit en remiss från kommunstyrelsen 

angående Trafikstrategi för Falköpings kommun. Nämnden ser det som 

positivt att kommunens formulerar strategier för att öka trafiksäkerheten och 

bidra till att resandet i kommunen blir miljömässigt mer hållbart och föreslår 

därför kommunstyrelsen att anta den föreslagna trafikstrategin för 

Falköpings kommun.       

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.  

I trafikstrategin samordnas trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens 

långsiktiga och övergripande planering. Strategin beskriver hur 

trafiksystemet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i 

riktning mot kommunens mål och hantera avvägningar mellan 

konkurrerande intressen samt mellan trafikslagen.  

Processen med att ta fram trafikstrategin har löpt på sedan hösten 2021, och 

efter insamling av material internt och externt har nu en remissversion 

färdigställts. Det insamlade materialet, resultat från workshops samt dialoger 

ligger till grund för innehållet i strategin. Dialoger har internt förts med alla 

förvaltningar, externt med unga kommunutvecklare, funktionshinderrådet, 

pensionärsrådet, SMS och polisen. I december genomfördes en fysisk 

medborgardialog samt digitala enkäter riktade till medborgarna, åkerier och 

till Aktiv handel.    

Förvaltningens bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att den föreslagna 

trafikstrategin håller en hög ambitionsnivå och innehåller många bra 

åtgärder. Bland annat är det positivt med satsningar på gång- och cykelleder 

och att kollektivtrafik ska prioriteras. Det är också bra att kommunen har 

som ambition att förbättra trafiksäkerheten vid alla skolor och förskolor.  

 

 

 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-10 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Målet att alla samhällsbetalda transporter ska vara fossilfria år 2030 riskerar 

att innebära ökade kostnader för barn- och utbildningsnämndens verksamhet 

och behöver därför kompenseras i nämndens budgetram.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut om remittering av Trafikstrategi 

Förslag till Trafikstrategi för Falköpings kommun       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            

 



 

 

 

 

 

 
 

Trafikstrategi för  
Falköpings kommun 
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Bakgrund 
Trafiksystemet står inför stora utmaningar. För att undvika katastrofala 

effekter av klimatförändringar behöver även trafiksystemet ställas om och bli 

koldioxidneutral. Samtidigt sker snabba teknologiska förändringar som 

påverkar trafiken, främst kopplat till digitalisering och elektrifiering. 

För att möta utmaningarna och ge vägledning i kommunens planeringsarbete 

beslutades genom kommunens verksamhetsplan att ta fram en trafikstrategi, 

vilket också anges i översiktsplanen. Den pekar ut riktningen för trafikens 

utveckling och blir på så sätt ett stöd vid kommande prioriteringar och 

avvägningar. Trafikstrategin är en del av kommunens långsiktiga planering 

och tar hänsyn till andra relevanta styrdokument, så som översiktsplanen och 

klimatstrategin. Långsiktigheten medför att det är en övergripande strategi 

som har brutits ner i konkreta åtgärder. 

Falköpings kommun strävar efter ett transportsystem som skapar ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt hållbar utveckling i samklang med de globala 

hållbarhetsmålen och kommunens vision om ”det goda livet”. I kommunens 

vision om Det goda livet uttalas att kommunen ska driva en 

förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart 

samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser används medvetet och 

balanserat. Alla de tre hållbarhetsdimensionerna och kommunens vision är 

väl förankrade i trafikstrategin. Trafikens miljöpåverkan, befolkningens 

resbehov, transporternas centrala funktion för både näringslivet och besökare 

samt olika samhällsgruppers mobilitet har varit viktiga faktorer i 

framtagandet av dokumentet. 

Trafikstrategins utgångspunkt är att alla trafikslag behövs för att tillgodose 

kommunens olika rese- och transportbehov, men att de har olika styrkor och 

funktioner. En grundtanke som genomsyrar hela dokumentet är därför att göra 

det lätt att välja och kombinera ”rätt transportmedel för rätt resa och syfte”. 

Ungefär en fjärdedel av kommunens befolkning bor på landsbygden och 

ungefär tre fjärdedelar bor i tätorterna – samtliga ska kunna nå sina resmål, 

men de kommer troligtvis att använda olika kombinationer av transportslag 

för att göra det. Nulägesanalysen visade att det finns god tillgänglighet med 

bil i hela kommunen, samt förbättringspotential vad gäller andra trafikslag. 

En annan grundtanke är därför att fokus i kommunens arbete bör läggas på att 

skapa lika goda förutsättningar även för gång-, cykel- och kollektivtrafik för 

att jämna ut spelplanen liksom att jobba för en större andel hållbara resor som 

gynnar både miljön och folkhälsan.  

 

Hållbarhetsdimensioner Falköpings kommun 
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Mål och vision 
”Ett attraktivt, hållbart och jämlikt trafiksystem med goda 

regionala kommunikationer bidrar till att alla ska kunna leva det 

goda livet i Falköpings kommun. Det ska vara lätt att välja rätt 

transportmedel för sin resa och dess syfte. Genom prioritering av 

gång, cykel och kollektivt resande främjas ett klimatsmart och 

trafiksäkert vardagsresande.” 

 

Fokusområden med ställningstaganden 
På övergripande nivå gör Falköpings kommun ställningstagandet att alla 

transportslag behövs för att tillgodose kommunens olika rese- och 

transportbehov samt att det ska vara lätt att kombinera olika trafikslag. 

Trafikslagen har olika funktioner och olika styrkor som ska tas tillvara för att 

tjäna invånarna, besökarna och näringslivet på bästa sätt: 

 Gång, som är starkast på korta distanser, utgör en länk mellan alla andra 

trafikslag och blir på så sätt en mer eller mindre uttalad del av varje resa. 

 Cykeln är traditionellt starkast för korta och medellånga resor och med 

exempelvis en elcykel kan distansen utvidgas. 

 Kollektivtrafik är starkast på medellånga till längre distanser och under 

högtrafik, exempelvis för arbets- och skolpendling. Samtidigt är 

kollektivtrafiken viktig då den garanterar bastillgänglighet även för dem 

som inte har tillgång till bil. 

 Bilen är starkast på längre distanser och fyller en viktig funktion, speciellt 

på landsbygden om där saknas kollektivtrafik. Den erbjuder flexibilitet i 

resandet och kan vara att föredra när det gäller att transportera föremål.  

Sammantaget ska kommunens planeringsarbete ta tillvara de olika 

trafikslagens respektive styrkor och göra det lätt för invånare, besökare och 

näringsliv att välja och kombinera rätt transportmedel för rätt resa och syfte. 

Som stöd för arbetet har kommunen formulerat ett antal ställningstaganden 

inom fyra fokusområden:  

 

 Fokusområde 1 - Infrastruktur med hållbara flöden 

 

Fokusområde 2 - Hållbart resande i såväl tätort som på landsbygd 

 

Fokusområde 3 - Trafiksäkerhet och trygghet för ökad rörlighet 

 

Fokusområde 4 -Tillgänglig och attraktiv stad 
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Fokusområde 1  
- Infrastruktur med hållbara flöden 
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Tydligt och väl kommunicerat vägnät som styr trafiken 

Hela kommunen ska knytas samman av ett tydligt och väl 

kommunicerat vägnät som styr trafiken till vägar som passar både 

fordonet och resans syfte 

 

Kommunen vill uppnå: 

Genomfartstrafik och tyngre fordon ska ledas till för detta lämpliga 

kommunala gator eller till de statliga vägarna. Lokalgatorna är främst till för 

fordon med start eller mål i området, inte för genomfartstrafik. För att styra 

trafiken på ett bra sätt ska det vara smidigt att köra på huvudgatorna som har 

god framkomlighet medan lokalgator präglas av lägre hastigheter där det är 

svårt att exempelvis ta en genväg genom ett bostadsområde. Huvudgatorna 

har en renodlad trafikfunktion där transportrum eftersträvas, vilket betyder 

rum för enbart motorfordonstrafik med högre hastigheter och färre utfarter. 

Här är gång- och cykelbanor på ett bekvämt och tryggt sätt separerade och 

korsningspunkterna mellan de oskyddade trafikanterna och den övriga 

trafiken minimerade.  

Passande åtgärder görs för att skapa restidsförkortningar på huvudgator och 

viktiga statliga vägar med mycket godstransporter medan hastighetssänkande 

åtgärder eller barriärer för biltrafik görs på lokalgatorna i form av till exempel 

anpassad hastighet, avsmalningar, farthinder och pollare. Skyltning av viktiga 

målpunkter på såväl gator som på gång- och cykelbanor ska användas för att 

kommunicera rekommenderade rutter och göra det lätt att hitta rätt. För 

gående och cyklister kan vägvisning med fördel göras med avstånds- och 

tidsangivelser. 

Kommunen arbetar med att: 

 identifiera prioriterade sträckor i vägnätet som förbättrar kopplingen 

till viktiga regionala och inomkommunala målpunkter samt åtgärda 

det kommunala vägnätet vid behov eller verka för att de byggs ut av 

Trafikverket när det omfattar det statliga vägnätet. 

 utföra påverkansarbete för en förbättrad vägstandard på statliga och 

enskilda vägar på landsbygden mellan kommunens tätorter och andra 

viktiga målpunkter. 

 kontinuerligt se över trafikflöden och de utpekade huvudgatorna inom 

tätorterna för att allt eftersom inkludera nya exploateringar när staden 

växer. 

 identifiera områden med lokalgator som belastas av genomfartstrafik 

eller fortkörning och utreda passande åtgärder för att motverka detta. 

 kontinuerligt komplettera där vägvisning saknas eller förändra den 

befintliga vägvisningen till viktiga målpunkter i kommunen för att 

garantera ett väl kommunicerat vägnät. 
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Effektiv lokalisering och styrning av godstransporter 

Verksamheter med tunga transporter ska i första hand lokaliseras 

till ytterområden med bra anslutning till statlig väg och 

logistikcenter, så som Skaraborg Logistic Center, för att gynna 

effektiva godstransporter och minska omgivningspåverkan 

 

Kommunen vill uppnå: 

Ställningstagandet gäller för verksamheter med ett större antal tunga 

transporter eller trafikintensiva verksamheter. Principen gäller huvudsakligen 

när nya verksamheter ska lokaliseras eller befintliga verksamheter utvidgas. 

Omlokaliseringar kan dock också vara relevanta om det passar för den 

aktuella verksamheten. Vid lokalisering ska hänsyn tas till att tyngre 

transporter ska ha nära och bra anslutning till huvudvägnätet och till statlig 

väg samt ledas till det utpekade strategiska vägnätet för tyngre transporter. 

Negativ områdespåverkan för till exempel boende- och vistelsemiljöer kan då 

minskas. För den kommunala verksamhetens räkning kan samordnad 

varudistribution vara ett alternativ för att minska behovet av godstransporter 

överlag.   

Kommunen arbetar med att: 

 i översiktsplanen peka ut strategiskt vägnät och företagsområden i 

gynnsamma lägen samt föra en dialog kring omlokaliserings-

möjligheterna med verksamheter som idag ligger i ogynnsamma lägen. 

 utreda vilka rutter som får ökad tung trafik kopplat till utvecklingen av 

logistikcentret och trafikintensiva verksamheter samt utreda om 

genomfarter i centrala delar eller närliggande lokalgatunätet riskerar att 

belastas. 

 utreda om möjligheterna till samordnad varudistribution för den 

kommunala verksamheten har förbättrats så att det är ett konkurrens-

kraftigt alternativ. 
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Stadsutveckling runt kollektivtrafiken 

Nya bostadsområden, handelsområden och verksamheter ska i 

första hand lokaliseras nära tåg- eller bussförbindelser, för en 

hållbar och jämlik tillgänglighet 

 

Kommunen vill uppnå: 

Principen gäller för större bostadsområden inom tätorterna, inte för glesare 

bebyggelse eller enskilda gårdar på landsbygden. Lokalisering av ny 

bebyggelse nära befintliga kollektivtrafik-förbindelser ska eftersträvas i den 

mån det går eftersom det är samhällsekonomiskt mest fördelaktigt att nyttja 

den redan befintliga infrastrukturen istället för att bygga nytt. Stadsutveckling 

runt kollektivtrafiken främjar inte bara hållbara resor, utan också ett jämlikt 

trafiksystem där även de som inte har råd eller som väljer att inte äga bil 

erbjuds god tillgänglighet.  

Om det inte finns tillräckligt med exploaterbar mark nära tågstationer och 

busshållplatser ska eftersträvas att nya bussförbindelser finns på plats så tidigt 

som möjligt för nya områden, helst när de första flyttar in eller börjar arbeta 

där. Med nära menas ett gångavstånd på maximalt 600-800 meter, eller som 

mest cirka 7-10 minuters promenad. Kommunen ansvarar i första hand för att 

infrastrukturen byggs för kollektivtrafiken och att kollektivtrafiken har goda 

förbindelser med gång- och cykelvägnätet. Regionen genom Västtrafik 

ansvarar för att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik. 

Kommunen arbetar med att: 

 i första hand lokalisera nya områden så god tillgänglighet till tåg- eller 

bussförbindelser uppnås vid beslut kring framtida stadsutvecklings-

områden. 

 säkerställ dialog med Västtrafik så att kollektivtrafikens förutsättningar 

ingår i planhanteringen för nya exploateringar redan från början för att 

undvika konflikter i senare planeringsstadier och i utformningsfaserna. 

 verka för att Västtrafik utvidgar busstrafiken tidigt för framtida 

utbyggnadsområden, gärna så att den är på plats när det nya området har 

inflyttning eller verksamhetsstart. 

 säkerställa att gång- och cykelvägnätet har goda förbindelser till och från 

tågstationer och övrig kollektivtrafik. 
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Accelererad omställning till fossilfria fordon 

Kommunen ska aktivt stötta och engagera näringsliv och andra 

aktörer till att skapa förutsättningar för en omställning till fossilfria 

fordon i samhället i stort samtidigt som kommunens verksamheter 

ska föregå med gott exempel 

 

Kommunen vill uppnå: 

Kommunen ska utifrån sina möjligheter verka för att näringsliv och andra 

aktörer bygger infrastruktur för fossilfria fordon vid viktiga målpunkter. Lika 

viktigt är det att kommunen driver på exempelvis fastighetsägare att sätta upp 

laddplatser eller ordnar bil- och cykelpooler för sina hyresgäster, samt 

engagera näringsliv och andra aktörer att ställa om till fossilfria fordon.  

Kommunen ska föregå med gott exempel och bygger utefter behov 

infrastruktur för fossilfria fordon till de egna verksamheterna. Den 

kommunala fordonsflottan ska successivt bli helt oberoende av fossila 

bränslen och i den takt det är möjligt gäller målet alla personbilar, 

arbetsmaskiner och andra fordon som ägs eller leasas av kommunen.   

Kommunens anställda uppmuntras att använda hållbara transportmedel i 

tjänsten, i linje med Policy för möten och resor. För att underlätta 

omställningen ska kommunen föregå med gott exempel genom att till 

exempel tillgängliggöra tjänstecyklar, erbjuda förmånscyklar, subventionera 

kollektivtrafikkort eller införa ellådcyklar inom lämpliga delar av den 

kommunala verksamheten. 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.  

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram laddinfrastrukturplan för utomstående aktörer och för den egna 

verksamheten.  

 kontinuerligt följa upp kommunens Policy för möten och resor. 

 se till att fossilfria fordon successivt köps in eller leasas till den 

kommunala verksamheten allt eftersom det är möjligt. 

 definiera varor och tjänster som kräver omfattande transporter och 

successivt öka klimatkrav i upphandlingarna av dessa. 

 aktivt stötta näringsliv och fastighetsägare i utvecklingen mot 

användandet av fossilfria fordon för dess anställda, kunder eller 

hyresgäster. 
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Fokusområde 2  

- Hållbart resande i såväl tätort som på landsbygd 
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Prioritering av gång-, cykel och kollektivtrafik inom tätorterna 

Gång-, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras för resor inom 

kommunens tätorter vilket i första hand görs genom prioritet i 

korsningar, genare stråk och ökat utrymme i gaturummet 

 

Kommunen vill uppnå: 

Sedan långt tillbaka har biltrafiken varit prioriterad i gaturummet. Kommunen 

ska framåt arbeta för att gång, cykel och kollektivtrafiken blir ett enkelt 

alternativ till bilen inom tätorterna där avstånden i regel är korta. Inom 

Falköpings tätort ska det finnas ett sammanhängande och gent gång- och 

cykelvägnät med starka och väl kommunicerade huvudstråk och i övriga 

tätorter prioriteras utpekade skolvägar. I huvudstråket och de utpekade 

skolvägarna ges gång och cykel prioritet och säker passage i korsningar. Vid 

ny-, till- och ombyggnad av kommunens infrastruktur ska genare väg med 

färre hinder och bättre bytesmöjligheter för dem som kombinerar gång, cykel 

och kollektivtrafik prioriteras samtidigt som de ges ökat utrymme i 

gaturummet.  

En beprövad och kostnadseffektiv metod som kan tillämpas i syfte att göra 

gång, cykel och kollektivtrafik konkurrenskraftigare är att planera genare väg 

för dessa trafikslag jämfört med biltrafiken. Här leds biltrafiken runt på 

huvudgatorna och genomfartsmöjligheter på lokal-gatorna stängs eller görs 

mindre attraktiva genom hastighetssänkande åtgärder medan gående, 

cyklister och om möjligt även bussarna får en genare förbindelse. Bussar kan 

ges signalprioritet i korsningar med höga flöden och i övrigt eftersträvas gena 

stråk. 

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram en gång- och cykelpolicy som syftar till att kartlägga och åtgärda 

viktiga stråk för gång och cykel där resultaten följs upp regelbundet 

genom att exempelvis upprätta cykelbokslut som redovisas i berörd 

nämnd. 

 regelbundet genomföra flödesmätningar för alla trafikslag inklusive 

gående och cyklister vid viktiga kopplingar och knutpunkter med 

kontinuerliga mätstationer eller med periodiska mätningar för att kunna 

rikta resurserna effektivt. 

 genomföra resvaneundersökning efter regelbundet intervall för att följa 

upp utvecklingen vad gäller att öka andelen hållbara resor. 

 

Hållbart stråk resecentrum – centrum – Ållebergs center 

Resecentrum – centrum – Ållebergs center är viktiga målpunkter 

som ska kopplas samman i ett stråk som gör det gent, snabbt och 

lätt att förflytta sig till fots, på cykel och med kollektivtrafiken 
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Kommunen vill uppnå: 

Tillgängligheten med bil till de tre målpunkterna är redan god och därför 

behöver den inte förbättras ytterligare. Vad gäller gång, cykel och 

kollektivtrafiken fungerar stråket mindre bra i nuläget och dessa trafikslag 

behöver bättre förutsättningar för att kunna bli ett attraktivare alternativ till 

bilen. Stråket mellan målpunkterna måste förstärkas och tydliggöras samt att 

tillgängligheten och trafiksäkerheten för gång, cykel och kollektivtrafik 

mellan målpunkterna förbättras. 

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram en visions- och handlingsplan för stråket. 

 

Gång- och cykelleder till eller mellan mindre tätorter 

Satsningar på gång- och cykelleder för de mindre tätorterna görs 

utifrån bedömd nyttjandepotential, vilket kan innebära enklare 

cykelleder utanför statliga vägar eller gång- och cykelbanor utmed 

statliga vägar 

 
Kommunen vill uppnå: 

Fördelen med gång- och cykelbanor utmed statliga vägar är att Trafikverket 

har väghållaransvar och ansvarar för drift och underhåll. Nackdelen är långa 

ledtider och ofta höga byggkostnader. För utbyggnad av gång- och cykelbana 

utmed statlig väg krävs att den lyfts upp av Kommunalförbundet så den 

inkluderas i regional infrastrukturplan där den sedan konkurrerar som en i 

mängden om en begränsad budget. Om cykelförbindelser till mindre 

tätorterna ska bli verklighet inom en rimlig framtid krävs därför att 

kommunen satsar på alternativa lösningar för att bygga egna gång- och 

cykelleder.   

Fokus ska ligga på de gång- och cykelförbindelser till och mellan mindre 

tätorter som har störst nyttjandepotential och där en sträckning utanför statliga 

vägar är genomförbar. Här bör hänsyn tas till att elcykeln utökar det 

acceptabla cykelavståndet. En sträckning längs med tåglinjer och luftburna 

elledningar kan vara en möjlighet för vissa förbindelser med hänsyn till mark-

åtkomsten. För att underlätta kan delvis lägre standard väljas, vilket kan 

betyda mindre bredd, ingen asfalt eller belysning och inte heller 

vinterväghållning. Samtidigt ska kommunen även arbeta för att gång- och 

cykelbanor utmed statliga vägar inkluderas i den regionala 

infrastrukturplanen vad gäller förbindelser som har högre chanser att byggas 

eller förbindelser där kommunala gång- och cykelleder inte är genomförbara.  
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Kommunen arbetar med att: 

 ta fram en nyttjandepotentialstudie över vilka sträckor av gång- och 

cykelbanor alternativet enklare cykelleder som är rimliga att bygga ut 

utanför tätorterna utifrån förväntat antal cyklister i förhållande till 

kostnaden. Här anges också vilka sträckor som bör byggas av 

Trafikverket respektive kommunen. 

 utreda möjligheten med gång- och cykelleder av enklare standard utan 

belysning och vinterväghållning som anläggs utanför Trafikverkets 

vägområde, när kommunen vill möjliggöra utbyggnad av gång- och 

cykelmöjligheter i snabbare takt. 

 långsiktigt arbeta mot Kommunalförbundet så att Falköpings angivna 

gång- och cykelbanor utmed statliga vägar lyfts upp för prioritering i 

regional infrastrukturplan. 

 

Attraktiv kollektivtrafik i viktiga pendlingsstråk 

Kommunens viktiga pendlingsstråk ska stärkas genom att 

möjligheten till byten med tåg och bussar förbättras för en attraktiv 

kollektivtrafik med regelbundna och täta turer 

 

Kommunen vill uppnå: 

Viktiga pendlingsstråk enligt SCB är i första hand stråken till och från 

Skövde, Skara och Tidaholm, men även Ulricehamn, Lidköping, Vara, 

Jönköping och Göteborgsregionen. ”Hela resan”-perspektivet är avgörande 

för en attraktiv kollektivtrafik, vilket inte enbart inkluderar  själva tåg- eller 

bussresan utan också vägen till och från tågstationen eller busshållplatsen 

samt väntetiden. För att kunna gå eller cykla till tågstationer och 

busshållplatser inom tätorterna på ett tryggt och säkert sätt krävs gång- och 

cykelbanor eller trafiksäkra vägar med lite trafik, bra siktförhållanden och 

lägre hastigheter.  

Vid hållplatsen eftersträvas väderskydd, sittplatser, information om avgångar 

och cykelparkeringar med möjlighet till ramlåsning. För att göra det enklare 

att kombinera bil och kollektivtrafik ska pendelparkeringar finnas på 

strategiska platser i kommunen. De goda kommunikationsmöjligheterna som 

Falköping har i egenskap av järnvägsknut för Västra stambanan och 

Jönköpingsbanan är en av kommunens största styrkor och ska utnyttjas till 

fullo. Stationsorterna Floby, Falköpings tätort och Stenstorp ska vara trygga, 

ha hög vistelsekvalitet och allmän god standard, samt bra gång- och 

cykelförbindelser och cykelparkeringar. 
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Kommunen arbetar med att: 

 inventera de tre stationsområdena och samverka med de parter som berörs 

för att vidta åtgärder i miljön som hanterar identifierade brister och bidrar 

till ökad trivsel. 

 inventera anslutningar för gång och cykel till tågstationerna och 

busshållplatserna inom tätorterna och åtgärda osäkra platser. 

 samverka med Västtrafik för en förbättrad standard vid busshållplatserna 

som ligger utanför tätorterna. 

 samverka med Västtrafik för att hitta rätt placering för pendelparkeringar 

och att bygga ut nya när behovet uppstår. 

 verka gentemot Västtrafik för regelbundna och täta avgångar och 

optimerade bytestider mellan tåg och buss till viktiga pendlingsmål (som 

exempelvis Skaraborgs sjukhus). 

 

Regelbunden stadstrafik för hela Falköpings tätort 

Regelbunden stadstrafik ska nå hela Falköpings tätort, sett även 

utifrån den växande tätorten 

 

Kommunen vill uppnå: 

Stadsbusslinjenätet ska successivt utvidgas och optimeras i takt med att 

tätorten expanderar. Stadstrafiken ska vara tillförlitlig och ha tillräckligt täta 

avgångar för att upplevas som en attraktiv resmöjlighet, även när en avgång 

missas. Den ska ha bra framkomlighet på hela linjesträckningen. Om möjligt 

ska region- och stadstrafiken samspela inom tätorten så att högre turtäthet 

uppnås med befintliga resurser. 

Kommunen arbetar med att: 

 föra en dialog med Västtrafik och verka för en anpassning av stadstrafiken 

till viktiga målpunkter allt eftersom tätorten växer. 

 tillsammans med Västtrafik och trafikoperatören detaljstudera och sedan 

utföra de åtgärder för bättre bussframkomlighet som identifierades i 

kommunens utredning Plan för ökad andel hållbara resor. 
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Fokusområde 3  

- Trafiksäkerhet och trygghet för ökad rörlighet 
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Trygga allmänna platser 

För att minska de upplevda hindren för att gå, cykla och resa 

kollektivt ska kommunen åtgärda platser som känns otrygga, där 

kommunen har rådighet över marken 

 

Kommunen vill uppnå: 

En del i att medborgarna ska kunna gå, cykla och åka kollektivt är att det ska 

kännas tryggt att röra sig ute. Alla ska kunna känna tryggheten att kunna röra 

sig fritt i kommunen, vilket är extra viktigt för dem som inte har egen bil. För 

att den upplevda tryggheten ska anses som god är det viktigt att det finns bra 

belysning, att sikten är god, att andra människor rör sig i närheten samt att det 

är helt och rent i omgivningen.  

Kommunen arbetar med att: 

 kartlägga vilka platser inom kommunens rådighet som upplevs som 

otrygga och sedan genomföra trygghetsskapande åtgärder. 

 se över var belysning saknas utmed kommunala gång- och cykelbanor och 

komplettera där det behövs. 

 

Säkra stråk för gång och cykel 

På kommunens gång- och cykelvägnät ska trafiksäkerheten höjas 

genom separering av oskyddade trafikanter från biltrafiken på 

trafikintensiva gator, säkra passager och korsningar, samt god 

belysning 

 

Kommunen vill uppnå: 

Huvudstråken ska ha god standard, vara gena och ha enhetlig utformning så 

att de är lätta att känna igen och känns naturliga att använda. Gående och 

cyklister ska i första hand vara separerade från biltrafiken och för att minska 

risken för konflikter bör gångtrafikanterna i normalfall separeras från 

cykeltrafiken. Korsningar eller cirkulationsplatser där gång- och cykelbanan 

plötsligt tar slut och cyklisterna hänvisas till övergångställen för gående eller 

bilkörfält för att kunna passera utgör en stor säkerhetsrisk och ska undvikas. 

Nya korsningar eller cirkulationsplatser ska byggas med som minst upphöjda 

cykelpassager och övergångsställe men med cykelöverfarter där biltrafiken 

har väjningsplikt också för cyklisterna när det bedöms lämpligt.  
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Befintliga korsningar och cirkulationsplatser åtgärdas i kontinuerlig takt. 

Trafiksäkerheten för gående och cyklister på cykelpassager och 

övergångsställen ska vid behov ökas genom anläggning av mittrefuger, bra 

belysning och hastighetssänkande åtgärder. Det ska finnas god belysning på 

gång- och cykelbanorna för att öka tryggheten, särskilt där de inte ligger i 

direkt anslutning till en upplyst gata.  

Beläggningen ska vara av så god kvalitet att gående och cyklister upplever 

det som bekvämt  och säkert att gå och cykla. Hög kvalitet på drift och 

underhåll av huvudstråken ska säkerställas. Driften ska ha så hög prioritet att 

det går att gå och cykla året om och prioriteringslista för vinterunderhåll ska 

ge huvudstråken minst samma prioritet vid snöröjning som gatorna. Lika 

viktig är kvaliteten på beläggningen, drift och underhåll för att minimera 

risken för halk- och fallolyckor. 

Kommunen arbetar med att: 

 kartlägga korsningspunkter som idag inte är trafiksäkra där gång- och 

cykelbanenätet korsar bilvägar och ta fram en prioriteringslista över de 

platser som behöver åtgärdas.  

 komplettera befintlig skyltning. 

 regelbundet analysera cykelvägarnas behov av asfaltering, drift och 

underhåll. 

 fortsatt bygga ut infrastrukturen så att alla huvudstråk och cykelbanor får 

god belysning. 

 

Trafik på oskyddade trafikanters villkor 

På bostadsgator, i centrum och på andra platser där många rör sig 

ska trafiken ske med anpassade hastigheter för att öka 

trafiksäkerhet och livskvalitet 

 

Kommunen vill uppnå: 

Vid en trafikolycka är kollisionshastigheten den mest avgörande faktorn för 

oskyddade trafikanter. Därför handlar trafiksäkerhetsarbete i tätort mycket 

om biltrafikens hastighet där hastigheten ska spegla gatornas funktion. Enligt 

SKR och Trafikverkets handbok Rätt fart i staden ska lokalgator inom tätorter 

vanligtvis anses vara mjuktrafikrum och därmed präglas av låga hastigheter 

samt goda möjligheter att korsa körbanan. Platser där särskilt många 

oskyddade trafikanter eller barn och unga rör sig, såsom centrala 

shoppinggator eller mindre gator framför skolentréer, ska klassas som 

integrerat frirum i vilket fotgängare och cyklister prioriteras. För att hålla god 
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kvalitetsnivå ska hastighetsbegränsningen bestämmas utifrån om det är ett 

mjuktrafikrum eller ett integrerat trafikrum.  

För att hastighetsgränserna ska efterlevas måste gatorna ha rätt utformning. 

Hastighetssänkande åtgärder ska användas vid behov. Det kan handla om 

avsmalningar av körbanan, upphöjda övergångsställen och cykelpassager, 

förhöjda korsningar, fartgupp eller cirkulationsplatser. För att uppnå önskade 

hastighetsnivåer behövs även en effektiv och problemorienterad 

hastighetsövervakning inom vägnätet.  

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram en hastighetsplan för tätorterna med förslag på reviderade 

hastighets-begränsningar.  

 utreda behovet av trafiksäkerhetsåtgärder i en trafiksäkerhetsplan där barn 

och unga särskilt beaktas.   

 samverka med polisen och peka ut gator och sträckor där problemen med 

hastighets-överträdelser är särskilt stora från trafiksäkerhetssynpunkt. 

 

Trafiksäkerhet för barn och ungdomar 

Barn och ungdomar ska ges möjlighet att inom tätorterna nå 

skolor, förskolor och andra kommunala verksamheter på vägar 

som är säkra och trygga för gående och cyklister 

 

Kommunen vill uppnå: 
Barn och ungdomars färdigheter i trafiken är begränsade vilket medför att de 

är särskilt utsatta. Därför ska stor hänsyn tas till deras perspektiv i de miljöer 

där de vistas. Barnens skolvägar ska vara så pass säkra att de själva kan gå 

eller cykla till skolan, vilket bidrar till en bättre hälsa och 

koncentrationsförmåga i skolan.  

Gaturummet runt skolorna ska vara utformat med hänsyn till barn och 

ungdomars förutsättningar och specifika behov. På vägar runt skolor och på 

andra viktiga stråk ska trafiksäkerheten höjas genom separering av oskyddade 

trafikanter från biltrafiken, säkra passager och korsningar samt god belysning. 

Principen gäller inom tätorterna där kommunen är väghållare medan säkra 

och trygga vägar för gående och cyklister på landsbygden istället kan utgöras 

av vägar med mindre trafik, goda siktförhållanden och när det är möjligt, 

anpassad hastighet. Även runt andra kommunala verksamheter och 

anläggningar som riktar sig till barn och ungdomar, såsom sportanläggningar, 

ska trafiksäkerheten för dessa grupper särskilt beaktas. 
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Kommunen arbetar med att: 

 kontinuerligt inventera och förbättra trafiksäkerheten vid alla skolor och 

förskolor. 

 inkludera andra kommunala anläggningar i inventeringen, där 

trafiksäkerheten för barn och unga särskilt ska beaktas. 

 genomföra en konsekvensanalys över trafiksäkerheten för barn och unga 

när detaljplaner tas fram som omfattar byggnader och anläggningar vars 

verksamhet övervägande är riktad mot dessa grupper. 

 kontinuerligt följa upp olycksstatistiken och integrera den i planeringen. 

 

Beteendepåverkan för trafiksäkerhet och hållbart resande 

Falköpings kommun ska satsa på beteendepåverkansåtgärder för 

ökad trafiksäkerhet och hållbart resande 

 

Kommunen vill uppnå: 

Åtgärder som påverkar resebeteendet och val av färdsätt ska användas i högre 

uträckning än idag eftersom de är ett viktigt komplement till 

infrastrukturåtgärder. Det ska bli standard att kombinera viktiga 

infrastrukturprojekt med riktad kommunikation och olika typer av 

påverkansåtgärder ska användas för att nå ut bredare till befolkningen. Det 

kan vara information, utbildning, marknadsföring och kampanjer. Aktiviteter 

kan omfatta information kring hälsofördelarna av att gå och cykla, utdelning 

av reflexer till cyklister, temadagar (Europeiska mobilitetsveckan), 

utbildningar (trafiksäkerhetsutbildningar i skolan, "lär dig cykla" kurser för 

vuxna) eller prova-på-kampanjer (testresenärer kollektivtrafik, ”byt bilen mot 

lådcykel”).  

Att vi människor har lättare att bryta vanor när det sker en större förändring i 

livet kan användas genom att påverkansinsatser inriktas på dessa tidpunkter, 

exempelvis när en person börjar skolan, flyttar hemifrån eller till en ny stad, 

får barn eller byter jobb. Inflyttningspaket med cykelkarta, busslinjekarta, 

prova-på-bussbiljetter eller liknande och som skickas automatiskt till 

nyinflyttade är en beprövad metod i många kommuner. Kampanjerna och 

utbildningarna ska inte enbart vända sig till barn och oskyddade trafikanter 

utan också riktas direkt till vuxna och/eller bilister. Kampanjer kan vara ”inga 

onödiga bilresor”, ”inom Falköpings tätort är det löjligt nära till det mesta”, 

”rätt fart i staden” eller ”aktiv skolväg ger bättre skolresultat”. Samverkan 

inom kommunens skolor, arbetsplatser och andra verksamheter är viktig för 

att uppmuntra dem till att stödja hållbart resande. 
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Kommunen arbetar med att: 

 förstärka sitt arbete med påverkansåtgärder och särskilt satsa på åtgärder 

i samband med invånarnas livsförändringar. 

 säkerställa kontinuerliga insatser för att sprida olika typer av 

”trafikkunskap” och höja medvetenheten i skolor och på arbetsplatser 

(Program aktiva skolvägar, Program cykelvänlig arbetsplats). 

 utse en ansvarig koordinator och definiera en årlig budget för utbildnings-

, informations- och marknadsföringsåtgärder. 
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Fokusområde 4  

-Tillgänglig och attraktiv stad 
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Inkluderande planeringsprocesser 

I viktiga planeringsprocesser ska kommunen inkludera 

samhällsgrupper som annars har svårt att komma till tals, för att 

främja ett jämlikt och jämställt trafiksystem 

 

Kommunen vill uppnå: 

Exempel på processer där dialoger med medborgarna är särskilt viktiga är i 

planeringsstadiet innan lösningarna redan är fixerade, till exempel vid samråd 

för detaljplaner, inför större projekt eller om standarder tas fram där olika 

perspektiv är viktiga. Samhällsgrupper som ofta har svårt att få gehör för sina 

perspektiv är exempelvis barn och ungdomar, personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga, nysvenskar och pensionärer. Beroende på 

planeringsprocess ska berörda grupper inkluderas med hjälp av passande 

metoder som gör det lätt att delta. Det kan till exempel betyda att valda 

mötestider anpassas efter olika livssituationer, istället för stor-möten kan 

också ”lättare” och målgruppsinriktade dialogformer användas samt att andra 

språk än svenska används i kommunikationen. Efteråt ska kommunen även 

ge återkoppling till de inkluderade grupperna för att främja delaktighet och 

förebygga frustration. I utformningen av allmänna platser ska hänsyn tas till 

olika målgruppers intressen och behov av tillgänglighet. Det offentliga 

rummet ska vara tydligt och orienterbart för alla. 

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram rekommendationer för passande dialogmetoder för olika 

samhällsgrupper och kommunicera dem internt. 

 ta fram kommunikationsrutiner för större infrastrukturprojekt för att 

tydliggöra när dialog ska hållas och med vilka grupper. 

 samverka med Västtrafik för att tillgänglighetsanpassa busshållplatser. 

 

Funktionella och attraktiva gaturum  

Gaturummet ska dimensioneras och utformas efter sin funktion. 

Där många oskyddade trafikanter rör sig ska attraktiva 

vistelsemiljöer erbjudas 

 

Kommunen vill uppnå: 

En livfull och attraktiv stad kännetecknas av ett levande centrum. Trafiken 

påverkar i hög grad hur attraktivt det är att vistas där. I Falköping tätorts 
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centrum och andra platser där många oskyddade trafikanter rör sig ska 

attraktiva vistelsemiljöer erbjudas. Utformning och ytfördelning ska stämma 

överens med gatans funktion och skyltad hastighet för att trafikanterna 

instinktivt ska förstå och välja den hastighetsnivå som gatan är avsedd för. 

Lokalgator inom tätorterna har både en vistelse- och en trafikfunktion och här 

präglas gaturummet av lägre hastigheter och trafiksäkra passager.  

Platser där många oskyddade trafikanter eller barn och unga rör sig, såsom 

centrala shoppinggator eller mindre gator framför skolentréer har i första hand 

en vistelsefunktion där gående och cyklister är tydligt prioriterade. 

Vistelsemiljöer skapas genom att omvandla ineffektivt använda ytor vilket 

kan ske genom avsmalning av överdimensionerade gator, omvandling av 

parkeringsplatser med låg beläggning eller uppgradering av oattraktiva torg 

eller gatuhörn. Attraktiva vistelsemiljöer kan till exempel vara lekparker, 

bilfria zoner eller gångfartsområden. Även element som breddade trottoarer, 

uteserveringar, grönska och möblering bidrar till gaturummets attraktivitet. 

Kommunen arbetar med att: 

 identifiera element som ger vägledning rörande vilka delar av vägnätet 

som har vilken funktion och formulera principer som säkerställer en 

passande gatuutformning och platsfördelning mellan trafikslagen. 

Principerna används sedan vid ny-, till- och ombyggnad av kommunens 

infrastruktur. 

 kartlägga områden där många oskyddade trafikanter rör sig och peka ut 

åtgärder som gör vistelsemiljön mer attraktiv. 

 vid all förtätning eller ombyggnation utvärdera om det avsatta 

gaturummet är proportionerligt disponerat och omfördela ytorna vid 

behov. 

 

Effektiv och tidsreglerad bilparkering  

Parkeringsbeläggningen i centrum ska balanseras i takt med att 

staden förtätas så att eventuell överkapacitet kan omvandlas för att 

skapa en attraktivare miljö att vistas i. 

 

Kommunen vill uppnå: 

För att stötta ett levande centrum med konkurrenskraftig handel ska den 

begränsade ytan inom stadskärnan användas på ett effektivt sätt. Målet är ett 

centrum som lockar besökare med attraktiva vistelsemiljöer och god 

tillgänglighet för kunder, där det är lätt för besökare att hitta en 

parkeringsplats. Parkeringsbeläggningen i centrum ska vara i balans så att 
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eventuell överkapacitet kan omvandlas för att skapa en attraktivare miljö att 

vistas i. På sikt ska parkering på allmän platsmark i centrum minska och 

främst ske på kvartersmark där så är möjligt. Ytor kan då frigöras till förmån 

för attraktiva vistelsemiljöer vilket skapar plats för bredare gång- och 

cykelvägar samt attraktiva grönytor med lek- och sittmöjligheter som lockar 

kunder. 

Tidsreglering ska användas för att öka omsättningen av eftertraktade 

parkeringsplatser och på så sätt göra det enklare att hitta en ledig plats. 

Enhetlig tidsreglering används för att skapa tydlighet i hur det är tillåtet att 

parkera. Detta gynnar handeln eftersom fler kunder kan använda samma 

parkeringsplats nära butiken, istället för att den blockeras av en och samma 

bil i många timmar, ibland flera dagar. Samtidigt hänvisas boende och 

verksamma till parkeringar i närområdet under tider när många besöker 

centrum. Acceptabla gångavstånd till parkering ges av Falköpings 

parkeringspolicy. 

Kommunen arbetar med att: 

 kontinuerligt följa upp beläggningen på parkeringarna inom centrum och 

vid över-beläggning tillämpas i första hand tidsreglering för att öka 

omsättningen på de platser som finns. Överskottsparkeringar kan 

användas för exempelvis förtätning eller vistelsemiljöer, planteringar och 

möblering eller tillfälliga arrangemang. 

 se över tidsregleringar i centrum för en enhetlig tidsreglering. 

 säkerställa systematisk parkeringsövervakning för att minska felparkering 

i centrum. 

 inventera vägvisningen till relevanta parkeringsområden för besökare, 

samåknings- och pendelparkeringar samt komplettera där det behövs för 

att minska söktrafiken. 

 

Lättillgänglig och säker cykelparkering 

Vid viktiga målpunkter och för all nybyggnation ska lättillgänglig 

och säker cykelparkering säkerställas nära entréer 

 

Kommunen vill uppnå: 

Kommunen har olika roller beroende på typ av målpunkt, om den ingår i 

kommunens verksamhet eller ej, om det rör sig om allmän platsmark eller 

kvartersmark. För den egna verksamheten och vid viktiga målpunkter ska 

kommunen säkerställa lättillgänglig och säker cykelparkering nära entrén 

vilket kan vara vid egna verksamheter, centrum, resecentrum, större 
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arbetsplatser eller vid sjukhus. Vid privat ny-, till- och ombyggnad ska 

kommunen tillämpa parkeringspolicyn och lyfta cykelparkeringsfrågan under 

hela processen via detaljplan till bygglov och fram till själva byggnationen. 

Cykelparkeringen ska ligga närmare entrén jämfört med bilparkeringen. 

Strategiskt placerade cykelpumpar, som är en uppskattad service för cyklister, 

bör placeras vid utvalda större målpunkter och väderskydd ska uppmuntras. 

Med lättillgänglig och säker cykelparkering används den definition som finns 

i parkeringspolicyn. 

Kommunen arbetar med att: 

 kartlägga de cykelparkeringar som finns vid kommunala verksamheter 

eller andra viktiga målpunkter och inventera placering, kvalitet av 

cykelställ, kapacitet, beläggning samt vid behov bygga ny cykelparkering 

eller rusta upp den som finns. 

 skapa rutiner för hur övergivna cyklar och cykelvrak tas omhand när de 

står parkerade i cykelställ på allmän platsmark i tätortscentrum och vid 

tågstationer. 

 fortlöpande tillämpa parkeringspolicyn för all nybyggnation, kommunen 

lyfter frågan om cykelparkering tidigt i planprocessen och verkar för att 

högkvalitativ cykelparkering skapas. 

 följa upp och utvärdera parkeringspolicyn.  
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Genomförande 
Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har en 

ledande och stödjande roll i arbetet med att genomföra trafikstrategin. 

Trafikstrategins genomförande säkras och integreras i kommunens 

styrsystem genom att kopplas tydligt till den ordinarie budgetprocessen. De 

två förvaltningarna ansvarar för att genomförandet av trafikstrategins innehåll 

lyfts in i budgetprocessen. Utifrån strategins punkter under rubrikerna 

”kommunen arbetar med” tas en gränsdragningslista med 

ansvarsförhållanden fram.  

Utbildning, medborgardialog och informationsinsatser för alla åldrar och 

målgrupper är viktiga verktyg i arbetet. Samverkan både internt inom 

kommunen och med externa aktörer är nyckeln till framgång. 

 

Uppföljning 
Genomförandet av trafikstrategin ska följas och styras ur ett helhets- och 

framtidsperspektiv. Trafikstrategin följs upp i beredningen för hållbar 

samhällsplanering förslagsvis en gång om året alternativt vid behov.  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet ska följa arbetet ur ett socialt 

perspektiv för att säkerställa att mobilitetsomställningen på lång sikt gynnar 

alla invånares välmående och jämlikhet . 

Resultaten av uppföljningen tas med till budgetprocessen årligen. 

Trafikstrategin ska aktualitetsprövas varje mandatperiod. 

För att utveckla kommunens arbete med trafikfrågor ska kommunen fortsatt 

ha dialog och omvärldsbevakning genom att agera med näringsliv, 

civilsamhälle och akademi.  
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 Alla nämnder 

Hyresbostäder AB 

Trafikstrategi 

Delegationsbeslut 

Förslag på Trafikstrategi remitteras till samtliga nämnder, med svar senast 1 

juni 2022. 

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022, 

§ 6. 

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.  

I trafikstrategin samordnas trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens 

långsiktiga och övergripande planering. Strategin beskriver hur 

trafiksystemet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i 

riktning mot kommunens mål och hantera avvägningar mellan 

konkurrerande intressen samt mellan trafikslagen.  

Processen med att ta fram trafikstrategin har löpt på sedan hösten 2021, och 

efter insamling av material internt och externt har nu en remissversion 

färdigställts. Det insamlade materialet, resultat från workshops samt dialoger 

ligger till grund för innehållet i strategin. Dialoger har internt förts med alla 

förvaltningar, externt med unga kommunutvecklare, funktionshinderrådet, 

pensionärsrådet, SMS och polisen. I december genomfördes en fysisk 

medborgardialog samt digitala enkäter riktade till medborgarna, åkerier och 

till Aktiv handel.     

Alla nämnder samt Hyresbostäder AB ges möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Yttranden skickas till kommunledningsförvaltningen senast den 1 

juni 2022. Meddela om förlängd svarstid behövs. 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Remiss Trafikstrategi för Falköpings kommun 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta 

Trafikstrategi för Falköpings kommun.        

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden har mottagit en remiss från kommunstyrelsen 

angående Trafikstrategi för Falköpings kommun. Nämnden ser det som 

positivt att kommunens formulerar strategier för att öka trafiksäkerheten och 

bidra till att resandet i kommunen blir miljömässigt mer hållbart och föreslår 

därför kommunstyrelsen att anta den föreslagna trafikstrategin för 

Falköpings kommun.       

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.  

I trafikstrategin samordnas trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens 

långsiktiga och övergripande planering. Strategin beskriver hur 

trafiksystemet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i 

riktning mot kommunens mål och hantera avvägningar mellan 

konkurrerande intressen samt mellan trafikslagen.  

Processen med att ta fram trafikstrategin har löpt på sedan hösten 2021, och 

efter insamling av material internt och externt har nu en remissversion 

färdigställts. Det insamlade materialet, resultat från workshops samt dialoger 

ligger till grund för innehållet i strategin. Dialoger har internt förts med alla 

förvaltningar, externt med unga kommunutvecklare, funktionshinderrådet, 

pensionärsrådet, SMS och polisen. I december genomfördes en fysisk 

medborgardialog samt digitala enkäter riktade till medborgarna, åkerier och 

till Aktiv handel.    

Förvaltningens bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att den föreslagna 

trafikstrategin håller en hög ambitionsnivå och innehåller många bra 

åtgärder. Bland annat är det positivt med satsningar på gång- och cykelleder 
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och att kollektivtrafik ska prioriteras. Det är också bra att kommunen har 

som ambition att förbättra trafiksäkerheten vid alla skolor och förskolor.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Målet att alla samhällsbetalda transporter ska vara fossilfria år 2030 riskerar 

att innebära ökade kostnader för barn- och utbildningsnämndens verksamhet 

och behöver därför kompenseras i nämndens budgetram.  

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut om remittering av Trafikstrategi 

Förslag till Trafikstrategi för Falköpings kommun       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Karina Bronell 

Skolchef 















































 

 

 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 

Datum 

2022-04-12 – 2022-05-16 

 

  

 

 

Datum Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienummer 

2022-05-05 Rektor 
Mössebergsskolan 

Nytt beslut om placering i 
förskoleklass 2022/2023 efter 
skolval 

Maria Moensjö 2022/00087 

2022-05-04 Rektor Centralskolan Nytt beslut om placering i 
förskoleklass 2022-2023 efter 
skolval 

Carola Granath 2022/00087 

2022-05-03 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Tilldelningsbesked simskoleskjutsar 
sommaren 2022 

Karina Bronell 2022/00554 

2022-05-02 Rektor Vindängens skola Beslut om placering i grundskola 
efter skolval 

Maria Burlin 2022/00102 

2022-05-02 Rektor Centralskolan Nytt beslut om placering i 
förskoleklass 2022/2023 

Carola Granath 2022/00087 

2022-04-29 Skolchef Beslut om tilläggsbelopp Thorén 
Framtid 

Karina Bronell 2022/00348 

2022-04-29 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts  Sarah Cato 2022/00587 

2022-04-26 Rektor Vindängens skola Beslut om placering i grundskola 
efter skolval 

Maria Burlin 2022/00102 

2022-04-26 Rektor Vindängens skola Beslut om placering i grundskola 
efter skolval 

Maria Burlin 2022/00102 

2022-04-26 Rektor Vindängens skola Beslut om placering i grundskola 
efter skolval 

Maria Burlin 2022/00102 

2022-04-26 Rektor Vindängens skola Beslut om placering i grundskola 
efter skolval 

Maria Burlin 2022/00102 

2022-04-26 Rektor 
Mössebergsskolan 

Nytt beslut om placering i 
förskoleklass 2022/2023 

Maria Moensjö 2022/00087 

2022-04-25 Privatperson Beslut om att fullgöra skolgång i 
Falköpings kommun 

Karina Bronell 2022/00040 

2022-04-20 Rektor 
Mössebergsskolan 

Beslut om placering i grundskola 
efter skolval  

Maria Moensjö 2022/00102 

2022-04-20 Rektor 
Mössebergsskolan 

Beslut om placering i förskoleklass 
efter skolval 

Maria Moensjö 2022/00087 

2022-04-20 Rektor 
Mössebergsskolan 

Beslut om placering i förskoleklass 
efter skolval 

Maria Moensjö 2022/00087 

2022-04-20 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2022/00522 

2022-04-13 Skolchef Beslut om förskola och fritidshem i 
Falköpings kommun 

Karina Bronell 2022/00444 

2022-04-13 Rektor Vartoftaskolan Beslut att avvisa överklagande av 
åtgärdsprogram  

Annica Ekeroos 2022/00517 

 

Beslut om skolskjuts i e-tjänst 2022-04-12 – 2022-05-16 

ID Status Beslut Orsak till ansökan Avsändare/mottagare 

30764 Beslutat 2022-05-02  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

30928 Beslutat 2022-05-03 Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

30930 Beslutat 2022-05-03  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 



 

  

 

 

30970 Beslutat 2022-04-25  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

31006 Beslutat 2022-05-03  Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 

31007 Beslutat 2022-05-03  Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 

31170 Beslutat 2022-05-05  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

31171 Beslutat 2022-05-05  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

31218 Beslutat 2022-05-10  Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 

31232 Beslutat 2022-05-04 Funktionsnedsättning Skolskjutsansvarig handläggare 

31305 Avslag 2022-05-03  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

31407 Beslutat 2022-05-03  Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 

31408 Beslutat 2022-05-03  Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 

31409 Beslutat 2022-05-03  Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 

31509 Avslutat 2022-05-04  Funktionsnedsättning Skolskjutsansvarig handläggare 

31512 Beslutat 2022-05-10  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

31513 Beslutat 2022-05-10  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

31609 Beslutat 2022-05-10  Funktionsnedsättning Skolskjutsansvarig handläggare 

31795 Avslutat 2022-05-16  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

 

Anställningar inom barn- och utbildningsförvaltningen 2022-04-12 – 2022-05-16 

 

Tillsvidareanställningar 27 st 

Vikarier 2 st 

Allmän visstidsanställningar 8 st 

 

 























 

 

Anmälningsärende till barn- och utbildningsnämnden 

 

Datum: 2022-05-05 
 

 

Ärende som anmäls till nämnden:               

(Lämna en kort beskrivning, utelämna namn och sekretessbelagda uppgifter.) 

 
Elev som går i årskurs 8 på Gustaf Dalénskolan. Eleven har cirka 50% frånvaro under vt-
22. Vi har regelbundna EHK med vårdnadshavarna där även skolpsykolog och 
representant från SPC ”hemmarsittarteam” deltager. Eleven vill egentligen gå till skolan, 
fungerar vissa dagar men vissa dagar förmår inte kroppen detta. Besöker även ”unga 
psykiska hälsa”. 
    Vad mer kan vi från skolans sida göra? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Namn  Tommy Cronholm 
 

 

Befattning Rektor 
 

 

Exempel på ärenden som ska anmälas till skolchef/barn- och utbildningsnämnd: 

 Anmälan om elev med hög frånvaro, enligt ”Rutiner för att främja närvaro för 

elever i Falköpings kommun”. 



 Elev som uteblir från undervisning utan att ha blivit beviljad ledighet, enligt 

”Rutin för skolpliktsbevakning”.  

 Rektors beslut om avstängning av elev i grundskolan. 

 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

Behandling av personuppgifter  

Personuppgifter som behandlas  
Namn 

Ändamålet med behandlingen 

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter 

som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanterings-

system som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. 

 

Laglig grund för behandlingen 

Myndighetsutövning: En arbetsuppgift i samband med att myndighetsutövning 
ska kunna utföras. 

 

Lagringstid 

Bevaras 
 

 

Lämna klagomål om personuppgiftshantering 

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten lämnas i första hand till 

Falköpings kommuns dataskyddsombud: dataskydd@falkoping.se och i andra 

hand till tillsynsmyndigheten, Dataskyddsinspektionen.  

 

Besök Datainspektionens hemsida 

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/fordig-som-privatperson/klagomal-

och-tips för mer information om hur du lämnar klagomål. 

 

Personuppgiftsansvarig 

file://///ad.falkoping.se/Persdata/gem/BU/BoU%20kontor/GDPR/dataskydd@falkoping.se%20
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/fordig-som-privatperson/klagomal-och-tips
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/fordig-som-privatperson/klagomal-och-tips


Barn - och utbildningsnämnden 

barn.utb@falkoping.se 

 

För mer information hur personuppgifter behandlas se kommunens webbplats 

www.falkoping.se/dataskydd 

mailto:barn.utb@falkoping.se
http://www.falkoping.se/
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§ 36 Dnr 2022/00108  

Startbesked för anpassning av lokaler för ökad 
trygghet och studiero vid Högstadium Centrum 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge startbesked för etapp 1 avseende 

anpassning av lokaler för ökad trygghet och studiero vid Högstadium 

Centrum med en investeringskostnad upp till 1 miljon kronor.  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit tekniska nämnden att utföra 

verksamhetsanpassningar och ombyggnation av sal 120 och 309 för ökad 

trygghet och studiero vid Högstadium Centrum.  

Barn- och utbildningsnämnden har behov av att anpassningarna färdigställs 

redan till höstterminen 2022 

Tekniska nämnden bedöms inte kunna utföra projektet inom 2022 års 

investeringsbudget. Efter förankring i strategisk beredning föreslås tekniska 

nämnden avvikelserapportera kalkylerad investering.  

Projektets driftkonsekvenser belastar barn- och utbildningsförvaltningen 

genom ökad internhyra.  

Bakgrund 

Högstadium Centrum är en skola för samtliga högstadieelever i Falköpings 

tätort  i väntan på att Platåskolan ska färdigställas. Skolan har, för att kunna 

tillgodose behovet av skollokaler, även undervisning i inhyrda moduler.  

Problem uppstår eftersom ytorna där eleverna har sina skåp samt de ytor 

eleverna vistas på utanför lektionstid inte är tillräckliga. Trängseln som 

uppstår när eleverna ska hämta skolmaterial eller förflytta sig innebär en 

otrygghet. Vid behov av utrymning av lokalerna innebär detta även en fara 

för säkerheten.  

För att främja trygghet och studiero har barn- och utbildningsförvaltningen 

därför behov av att vissa lokalanpassningar görs. Utförandet är uppdelat i två 

etapper.  

Etapp 1 avser flytt och anpassningar av lokal för textilslöjd till nuvarande 

tekniksal för att bättre kunna utnyttja befintliga utrymmen. Etapp 1 kräver 

investeringsmedel och lyfts därför till tekniska nämnden för beslut om 

startbesked.  

Etapp 2 avser utökad inhyrd modulyta för att tillgodose behov av ytterligare 

skåpsyta och ytor för eleverna att vistas på utanför lektionstid. Etapp 2 

innebär en ökad driftkostnad vilken finansieras och beslutas av barn- och 

utbildningsnämnden. Tidsplan för etapp 2 är ännu ej satt.  
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Lokalanpassningarna i etapp 1 ingår i projektet ”Kyrkerörskolan – 

anpassning F-6” vilket i nuvarande flerårsplan är budgeterat för att utföras 

2026.  

I budgetförutsättningarna för kommande flerårsplan 2023-2025 föreslås att 3 

miljoner kronor av projektets 16,4 miljoner kronor som är budgeterat till 

2026 tidigareläggs till 2023 för trygghetsåtgärder på Högstadium Centrum.  

Då barn- och utbildningsnämnden har behov av att delar av trygghets-

åtgärderna färdigställs redan till höstterminen 2022 behöver del av projektet 

tidigareläggas. Anpassningarna innebär inte en fördyrning av projekteten 

utan endast en tidigareläggning av vissa delar av projektet. Delprojektet 

(etapp 1) omfattar lokalanpassningar för cirka 1 miljon kronor under 2022.   

 

Förvaltningens bedömning 

För att tillgodose barn- och utbildningsförvaltningens behov av en ökad 

trygghet på Högstadium Centrum föreslås att trygghetsåtgärderna i etapp 1 

utförs redan under 2022.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att färdigställa 

anpassningarna i etapp 1 till höstterminen 2022 under förutsättning att 

tekniska nämnden ger startbesked i april.   

Finansiering 

Tekniska nämnden bedöms inte kunna utföra projektet inom 2022 års 

investeringsbudget.  

I budgetförutsättningarna för kommande flerårsplan 2023-2025 föreslås att 3 

miljoner kronor av projektets 16,4 miljoner kronor som är budgeterat till 

2026 tidigareläggs till 2023 för trygghetsåtgärder på Högstadium Centrum. 

Efter förankring i strategisk beredning föreslås tekniska nämnden avvikelse-

rapportera kalkylerad investering på 1 miljon kronor under 2022, då 

projektet tidigareläggs för att tillgodose barn- och utbildningsförvaltningens 

behov. 

Projektets kalkylerade driftkostnad för etapp 1 kalkyleras till cirka 75 000 

kronor per år och finansieras av barn- och utbildningsförvaltningen genom 

ökad internhyra. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-04-19 

Beslut från BUN § 57/2022 

  

 

Paragrafen skickas till  
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Barn- och utbildningsnämnden 

Marcus Boström, Fastighetschef 

Stefan Danielsson, Projektledare      
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Kränkande Behandling Incident
Falköpings Kommun

Statistik

Filter 2022-04-12 - 2022-05-17

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden. 
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden. 
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period. 

Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken. 
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod. 

208 ärenden
29

179
Nya:
Från tidigare:

65Ej påbörjade 95Påbörjade 48Avslutade

Avslutade ärenden
Ej kränkning
Antal avslutade ärenden: 48

Ej kränkning 10.42% 5

Kränkning 89.58% 43

Snabbutredning
Antal avslutade ärenden: 48

Snabbutredning 18.75% 9

Utredning 81.25% 39
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Kön
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt
Hon 37.5% 51

Han 51.47% 70

Vet ej 0.74% 1

Ej angivet 10.29% 14

Utsättare
Hon 6.84% 13

Han 82.63% 157

Vet ej 0.53% 1

Ej angivet 10% 19

Hur och var
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Fysisk 35.09% 60

Verbal 26.9% 46

Psykosocial 9.36% 16

Trakasserier 7.02% 12

Text/bild 4.68% 8

Diskriminering 2.92% 5

Sexuella trakasserier 2.34% 4

Ej angivet 11.7% 20

Verksamhetsområden

Falköpings Kommun Grun 91.18% 124

Falköpings Kommun Försk 1.47% 2

Falköpings Kommun Gym 7.35% 10


	Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) redovisning 2021/2022
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bakgrund

	Nämndsredovisning av kvartal 2 -  24/5 2022
	Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 2022/2023
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bakgrund

	Inledning
	Rutin
	Vem är huvudmannen

	Kvalitetsarbete
	Syfte
	Systematiskt och kontinuerligt

	Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 2022/2023
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Finansiering
	Beslutsunderlag Riktlinjer för Systematiskt kvalitetsarbete
	Beslutet ska skickas till

	Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2022
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Förvaltningens bedömning
	Finansiering
	Beslutsunderlag Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsnämnden per 30/4 2022
	Beslutet ska skickas till

	Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2022
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut
	Sammanfattning

	Praktikersättning till ungdomar mellan 16 och 18 år som omfattas av kommunens aktivitetsansvar
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Förvaltningens bedömning
	Finansiering och ekonomiska konsekvenser

	Praktikersättning till ungdomar mellan 16 och 18 år som omfattas av kommunens aktivitetsansvar
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Den föreslagna insatsen riktar sig till ungdomar mellan 16 och 18 år (+ tre månader) som omfattas av kommunens aktivitetsansvar (KAA) som i dagsläget inte studerar och som då riskerar att hamna i ett utanförskap och blir hemmasittande. Dessa unga behö...
	Bakgrund
	Förvaltningens bedömning
	Finansiering och ekonomiska konsekvenser
	Beslutsunderlag     -
	Beslutet ska skickas till

	Beslut om mottagande av elev över 18 år i nationellt program i enlighet med massflyktsdirektivet kopplats till Ukrainakrisen
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Bakgrund
	Förvaltningens bedömning
	Finansiering och ekonomiska konsekvenser

	Beslut om mottagande av elev över 18 år i nationellt program i enlighet med massflyktsdirektivet kopplat till Ukrainakrisen
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Förvaltningens bedömning
	Finansiering och ekonomiska konsekvenser
	Beslutsunderlag -
	Beslutet ska skickas till

	Revidering av riktlinjer för Kulturskolan
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Bakgrund

	Revidering av riktlinjer för Kulturskolan
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag Protokollsutdrag BUN 2020-12-08 § 131 Riktlinjer för Kulturskolan fr.o.m. 2021-01-01
	Beslutet ska skickas till

	Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bakgrund

	Lokala ordningsföreskrifter för Falköpings kommun
	Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter
	Delegationsbeslut
	Delegationsbeslut enligt
	Bakgrund

	Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Förvaltningens bedömning
	Finansiering
	Beslutsunderlag Delegationsbeslut om remiss av ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter Kommunledningsförvaltningens förslag till lokala ordningsföreskrifter Karta – förbudsområde alkoholförtäring Falköping
	Beslutet ska skickas till

	Remiss Trafikstrategi
	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bakgrund

	Trafikstrategi
	Delegationsbeslut
	Delegationsbeslut enligt
	Bakgrund

	Remiss Trafikstrategi för Falköpings kommun
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Förvaltningens bedömning
	Finansiering och ekonomiska konsekvenser
	Beslutsunderlag Delegationsbeslut om remittering av Trafikstrategi Förslag till Trafikstrategi för Falköpings kommun
	Beslutet ska skickas till

	Startbesked för anpassning av lokaler för ökad trygghet och studiero vid Högstadium Centrum
	Tekniska nämndens beslut
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Förvaltningens bedömning
	Finansiering
	Beslutsunderlag


