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Inledning 

 

Uppdrag  

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för följande verksamheter.  

Barn- och utbildningsnämnden ska utföra kommunens uppgifter inom: 
• förskoleverksamhet 
• skolbarnsomsorg 
• förskoleklass 
• grundskola 
• grundsärskola 
• gymnasieskola 
• gymnasiesärskola 
• kommunal vuxenutbildning 
• särskild utbildning för vuxna 
• utbildning i svenska för invandrare 
• uppdragsutbildning inom vuxenutbildningen 
• arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

  
Vidare har barn- och utbildningsnämnden ansvar för Tibro kommuns arbete med 
kommunernas aktivitetsansvar (KAA), godkännande av fristående förskola samt av 
fristående annan pedagogisk verksamhet och fristående fritidshem som inte anordnas i 
anslutning till en skolenhet (2 kap 7 § och 25 kap 10 § skollagen). Tillsyn över verksamhet 
som gäller fristående verksamheter som nämnden godkänt enligt 26 kap 4 § skollagen 
(fristående förskola, fristående skolbarnsomsorg samt den fristående pedagogiska 
omsorgen). Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för de uppgifter som ankommer 
på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
Vidare i skollagen: 
  
2 kap 8a§ 
Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom 
skolväsendet. 
  
2 kap 8b§ 
Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och 
elevernas olika förutsättningar och behov. 
  
2 kap 10§ 
Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser 
inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn fattar i 
övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller 
andra författningar. 
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Rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid förskole- eller skolenheten 
som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och 
besluta i frågor som avses i första stycket, om inte annat anges. 
  
3 kap 2§ 
Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och 
stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina 
egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 
Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav 
eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 
funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst 
ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 
längre i sin kunskapsutveckling. 

  

 

Organisation 

Förvaltningen leds av en förvaltningsledning som har fem verksamhetsområden; förskola, 

grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, och arbetsmarknadsenhet inklusive MiniZoo. 

Utöver dessa verksamhetsområden finns en enhet med gemensam administration och IT-

stöd. 

 

Förvaltningen har under verksamhetsåret genomgått en större förändring gällande 

ledningsstrukturen samt byten av personer på respektive poster.  

Under första halvåret utgjordes ledningen av skolchef, fyra grundskolerektorer, 3,3 

förskolerektorer, elevhälsochef tillika kvalitetsstrateg, arbetsmarknadschef tillika 

utvecklingsstrateg samt administrativ chef. Tre av rektorerna hade biträdande rektor på 

sin enhet.  
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Efter omorganisationen inrättades nya tjänster och tidigare organisationsträd ersattes med 

följande struktur; 
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Förvaltningsledningen har i uppdrag att verka för att barn och utbildningsnämndens och 

kommunövergripande beslut verkställs och följs upp i verksamheterna. Ledningen ska 

även vara ett stöd till verksamheterna gällande att säkerställa den övergripande kvalitén 

och rättssäkerheten inom förvaltningen. 

Barn och utbildningsnämnden ingår i samverkan med andra kommuner i utbildning 

Skaraborg samt genom avtal om vuxenutbildning med Skövde kommun. Vidare ingår barn 

och utbildningsnämnden även i samordningsförbundet, FINSAM.  

Förvaltningen ansvarar för åtta förskolor. Nämnden har också tillsynsansvar för den 

fristående förskolan Solbacken. 

Inom förvaltningen finns tre skolor med ansvar för förskoleklass till årskurs sex.  Varje 

skola leds av en rektor. Rektor på Baggeboskolan ansvarar också för särskolan på låg 

och mellanstadiet. Förvaltningen ansvarar för en högstadieskola som rektorn för denna 

skol ansvarar även för grundsärskola på högstadienivå samt introduktionsprogrammen, 

IM.  Elevhälsochef ansvarar för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan.  

Kompetenscenters verksamheter leds dels av chef för kompetenscenter och dels 

elevhälsochef. Chef för kompetenscenter ansvarar arbetsmarknadsenheten och 

arbetsmarknadsfrågor i samverkan med bl a Arbetsförmedling och Försäkringskassa, 

uppföljning och samverkan inom vuxenutbildning samt utbildningen på TTC (Tibro 

trätekniskt center). Tibro Mini Zoo ingår också. Arbetsmarknadsenheten ansvarar för 

sommarjobb (feriepraktik). Elevhälsochef ansvarar för studie- och yrkesvägledning, 

kommunernas aktivitetsansvar och uppföljning och samverkan inom gymnasieskolan. 

Den administrativa enheten leds av en administrativ chef som med handläggare, 

administratörer och IT-stöd har i uppgift att stötta förvaltningens chefer för en rättssäker 

och effektiv handläggning av ärenden, administrera kommunens barnomsorg och 

förvaltningens vikariehantering, barn-/elev-/personaladministration, ekonomiska uppgifter 

samt IT-stödsverksamhet. Vidare ansvar enheten för barn- och utbildningsnämndens 

administration. 

 

  



Sida 7 (31) 

 
 

Verksamhetsberättelse 2021 Barn- och utbildningsnämnden 

 

Viktiga händelser för resultat och ekonomisk 

ställning 

 

Omvärldsförändringar 

 

Den enskilt största omvärldsförändringen som överskuggar allt är den pågående 

pandemin. Pandemin har medfört tidvis distansundervisning och distansarbete, sjuka 

barn/elever och sjukskrivningar av personal. 

En bidragande orsak till överskott i den interkommunala ersättning för gymnasiet samt för 

gymnasiesärskolan är att en ny zonindelning genomfördes för busstrafiken, vilket gjorde 

att busskorten för elevernas resor blev billigare än beräknat. Tjugo elever avbröt 

gymnasiestudier under året vilket bidragit till ytterliga överskott. En av dessa tillhörde 

gymnasiesärskolan. Ersättning till barn i behov av stöd blev också mindre än beräknat.  

Vid åretsbörjan fanns 23 ungdomar inskrivna i Kommunens aktivitetsansvar (KAA). Under 

året har det tillkommit 45 nya ungdomar. Orsaker till att ingå i KAA har varit att; gå tionde 

år (2 ungdomar), avbrutit IM program (11 ungdomar), avbrutit nationellt program (9 

ungdomar), avslutat med studiebevis (19 ungdomar), avbrott efter omstart på gymnasiet 

(2 ungdomar), information saknas (2 ungdomar). 

34 ungdomar har avslutats under året, av dem så är det 11 ungdomar som valt att börja 

studera för att få en gymnasieexamen, 12 ungdomar har fyllt tjugo år och 7 ungdomar 

finns inte längre bokförda i kommunen. Inom KAA fanns vid årets slut totalt 33 ungdomar 

inskrivna. Det är 10 fler ungdomar än föregående år. Orsaken till ökningen är att fler 

ungdomar avslutat sina gymnasiestudier med studiebevis dvs avslutat gymnasiestudier 

utan fullgjord gymnasieexamen. 
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Ekonomiska förutsättningar och 

verksamhetsförändringar 

 

En bidragande orsak till det prognostiserade ekonomiska överskottet är ökade statsbidrag 

som till stor del är direkt eller indirekt kopplade till den pågående pandemin.  

Vidare har antalet studerande inom SFI, grundvux, gymnasievux och yrkesvux har 

minskat kraftigt successivt under året vilket också har gett ekonomiska följder.  

 

Väsentliga personalförhållanden 

Sjukfrånvaro  

Den totala sjukfrånvaron inom barn och utbildningsförvaltningen har minskat jämfört med 

2020, men ligger fortfarande högre än 2019. Sjukfrånvaron har minskat inom samtliga 

tidsintervall, dag 1-14, dag 15-90 och efter 90 dagar. Det är främst sjukfrånvaron dag 15-

90 som minskat totalt sett över året. Den förhöjda sjukfrånvaron sedan 2019 beror främst 

på de restriktioner som Covid-19 har inneburit. 

Sedan hösten 2020 ingår Tibro kommun i ett projekt tillsammans med Försäkringskassan 

i syfte att ge chefer stöd och verktyg i att tidigt kunna identifiera åtgärder som kan göra det 

möjligt för medarbetare som visar tidiga tecken på ohälsa att vara kvar i arbete, alternativt 

tidigt i en sjukskrivning återgå i arbete. Projektet pågår t o m 31 december 2022. 

Målgruppen för projektet är anställda i Tibro kommun där det finns behov av tidig 

samverkan för att bibehålla arbetsförmåga eller möjliggöra tidig återgång i arbete. Psykisk 

ohälsa och smärtproblematik utgör de huvudsakliga sjukdomsorsakerna men individuella 

bedömningar i varje enskilt fall avgör individens behov av deltagande i projektet.  

Inom Barn och utbildningsförvaltningen är det ingen medarbetare som ingår i projektet. 

Trots en minskning av den långa sjukfrånvaron (över 90 dagar) är andelen 

långtidssjukskrivna fortfarande hög. Totalt på förvaltningen är sjukfrånvaro över 90 dagar 

högre än snittet för Tibro kommun. 
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Hållbart medarbetarengagemang (HME) 

Förvaltningens har ett HME index på 77 vid mätningen i medarbetarenkäten 2020. 2018 

var det 82 och totalt i Tibro kommun 2020 är 78.   

Tillbakagången i resultatet beror främst på ett mycket lågt resultat på en enhet. Inom 

övriga enheter varierar resultatet både mellan enheterna och mellan åren, men inte i så 

stor utsträckning.  

 

Heltid som norm:  

Inom barn och utbildningsförvaltningen har 88 % av medarbetarna en heltidsanställning 

(december 2121). Av tillsvidareanställda är det 95 %. Arbetet med heltid som norm riktar 

sig därför främst till att bibehålla den höga andelen medarbetare med heltidsanställning.  
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Viktiga händelser 

 

Under vårterminen och andra delen av höstterminen påverkades verksamheten framför 

allt av pandemin och dess restriktioner. Under våren bedrevs undervisning under vissa 

veckor och i vissa årskurser (främst högstadiet) på distans vilket fungerade bra som 

helhet men för elevernas kontinuerliga lärande, möjlighet att utveckla alla de förmågor 

som beskrivs i kunskapskraven samt möjlighet till utveckling av mer generella sociala 

färdigheter så bedömer vi ändå att pandemin sannolikt har haft viss negativ effekt på 

elevernas måluppfyllelse.  

Ny ledningsorganisation trädde i kraft första juni varpå enheternas rektorer nu är inrättade 

under en verksamhetschef. Ny förvaltningschef tillträdde 4 oktober efter en lösning med 

en tillförordnad tjänst mellan juni till oktober. Ny ledningsorganisation med nya personer 

har inneburit både utrymme för nya tankar, idéer och rutiner men samtidigt påverkar 

rotationerna också förvaltningen negativt då effektiviteten inte kan vara densamma vid 

introduktionsperioder och när nya team ska lära känna varandra.  

Under sommaren har Ransbergs skola flyttat sin verksamhet till Smulebergsskolan för att 

möjliggöra rivning och återuppbyggnad av skolan. Allt har gått över förväntan och 

skolstarten har fungerat bra. 

Under sista delen av året togs även beslut i kommunstyrelsen om att bygga om del av 

tidigare Fågelviksgymnasiets lokaler till en skola för årskurs 7-9, introduktionsprogrammen 

för gymnasiet, fritidsgård och kulturskola. Politik såväl som förvaltning och berörd enhet är 

mycket angelägna om att denna flytt ska bidra till en verksamhetsutveckling även i den 

inre verksamheten och att de nya lokalerna ska stötta detta. En intensiv förankring- och 

delaktighetsprocess inleddes därför i slutet av året där enhetens personal fick vara 

medskapare tillsammans med arkitekt för att utforma skisserna på ett ändamålsenligt sätt. 

Parallellt upphandlades även en byggentreprenör och valet föll på Skanska med vilka vi i 

kommunen ska driva detta projekt i partneringform.  

Under året inkom dessutom Ohlinsgymnasiet med en intresseanmälan om att starta 

gymnasieskola i Tibro ht-23. 
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Måluppföljning och analys 

I visionen tar kommunen avstamp för det långsiktiga arbetet och som genom de 

strategiska målen visar på prioriteringarna för de kommande åren.  

Tibros vision 

Tillsammans – Hållbart – Nära 

#viärtibro 

VI SKAPAR TILLSAMMANS 

Vi har en medskapandekultur och samarbetsanda som sticker ut – vi utvecklar Tibro 

tillsammans. Gemenskap är viktigt för oss och vi vill att du ska vara en del av den. Här 

finns en stolt hantverkstradition, en entreprenörsanda utöver det vanliga och ett rikt 

föreningsliv som skapar arbetstillfällen och möten människor emellan. Med engagemang 

och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar. Tillsammans är vi Tibro. 

HÅLLBARA VAL 

I Tibro nyttjar vi våra gemensamma resurser och tar vara på våra goda förutsättningar för 

att bidra till ett mer hållbart samhälle.  

Vi värnar goda uppväxtvillkor för våra barn och unga – såväl som för kommande 

generationer. Här ser vi varandra och välkomnar mångfald. Med attraktiva boendemiljöer, 

goda kommunikationer och utrymme för flexibilitet är det enkelt att göra hållbara livsval. 

Genom cirkulär ekonomi, lokal produktion, kreativitet och idérikedom lägger vi grunden för 

en hållbar framtid. 

NÄRA LIVSKVALITET 

Här är du alltid nära. Nära relationer, nära möten och nära upplevelser. Nära naturen, 

fritidsområden och vatten. Nära arbete och utbildning, oavsett om du promenerar, pendlar 

eller ansluter digitalt. Vår goda tillgänglighet och service gör att du alltid kan känna dig 

trygg, vem du än är och var du än kommer ifrån. Tack vare det nära samhällets fördelar 

finner vi livskvalitet, både idag och imorgon. 

 

Agenda 2030 

Tibro kommuns strategiska mål hänger tätt ihop med Agenda 2030 och har i stora drag 

samma målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling ur tre 
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dimensioner, social, ekologisk och ekonomisk dimension. De globala målen syftar till att 

utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna och skapa trygga och fredliga samhällen.  

 

Strategiskt mål 1 

Alla är självförsörjande och har en meningsfull vardag 

Vi ska medverka till att ge barn och unga goda framtidsförutsättningar. Vi ska stärka 

samverkan med näringsliv, civilsamhälle och skola/utbildning. Vi ska verka för ett gott 

näringslivsklimat, stimulera hållbart entreprenörskap och underlätta företagsetableringar 

för fler arbetstillfällen. Genom att främja föreningsliv och möten mellan människor ser vi 

att vi kan bidra till meningsfull tillvaro och minska utanförskapet. 

 

Redovisning prioriterade utvecklingsområden och uppdrag 

Tibro kommun har idag en låg utbildningsnivå och har Skaraborgs högsta arbetslöshet. 

För att lyckas vända trenden krävs ett aktivt samarbete mellan framförallt 

socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten.  

Nämndens huvuduppdrag är barn, elevers och deltagares livslånga lärande och 

utveckling. Nämnden ska fokusera på att jobba med huvuduppdraget att öka meritvärden, 

höja antalet elever som har betyg i alla ämnen. Vidare ska nämnden fokusera på 

progression under elevers hela skolgång. I uppdraget ligger också att samordna 

kommunens uppdrag kring ökad självförsörjning och en meningsfull vardag. 

 

Uppföljning och analys 

Samverkansprojektet ”Fler i egenförsörjning” är ett samverkansprojekt mellan 

socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden som påbörjades 2021 och är tänkt att 

pågå till och med juni 2022. En projektledare är anställd sedan augusti -21 Fokus har 

under hösten varit att i detalj arbeta med att identifiera målgrupper för att kunna tydliggöra 

process, ansvar och rutiner kring enskilda individer som arbetsmarknadsenhet och individ- 

och familjeomsorg gemensamt stöttar för att komma i egenförsörjning.  

Projektet har sin utgångspunkt i hög arbetslöshet, att andelen personer som uppbär 

långvarigt ekonomiskt bistånd är hög samt en hög andel barn i ekonomisk utsatthet i 

Tibro. Inledningsvis var målgruppen endast barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt 

bistånd och syftet inledningsvis var att barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd ska 

stärkas och nå en egenförsörjning. Under arbetets gång har styrgruppen tagit ett omtag 
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kring prioritering av målgrupp, utifrån att projektets huvudfokus flyttats till att i första hand 

se över och förbättra rutiner och samarbetsformer mellan arbetsmarknadsenhet och 

individ- och familjeomsorg och se till hur olika grupper ska prioriteras. Att motverka 

långvarigt ekonomiskt bistånd, långtidsarbetslöshet och /eller långvarig sjukskrivning är för 

närvarande således i fokus för arbetsgruppen.  Berörda av projektet ska fortsatt uppleva 

en ökad grad av självbestämmande, meningsfullhet och självständighet. Projektet ska 

bidra till att individernas förutsättningar ökar att själva ta ansvar för och besluta om sina 

egna liv. Projektet bidrar också till stärkt samverkan mellan nämnderna.   

 

Arbetslösheten är fortsatt hög i Tibro. Den har sjunkit något och närmar sig genomsnittet i 

Västra Götalands län. Den är särskilt hög bland utrikesfödda, unga och funktionshindrade. 

Bland de unga finns troligen ett mörkertal i och med att det är långt från alla unga som 

anmäler sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. 

Antalet vuxenstuderande har sjunkit kraftigt under året. Det finns två tydliga orsaker till 

detta: 

1. Arbetsmarknaden har öppnat sig och man lämnar sina studier för i de flesta fall 

tillfälliga anställningar. 

2. Studierna har till stora delar skett digitalt/på distans. Distansstudier är en stor 

utmaning för framför allt utrikesfödda.  

På kort sikt är det positivt för det ekonomiska bokslutet, men på längre sikt är detta 

negativt eftersom avhopp innan de studerande når motsvarande en gymnasieexamen 

minskar möjligheterna till egenförsörjning och en högre sysselsättningsgrad i kommunen. 

Detta gör att kommunen fortsatt måste hålla en hög beredskap resursmässigt, då stora 

delar av vuxenutbildning är en rättighet för kommunmedlemmen som inte går att neka. 

 

Andel elever som nått målen i samtliga ämnen i årskurs 9 har gått ner sju procentenheter 

jämfört med 2019 och ligger idag knappt 13 procentenheter från målvärde på 85 % 2023. 

Andel gymnasieelever som tagit examen inom 4 år ökade 2021 till 72,1%, vilket innebär 

att vi är tre procentenheter från målvärdet för 2023.  

Satsningen ”Fullföljda studier genom trygghet och studiero” syftar till att främja fullföljda 

studier genom att erbjuda skolor och förskolor kompetens- och metodstöd i form av ett 

fortbildningskoncept som vilar på vetenskaplig grund. Framgångsfaktorer som är effektiva 

vid ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete mot kränkande handlingar och 

mobbing. Det handlar bland annat om att anlägga en hela skolan-ansats, skapa 

systematik för optimala lärmiljöer, verka för ett gott skolklimat, utbilda personal och göra 

elever delaktiga. En pilotgrupp genomfördes under våren 2021 i förskola och 

grundskola. Implementering med all personal inom grundskolan har genomförts under 
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hösten. Förskolan har fortsatt sitt arbete med pilotgrupp för att under våren 2022 

genomföra implementering med all personal.   

  
Under våren genomfördes för första gången en digital yrkes- och karriärmässa med fokus 

på möjligheter i Tibro, målgruppen var eleverna i årskurs 7-9 på Nyboskolan. De 

ungdomar som svarade på uppföljningsenkäten tyckte att mässan var givande. Mässan 

genomfördes inför omval till gymnasiet för att bidra till en bättre bild av olika utbildningar 

och yrken. En hög andel elever gör idag omval och en strävan är att minska dessa genom 

att arbeta med en bättre valkompetens genom mer inblick och förståelse för vad valet 

innebär. I förlängningen kan det bidra till att våra elever i större utsträckning fullföljer 

gymnasiet med godkända betyg.   

 

Tillsammans med Kompetenscenter – som också medarrangerade mässan – har vi fått till 

stånd sommarpraktikplatser inom Ung Drive där ungdomar som sommarjobbar kan testa 

att driva företag. Detta är en ny satsning i Tibro. Tre ungdomar blev utvalda att delta 

utifrån sin affärsidé.   

 

Tibro kommun har under året ingått ett nytt avtal med Ung Företagsamhet. Kommunen 

kommer utifrån avtalets skrivningar att utöka sitt samarbete med Ung Företagsamhet 

såväl inom grundskola som gymnasium. Det nya avtalet möjliggör stärkt samverkan i hela 

Skaraborg. Syftet är att dra nytta av den kompetens och drivkraft som finns ända ner på 

högstadienivå samt att bidra till ökat entreprenörskap och egenförsörjning. Kommunen har 

även avtal med naturvetenskap och teknik för alla (NTA) och inom detta koncept finns 

också delar där kommunen arbetar med entreprenörskap främst inom årskurs 1-6. Under 

2022 finns ett behov av att stärka arbetet med entreprenörskap. 

 

 

 

 

Mål 1 - Kommunfullmäktiges indikatorer som återfinns i BUN:s VP Ingångsvärde Utfall 2020 Utfall 2021 Trend Målvärde 2023

Resultat avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat 

arbeta eller studera,  (%) 35 (2019) 57 37 75

Långtidsarbetslöshet 25-64 år 5,6 (2019) 6,6 6,7 5,0

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, (%) 80,5 (2019) 76,6 73,3 85

Gymnasieelever med examen inom 4 år 67,2 (2019) 71,9 72,1 75

Barn- och utbildningsnämndens indikatorer

Hitta språket och hitta matematiken, förskoleklass

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel 75% (2019) - 80%
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i 

svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) 78% (2019) - 85%

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) 79,3% (2019) 86% 83,10% 90%

Elever i åk 6, betygspoäng i svenska, kommunala skolor, genomsnitt 12,6 (2019) 11,6 12,9 13,5

Meritvärde åk 9 223,9 (2019) 229 219,8 230

Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%) 63,6% (2019) 69,40% 67,80% 70%
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Samlad bedömning av strategiskt mål 1   
 

Nämnden har påbörjat viktiga initiativ i flera komplexa frågor, till exempel samverkan 

mellan Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsenheten och samarbete mellan Barn & 

Utbildning och Näringslivsenheten. Detta är processer som på längre sikt kan visa sig ge 

resultat på både det strategiska målet som helhet men också på de indikatorer som är 

nämndspecifika. Tex hur vi lyckas minska arbetslösheten och öka självförsörjning i 

familjer kan öka elevernas förutsättningar att lyckas med skolarbetet. På motsvarande sätt 

kan andelen deltagare som påbörjar och sedan fullföljer vuxenutbildning ha samma effekt 

på fler indikatorer. När det gäller andel elever som påbörjar och sedan slutför 

vuxenutbildning kan vi se en negativ trend.  

Andel elever som nått godkända betyg i samtliga ämnen i årskurs 9 har minskat med 7 %-

enheter och det genomsnittliga meritvärdet för samma årskurs har sjunkit något medan 

det genomsnittliga meritvärdet för elever i år 6 har ökat.  

Nämnden behöver fortsätta sätta elevers progression och livslånga lärande i fokus då 

detta ännu inte sker tillräckligt systematiskt eller analytiskt.  

 

Måluppfyllelse 

            

 

 

Strategiskt mål 2 

Tibro är en livskraftig boendekommun 

Den upplevda tryggheten ska öka, kvaliteten i förskola/ grundskola ska vara hög och vi 

ska främja nya sätt för människor att mötas – det ska vara gott att leva hela livet i Tibro. 

Genom att skapa attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer med varierat bostadsutbud 

ska vi främja Tibro som boendekommun. Vi ska också ge tillgång till meningsfull fritid och 

naturnära rekreation. Centrala Tibro ska utvecklas till ett levande och grönt centrum där vi 

tillgängliggör platser och lokaler för såväl invånare som besökare. Vi ska nyttja närheten 

till större arbetsmarknad och utbildning och möjliggöra hållbart resande, både inom och 

utanför kommunen. 
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Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag 

En viktig del i upplevd trygghet och hög kvalitet i förskola och grundskola är hur upplevd 

tryggheten och studiero är för eleverna och att alla elever kommer till skolan och trivs där. 

Idag är det cirka 25% av grundskolans elever som anser att de inte har studiero under 

lektionerna. Nämnden ska i sitt arbete ha fokus på skolors arbete för ökad studiero. 

Vidare ska nämnden ha fokus på att utveckla sitt strategiska arbete med att bevaka 

skolplikten och främja närvaro.  

Uppföljning och analys 

Satsningen ”Fullföljda studier genom trygghet och studiero” syftar till att främja fullföljda 

studier genom att erbjuda skolor och förskolor kompetens- och metodstöd i form av ett 

fortbildningskoncept som vilar på vetenskaplig grund.   

 

Fortbildningskonceptet bygger bland annat på Hélène Jenvéns (fil dr i pedagogik) 

forskning och på de framgångsfaktorer Skolverket framhåller som effektiva vid ett 

främjande, förebyggande och åtgärdande arbete mot kränkande handlingar och 

mobbning. Det handlar bland annat om att anlägga en ”hela skolan”-ansats, skapa 

systematik för optimala lärmiljöer, verka för ett gott skolklimat, utbilda personal och göra 

elever delaktiga.  

 

Status inom fullföljda studier är att en pilotgrupp genomfördes under våren 2021. 

Implementering med all personal inom grundskola genomfördes under hösten 2021. 

Fortsatt handledning i pilotgrupp har också skett i förskola hösten 2021.   

Fullföljda studier finansieras med bidrag från folkhälsomedel och medel från barn- och 

utbildningsnämnden.   

 

Nämnd och tjänsteorganisation har ännu inte beslutat om styrdokument kring att främja 

närvaro, åtgärda frånvaro och bevaka skolplikt men processen har hanterats under hösten 

2021.  

 

Tibro kommun har startat upp ett arbete med en EST-grupp (Effektiv samordning för 

trygghet). EST är ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad 

brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga 

insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa. 

 

En del i arbetet med trygghet och studiero är också att vi bedriver skola i ändamålsenliga 

lokaler och satsning på nybyggnad av landsortsskola i Ransberg samt renovering och flytt 

av högstadiet till Fågelvik kommer bidra till detta. Ritningar är klara för båda projekten, 

kommande skolor kommer vara bra anpassad för dagens pedagogik och har goda 
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förutsättningar att skapa trygghet för elever och personal.  

 

Mini-Zoo kunde utifrån pandemirestriktionerna och restriktioner gällande djurhållning 

återigen öppna för besökare i slutet av juni. Mini-Zoo är en mötesplats och utgör ett viktigt 

besöksmål.   

2021 innebar ett besöksrekord med 14 000 besökare. Mini-zoo bidrar till attraktiviteten 

och besöksnäringen i Tibro kommun.  

 

 

 

Samlad bedömning av strategiskt mål 2   
 

Viktiga strategiska initiativ har tagits under året, t ex i fortbildning av personal för att skapa 

en ”hela-skolan-ansats” i både förskola och skola. Ett gemensamt förhållningssätt inom 

enheten bidrar sannolikt till en ökad känsla av trygghet hos våra barn och elever och är en 

förutsättning för att lyckas med det idag komplexa uppdraget att skapa trygghet och lek- 

och studiero i våra barn och elevgrupper. Vidare har process kring att skapa riktlinjer för 

att tidigt upptäcka, utreda och åtgärda problematisk frånvaro startats under året. Likaså 

har processen kring anmälan, utredning och åtgärder kring kränkande behandling 

aktualiserats.  

 

Måluppfyllelse 

              

 

 

  

Mål 2 - Kommunfullmäktiges indikatorer som återfinns i BUN:s VP Ingångsvärde Utfall 2020 Utfall 2021 Trend Målvärde 2023

Elever i åk 5: Jag har studiero på lektionerna 65,9 (2018) 65 85

Barn- och utbildningsnämndens indikatorer

Elever i åk 9: Jag har studiero på lektionerna 72% (2018) 65,20% 85

Trygghet egen undersökning

Studiero egen undersökning

Elevfrånvaro
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Strategiskt mål 3 

  

Vi levererar kvalitativ välfärd med invånaren i centrum  

Vårt arbete ska präglas av en aktiv tillitsbaserad dialog som främjar lärande, utveckling 

och engagemang – hos såväl medarbetare som invånare. För att klara välfärdsuppdraget 

ska vi inspireras av goda exempel, bygga nätverk och samverka med andra. Vi ska dra 

nytta av vårt läge i en växande pendlingsregion för att säkra kommunens 

kompetensförsörjning. Kommunens organisation ska vara långsiktigt hållbar, ur såväl ett 

hälsoperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv. Vi ska nyttja digitaliseringens möjligheter 

för att skapa effektivitetsvinster och ökad tillgänglighet. Vi ser samtidigt att vi behöver 

minska vår klimat- och miljöpåverkan när vi utför vårt uppdrag.  

 

Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag 

Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att fokusera på den 

nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet där målen i densamma ska vara 

uppfyllda 2022 samt vidare arbeta utifrån kommunens strategi för digitalisering. 

Förvaltningen ska också initiera en strategisk kommunikation, såväl internt som externt.  

 

Uppföljning och analys 

Antalet chefer i förskola och grundskola har utökats de två senaste åren. Organisation 

beräknas vara fullt bemannad januari 2022. Under 2021 har det även funnits utökad 

ledning utöver beslutad organisation på Nyboskolan. Inför budget 2020 genomfördes 

stora organisationsförändringar vilket innebar mindre stabsresurser och administrativa 

resurser. Administrationen centraliserades 2020, samtidigt som tjänsteunderlaget 

minskades. Under 2021 har emellertid de administrativa resurserna utökats inom 

kvalificerad handläggning och IT. Under 2021 har administrationen utvecklat ett antal 

processer för att stötta chefer. Regelbundna möten med administrativt chefsstöd har 

hållits under året.  Gemensam administration har arbetat med att stärka rättssäkerheten. 

Det har på förvaltningsnivå inte genomförts ett strategiskt arbete kring intern och extern 

kommunikation, däremot har året i hög grad präglats av kommunikation kring den 

pågående pandemin.  
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Kompetenscenter har även producerat en film kring utbildningen Trätekniskt centrum 

(TTC) i syfte att locka sökande elever.  

 

Processutveckling kring verksamhetssystem pågår och pandemin har ökat medarbetarnas 

förståelse för vikten att förbättra de digitala kompetenserna och en generell digital 

medvetenhet. Dock har vi en lång väg att gå tills att vi nyttjar flertalet av de möjligheter 

som digitalisering, automatisering och virtualisering ger. Arbetet med den nationella 

digitaliseringsstrategin är inte påbörjad, där målen ska uppfyllda senast 2022. Det har inte 

pågått något strategiskt arbete utifrån kommunens digitaliseringsstrategi. Under sista 

delen av 2021 har dock förvaltningen initierat till att regelbundna och 

kommunövergripande möten genomförs kring IT/digitalisering – den egna förvaltningens 

strategiska, tekniska och operativa IT-frågor liksom för kommunen som helhet. IT-Skövde 

är här en viktig samtalspart. 

Barn- och utbildningsnämnden har ett resultat på HME som ligger strax under 

genomsnittet i kommunen. Dock ser vi att en av enheternas resultat påverkar snittet 

negativt i stor utsträckning och flera enheter ligger över snittet. Ett aktivt arbete med 

arbetsmiljö och medarbetarskap är inlett på den enhet som visar tydligt sämre resultat än 

genomsnittet. Även chefers arbetsmiljö är i fokus och utifrån detta har förvaltningen 

initierat ett antal åtgärder.  

Sjuktalen är något förbättrade sedan tidigare mätning men värdena ska ses i relation till 

den pandemi som pågår.  

 

Samlad bedömning av strategiskt mål 3   

 

Nämnden har en viss negativ utveckling på HME och fortsatt höga sjuktal som sannolikt 

har koppling till pandemin. Arbetsbelastningen på förvaltningens chefer är fortsatt hög 

även om insatser gjorts för att balansera detta. Arbete med intern och extern 

kommunikation samt digitalisering behöver fortsatt fokuseras och öka i prioritet, inte minst 

utifrån att vi i arbetet med den nationella digitaliseringsstrategin för skolan inte har kommit 

så långt som vi skulle önskat. Även arbetet med kommunens strategi för digitalisering 

behöver kraftigt förbättras.  

 

Måluppfyllelse 
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Redovisning av projekt och uppdrag 

 

Progression under barn och elevers hela tid i förskola och skola 

Barn och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att under 2021 utveckla 

mått och processer för att organisationen ska få ett tydligt fokus på barn/elevers och 

barngruppers/elevgruppers progression under tiden de går i förskola/skola.  

Uppdraget om att utveckla mått och processer på barn och elevers progression är ej 

påbörjat, däremot kommer detta att vävas in i de förbättringar vi planerar att göra i det 

systematiska kvalitetsarbetet under våren -22.  

 

Stärka samverkan med socialförvaltningen för att minska utanförskap och öka 

egenförsörjning 

Barn- och utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att samverka med 

socialförvaltningen i att stärka barnfamiljer med ekonomiskt bistånd och med mål om 

självförsörjning. I projektet skulle Socialförvaltningen samarbeta med 

Arbetsmarknadsenheten samt andra aktörer viktiga för att uppnå målsättningen med 

projektet.  

Projektledare är anställd. Nulägesanslys har visat att ett omtag på målgruppen är 

nödvändig för mål för att öka självförsörjningsgraden och därmed sänka arbetslöshet, 

antalet i långvarigt ekonomiskt bistånd och långvarigt sjukskrivna. En tydlig 

processbeskrivning samt styrning och ledning kring hur arbetsmarknadsenhet och individ- 

och familjeomsorg ska samarbeta kring de berörda i projektet har tagits fram. Detta är ett 

tydligt resultat av genomförd nulägesanalys vilket också delvis ändrat riktning på projektet. 

 

Bevaka skolplikt och främja närvaro samt ett systematiskt arbete för ökad studiero 

Nämnden har också gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för 

frånvaro. Under hösten har detta uppdrag utförts och fastställande av den nya riktlinjen 

förväntas tas av nämnden under feb -22. I samband med framtagandet av riktlinjen 

undersöks också möjligheterna till ett digitalt processtöd kopplat till den.  

Förvaltningen har också haft i uppdrag att tillsammans med verksamhetsområde 

grundskola ta fram ett systematiskt arbete för att arbete för ökad studiero. 

Under våren genomfördes en pilotgrupp inom fullföljda studier genom trygghet och 

studiero. Under hösten fick samtlig personal i grundskolan del av tre föreläsningar. 

Handledning med rektorer i förskola och pilotgrupp förskola genomfördes under hösten 

vid tre tillfällen. Förvaltningen planerar att fortsätta med fullföljda studier under 2022 då 
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även all personal i förskolan får samma grund som personalen i grundskolan. Vidare har 

en processkartläggning kring hantering av misstanke om och utredning av kränkande 

behandling i syfte att underlätta administrationen och digitalisera även denna process.  

 

Stöd till förvaltningens chefer 

Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att fortsatt stärka stödet för 

förvaltningens chefer för att i större grad skapa förutsättningar för närvarande chefer som 

har goda förutsättningar att verka för en god arbetsmiljö för våra medarbetare och utöva 

ett pedagogiskt ledarskap. 

Barn & Utbildning får sin fjärde förvaltningschef på fem år. Detta påverkar starkt stödet till 

förvaltningens övriga chefer. Under samma tidsperiod är det endast ett fåtal chefer som är 

kvar i liknande uppdrag. Detta bedömer vi är belastande för effektivitet och produktivitet i 

förvaltningen medan vi ser goda möjligheter med den ledningsstruktur som nu är på plats.  

Antalet chefer i förskola och grundskola har utökats de två senaste åren och under våren -

22 beräknas de sista pusselbitarna i ledningsstrukturen vara på plats.  

Under 2021 har enheten för gemensam administration & IT utvecklat ett antal 

administrativa processer för att stötta chefer. Regelbundna möten med administrativt 

chefsstöd har hållits under året.  Enheten har också arbetat med att stärka 

rättssäkerheten samt utökats inom kvalificerad handläggning och IT-stöd. Ny organisation 

med verksamhetschef förskola och grundskola samt elevhälsochef är tänkt att också bidra 

till att stärka stödet till rektorer.  

 

Intern och extern kommunikation 

Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att stärka intern och extern 

kommunikation inom förvaltningens ansvarsområden. 

Det har inte på förvaltningsnivå genomförts ett strategiskt arbete kring intern och extern 

kommunikation, däremot har året i hög grad präglats av kommunikation kring den 

pågående pandemin.  

Framtida kommunikation är dock planerad, inte minst utifrån hur planerna kring flytten av 

Nyboskolan till Fågelvik går och hur lokalerna kommer se ut. Kring Ransberg finns ett 

pågående samarbete med kommunikationsenheten vilket resulterat i en film som 

dokumenterar ombyggnadsprocessen.  

Kompetenscenter har även producerat en film kring utbildningen Trätekniskt centrum 

(TTC) i syfte att locka sökande elever.  
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Förvaltningen har också initierat en förstudie för att utveckla och förbättra strukturen på 

den som publiceras på förvaltningens webbplats och intranät men också för att få en mer 

enhetlig struktur på skolenheternas lärplattform (TEAMs). 

 

Digitalisering 

Barn och utbildningsnämnden har även gett förvaltningen i uppdrag att se över vilka krav 

och vilka verktyg, metoder och arbetssätt som ska gälla inom nämndens 

ansvarsområden. 

Vidare har förvaltningen fått i uppdrag att tillse och säkerställa att ärendehantering sker på 

ett rättssäkert och effektivt sätt. Nämnden uppdrog åt förvaltningen att se över den 

tekniska och pedagogiska supporten för att nämnden ska ha förutsättningar att uppfylla 

målen i den nationella strategin för skolväsendet och kommunens strategi för 

digitalisering. 

Förvaltningen har upphandlat ett nytt barn- och elevadministrativt system. Vidare har en 

fortsatt implementering av system för elevhälsa påbörjats. Utöver den digitalisering som 

tidigare nämnts i samband med processer för trygghet och studiero samt frånvaro så har 

grundskolans förstelärare genomfört en digital lärstämma för all personal i augusti. I övrigt 

har inte ett strategiskt arbete bedrivits, dock har pandemin gett digitaliseringen en skjuts 

framåt.  

Gemensam administration & IT har stärkt rättssäkerheten och effektiviteten, vidare pågår 

ett arbete med elevhälsan för att digitalisera elevhälsan dokumentation.  

 

Barnpeng i förskolan 

Barn och utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att under 2021 utreda och ge 

förslag på barnpeng i förskolan för eventuellt införande 2022. 

Barn- och utbildningsnämnden fattade under hösten 2021 beslut om att införa barnpeng i 

förskolan. Budget 2022 är baserad på barnpeng och kommer följas upp av nämnden 

under 2022. 
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Nämndens ekonomiska resultat 2021 

Tabell: Drift, tkr 

Verksamhetsområde Utfall 2021 Budget 2021  Avvikelse 

Nämnd o Gemens resurser 13 733 15 899 2 166 

Förskola 65 813 68 046 2 233 

Grundskola 149 502 150 413 911 

Gymnasieskola 55 134 57 245 2 111 

Kompetenscenter 11 068 11 197 129 

Summa tkr 295 250 302 800 7 550 

 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott med +7,6 mnkr för 2021, vilket 

motsvarar en budgetavvikelse med 2%. Staten har under året fördelat ut en större mängd 

bidragsintäkter som inte var kända i budget. Kostnadsutvecklingen har inte ökat i samma 

omfattning och pandemin har medfört att viss verksamhet inte kunnat genomföras som 

planerat. Förvaltningen visar därför en positiv budgetavvikelse. 

 

Gemensamma resurser 

De gemensamma resurserna redovisar en positiv budgetavvikelse med +2,2 mnkr. 

Överskottet hänför sig främst till gemensam kompetensutveckling (+0,8 mnkr). Kurser har 

ställts in och de flesta utbildningarna som genomförts var digitala och därmed uteblev 

även kostnader för resor och övernattningar. Kostnader för oförutsedda poster (+0,7 

mnkr) och programlicenser (+0,4 mnkr) har också minskat under året. En mindre 

omställningskostnad återfanns fortfarande inom administrationen (-0,1 mnkr). 

Förskola 

Förskolan uppvisar ett överskott med +2,2 mnkr. 

Anledningen är ökade statsbidrag (+2,0 mnkr) och föräldraavgifter (+0,4 mnkr) jämfört mot 

budget. Vakant rektorstjänst (+0,5 mnkr) och specialpedagogtjänst (+0,4 mnkr) under året 

bidrar också till resultatet. Satsningar har genomförts i verksamhetens drift (-1,1 mnkr) på 

bland annat förbättrad utemiljö. 

Grundskola 

Grundskolan totalt rapporterar ett överskott med +0,9 mnkr.  

Fritidshemmens verksamhet redovisar negativ avvikelse med -0,9 mnkr. Orsaken är fler 

barn och ökad personaltäthet. Förskoleklass visar på en differens om +0,7 mnkr som en 
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följd av tjänstledigheter och färre personal. Grundskola uppvisar +1,6 mnkr jämfört mot 

budget. Ökade statsbidrag (+1,8 mnkr), lägre personalkostnader (+1,9 mnkr) och lägre 

resekostnader (inställd resan till Krakow +0,4 mnkr, busskostnader +0,5 mnkr) skapar 

grundskolans resultat. Köpta ledningskostnader i grundskolan av inhyrda 

rektorer/konsulter ingår med -2,0 mnkr. Köp av utbildningsplatser utanför hemkommunen 

ökar inom grundskolan (-0,7 mnkr). På grund av ökade insatser, kompetensväxling, 

uppsägningar och omplacering ökar personalkostnaderna för elevassistenter (-0,9 mnkr). 

Grundsärskolan redovisar underskott med -0,5 mnkr vilket beror på minskade 

interkommunala intäkter och ökat köp av fritidsplats. Elevassistenternas ökade insatser (-

0,6 mnkr) balanseras upp av lärarvakanser (+0,6 mnkr). 

Gymnasieskola 

Gymnasieverksamheten i sin helhet visar på en positiv budgetavvikelse med +2,1 mnkr. 

Gymnasiets överskott beror på lägre kostnader för busskort och resor (+1,0 mnkr efter 

nya zonindelningar för buss) och färre köp av utbildningsplatser (+0,9 mnkr) än 

budgeterat. Det tappade statsbidraget för Introduktionsprogrammet och utbetalning av 

tilläggsbelopp efter överklagan (-0,4 mnkr) minskar resultatet. Gymnasiesärskolans 

överskott (+0,8 mnkr) hänför sig till lägre köp av utbildningsplatser och minskat behov av 

stöd än beräknat. 

 

Kompetenscenter 

Kompetenscenter rapporterar i sin helhet ett överskott om +0,1 mnkr. 

• Grundvux:s verksamhet har haft färre studerande och kostnaderna för köp av 

utbildningsplatser blev därför lägre (+0,6 mnkr). 

• Gymnasial vuxenutbildning redovisar överskott med +0,4 mnkr, 

vilket beror på omställningskostnader (-0,2 mnkr) och färre studerande vilket 

medför lägre kostnader för köp av utbildningsplatser (+0,6 mnkr). 

• Särvux verksamheten har inte haft några elever under året +0,1 mkr. 

• Svenska för invandrare visar totalt ett resultatnetto i bokslutet med +0,4 mnkr.  

SFI har haft färre elever inom etableringen än budgeterat vilket resulterat i lägre 

integrationsersättning (-0,3 mnkr). Även här minskade antalet elever som hoppade 

av utbildningen för att istället börja arbeta. Kostnaderna för köp av 

utbildningsplatser blev därför lägre (+0,7 mnkr) än planerat. 

• Uppdragsutbildningen visar ett underskott om -1,4 mnkr.  

På grund av färre antal sökanden till uppdragsutbildningarna (specialsnickare, 

ytbehandlare, industriutbildning) och avslag från YH minskade 

försäljningsintäkterna (-1,2 mnkr) jämfört mot budget. Uppdragsutbildningen har 

haft uppstartskostnader för läromedel samt reparation och service av maskiner     

(- 0,4 mnkr).  
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• Arbetsmarknadsenheten uppvisar ett underskott om -0,1 mnkr.  

Bristen kommer från omställningskostnader (-0,2 mnkr) och ökade 

personalkostnader i övrigt (-0,5 mnkr). De ökade personalkostnaderna beror på 

uppsägningskostnader, dubbla lönekostnader vid sjukskrivning, släpande löner 

timvikarier ungdomar från dec 2020 samt Ob-tillägg inom Mini-zoo verksamheten. 

På grund av sent förändrade förutsättningar hos FINSAM uteblev intäkter (-0,4 

mnkr).Ökade intäkter från försäljning (+1,0 mnkr) av maskiner, verktyg och 

inventarier förbättrar arbetsmarknadsenhetens resultat. Verksamheten har 

tilldelats bidrag för att genomföra projekt Hantverksstegen och kommunala 

ungdomsjobb under 2021. 

Det färre antalet elever inom Grundvux, gymnasial vuxenutbildning, särvux samt SFI 

medförde lägre kostnader för köp av utbildningsplatser och balanserar upp 

uppdragsutbildningens underskott. 

 

Pandemins ekonomiska effekt  

Verksamheten har under 2021 haft extra kostnader för lunchlådor till gymnasielever, 

förpacknings mtrl och skydds mtrl till en kostnad av -0,2 mnkr. Den statliga ersättningen 

för sjuklön pandemi har uppgått till +0,9 mnkr (förskola +0,3 mnkr grundskola +0,5) att 

jämföras med +2,9 mnkr under 2020. 
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Statsbidrag 

Statsbidragen blev +6,9 mnkr högre än budget.  

 

 

Statsbidragens större boksluts-/budgetavvikelser är:  

Förskola Mindre barngrupper i förskola +748 tkr. Kvalitetssäkrande åtgärder + 295 

tkr. Pandemi +280 tkr. Bättre språkutveckling i förskola + 266 tkr. 

Grundskola Skolmiljarden + 1.171 tkr. Pandemi +542 tkr. Lärarassistenter +443 tkr. 

Asylintäkter + 498 tkr. Integrationsschablon -214 tkr. Återkrav -444 tkr. 

Gymnasiet Introduktionsprogrammet -280 tkr. 

 

KompetensC + 2.857 tkr Ökning av bidrag från AF och Samordningsförbundet . 

     Lönebidrag, Hantverksstegen, Sommarjobb, Jobb för unga. 

 

Under året har statsbidragens budgetavvikelser uppgått till följande 

• April  +3,1 mnkr 

• Augusti +5,0 mnkr 

• Oktober +5,1 mnkr 

• December +6,9 mnkr. 

Statsbidragsökningen från oktober månad till december (+1,8 mnkr) avser tillkommande 

bidrag från AF och Samordningsförbundet. Verksamheten har haft motsvarande 

kostnadsökning då fler anställda med stöd anställts. 

 

Verksamhet Bokslut 

2021

Budget 

2021

Boksluts 

diff

401 NÄMND o GEM RESURSER -341 0 341

402 FÖRSKOLA -4 912 -2 946 1 966

403 GRUNDSKOLA -16 577 -14 743 1 834

404 GYMNASIESKOLA -349 -401 -52

405 KOMPETENSCENTER -5 792 -2 935 2 857

Summa tkr -27 971 -21 025 6 946
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Boksluts- och budgetavvikelser utifrån intäkter och kostnader 2021, mnkr 

Intäkter och kostnader Mnkr Större boksluts-/budgetavvikelser 

Intäkter 8,2 

Statsbidrag + 6,9 mnkr (Förskola +2,0 mnkr, Grundskola +1,8 

mnkr, Kompetenscenter +2,9 mnkr). 

Försäljning inventarier AME + 1,0 mnkr. 

Köp av utbildningsplatser 3,6 Färre elever medför lägre kostnader inom 

Gymnasieverksamheten + 1,3 mnkr  och Vuxenutbildning  

+ 2,0 mnkr. 

Personalkostnader -0,1 

Överskott i förskola + 0,8 mnkr och grundskola + 1,6 mnkr. 

Kompetenscenter redovisar motsvarande underskott med     

- 2,4 mnkr. 

Verksamhetskostnader -0,5 Minskade kostnader pg a ökad leasing av Ipads/datorer 

istället för inköp. Ökade kostnader läromedel, arbetskläder 

samt reparation och underhåll av maskiner. 

Övriga verksamhetskostnader -3,6 Inhyrda rektorer/konsulter - 2,8 mnkr. Underskott IT-tjänst 

Skövde kommun -1,4 mnkr. Lägre busskostnader (grsk och 

gymn) + 2,0 mnkr. Lägre kostn kompetensutveckling + 1,5 

mnkr. Övrigt - 2,9 mnkr. 

Summa mnkr 7,6   
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Investeringsredovisning 

 

Tabell: Investeringsprojekt, tkr 

Projekt Projektansvarig Budget 2021  Utfall 2021 Avvikelse 

Maskin, bredbandsputs TTC Chef Kompetenscenter 250 245 5 

Utemiljö skolgård Häggetorp Rektor Häggetorp 100 93 7 

Solskydd, mörkläggning Häggetorp Rektor Häggetorp 150 129 21 

Summa tkr 500 467 33 

 

Genomförda investeringar 

Maskin inköpt - bredbandputs till uppdragsutbildning TTC 245 tkr. 

Utemiljö skolgård Häggetorp 93 tkr. 

Solskydd, mörkläggning idrottshall och konferensrum Häggetorp 129 tkr. 

Inga väsentliga avvikelser. 
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Sammanfattning och analys av 

verksamhetsåret 2021 

 

 

Året har i hög grad präglats av pandemin och alla dess konsekvenser. Sjukfrånvaron 

ligger fortfarande relativt högt, våra medarbetare har arbetat mycket hårt och sannolikt har 

pandemin i viss utsträckning påverkan på elevernas måluppfyllelse och sociala utveckling 

som helhet. Prioriteringar i verksamheterna har fått göras och vi kan se andra negativa 

följder som tex fler avhopp från vuxenutbildning. Verksamheterna har dock löpt på väl och 

även om driftstrycket varit hårt har mycket utveckling på enheterna ändå fortlöpt.  

Förvaltningen har under året genomgått en större organisationsförändring då 

ledningsstrukturen omformats till andra befattningar och en ny förvaltningschef har tillträtt. 

De projekt och uppdrag som nämnden gett förvaltningen har påbörjats och vissa har 

också helt slutförts. Dock innebär stora förändringar i ledningsorganisationen en viss 

omstart vilket gör att flera av projekt och uppdragen behöver löpa på även under 2022.  

2021 har en av våra f-6-enheter fortsatt sin utvecklingsresa i helt nya och väl anpassade 

lokaler. Under 2020 påbörjades ytterligare en skolbyggnation och beslut togs kring 

renovering och flytt av vår högstadieskola. Samtliga byggnationer och flyttar har ett tydligt 

fokus på verksamhetsutveckling och med en hög delaktighet hos medarbetarna.  

 

Strategiskt mål 1   

Nämnden har påbörjat viktiga initiativ i flera komplexa frågor, till exempel samverkan 

mellan Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsenheten och samarbete mellan Barn & 

Utbildning och Näringslivsenheten. Detta är processer som på längre sikt kan visa sig ge 

resultat på både det strategiska målet som helhet men också på de indikatorer som är 

nämndspecifika. Tex hur vi lyckas minska arbetslösheten och öka självförsörjning i 

familjer kan öka elevernas förutsättningar att lyckas med skolarbetet. På motsvarande sätt 

kan andelen deltagare som påbörjar och sedan fullföljer vuxenutbildning ha samma effekt 

på fler indikatorer. När det gäller andel elever som påbörjar och sedan slutför 

vuxenutbildning kan vi se en negativ trend.  

Andel elever som nått godkända betyg i samtliga ämnen i årskurs 9 har minskat med 7 %-

enheter och det genomsnittliga meritvärdet för samma årskurs har sjunkit något medan 

det genomsnittliga meritvärdet för elever i år 6 har ökat.  
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Nämnden behöver fortsätta sätta elevers progression och livslånga lärande i fokus då 

detta ännu inte sker tillräckligt systematiskt eller analytiskt.  

            

 

 

Strategiskt mål 2 

Viktiga strategiska initiativ har tagits under året, t ex i fortbildning av personal för att skapa 

en ”hela-skolan-ansats” i både förskola och skola. Ett gemensamt förhållningssätt inom 

enheten bidrar sannolikt till en ökad känsla av trygghet hos våra barn och elever och är en 

förutsättning för att lyckas med det idag komplexa uppdraget att skapa trygghet och lek- 

och studiero i våra barn och elevgrupper. Vidare har process kring att skapa riktlinjer för 

att tidigt upptäcka, utreda och åtgärda problematisk frånvaro startats under året. Likaså 

har processen kring anmälan, utredning och åtgärder kring kränkande behandling 

aktualiserats.  

              

 

 

Strategiskt mål 3 

Nämnden har en viss negativ utveckling på HME och fortsatt höga sjuktal som sannolikt 

har koppling till pandemin. Arbetsbelastningen på förvaltningens chefer är fortsatt hög 

även om insatser gjorts för att balansera detta. Arbete med intern och extern 

kommunikation samt digitalisering behöver fortsatt fokuseras och öka i prioritet, inte minst 

utifrån att vi i arbetet med den nationella digitaliseringsstrategin för skolan inte har kommit 

så långt som vi skulle önskat. Även arbetet med kommunens strategi för digitalisering 

behöver kraftigt förbättras.  
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Ekonomi 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 7,6 mnkr, vilket motsvarar en 

budgetavvikelse med 2%. Statsbidragen blev 28 mnkr, vilket är en ökning med 6,9 mnkr 

jämfört mot budget. Detta är en bidragande orsak till resultatet då kostnadsutvecklingen 

inte har ökat i samma omfattning, delvis på grund av pandemin då viss verksamhet inte 

kunnat genomföras som planerat. Statsbidragen som är hänförbara till Coronapandemin 

uppgår till 0,9 mnkr att jämföras med 2,9 mnkr under 2020. Överskottet inom 

gemensamma resurser (2,2 mnkr) hänför sig främst till lägre kostnader för 

kompetensutveckling. Förskolans resultat (2,2 mnkr) avser ökade statsbidrag och 

personalvakanser. Avvikelsen inom grundskoleverksamheten (0,9 mnkr) beror främst på 

ökade statsbidrag och lägre personal- och resekostnader. Gymnasieskolans överskott 

(2,1 mnkr) hänförs sig till lägre kostnader för köp av utbildningsplatser och busskort. Det 

färre elevantalet under hösten inom vuxenutbildningen medförde lägre köp av utb. platser 

och balanserade upp uppdragsutbildningens underskott (-1,4 mnkr). Efter försäljning av 

maskiner och inventarier (1,0 mnkr) når Arbetsmarknadsenheten ett noll resultat.  

En för ekonomin viktig tendens är att nettokostnaderna för köp av utbildningsplatser ökat 

för både förskola och grundskola, kostnaden för 2021 blev 8,7 mnkr jämfört med 2020 års 

utfall på 6,4 mnkr.  

 


