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1 Nämndens ansvarsområde
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, sjukhusskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt elevhälsa. Nämnden är även ansvarig 
vårdgivare för elevhälsans medicinska insatser för elever 6 - 20 år.

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt föreskrifter i lag eller förordning, enligt de styrdokument 
som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat samt enligt bestämmelser i nämndens reglemente.

Antalet barn inom förskoleverksamheten uppgår till 2 738 och totalt inom fritidshem, förskoleklass samt 
grundskola finns 5 736 elever. På grundsärskolan uppgår elevantalet till 76. Inom gymnasieskolan finns 2 179 
elever varav 43 procent kommer från annan kommun. Inom gymnasiesärskolan finns 66 elever varav 47 procent 
är från annan kommun.

Barn- och utbildningsnämnden utövar tillsyn över verksamhet på fristående förskolor samt på fristående 
fritidshem som inte tillhör en skola.

Antalet tillsvidareanställda medarbetare inom sektor barn och utbildning uppgår till 1 703.

För mer information se ”Reglemente för barn- och utbildningsnämnden” som återfinns i Skövde kommuns 
författningssamling.

2 Ekonomi och verksamhet
Under våren 2022 lämnade vi äntligen pandemin bakom oss och barn och elever har kommit tillbaka till våra 
förskolor och skolor.

Inom förskolan har rektorsgruppen läst och diskuterat gemensam litteratur kring språk och 
kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan. Detta är ett led i att stötta implementeringen av förskolans 
språkplan. Varje förskola har utsett språkombud som träffas tillsammans för handledning av 
verksamhetsutvecklare. I samband med arbetet kring språkplanen framkom behov av ytterligare satsning av 
Ryds förskolor. En ny organisation genomfördes där bland annat förste förskollärare anställdes. Arbetet kring 
digitaliseringsstöd fortgick under året med workshops och handledning ut mot förskolorna. En 
processkartläggning gällande hur vi arbetar med kränkningar inom sektor barn och utbildning mynnade ut i ett 
arbete i rektorsgruppen för att öka kunskapen. En verksamhetsutvecklare anställdes på avdelningen för att 
handleda och stötta enheterna med arbetet kring undervisningsbegreppet och att tillgängliggöra våra lärmiljöer.

I grundskolan har det systematiska kvalitetsarbetet utvecklats under året. Rektorerna har i grupp haft 
kvalitetsdialoger med avdelningschef där fokus har legat på att utveckla undervisningens kvalitet, trygghet och 
studiero samt enheternas inre kvalitetsarbete. Innehållet under höstens kvalitetsdialog var nämndens 
reviderade ”Riktlinjer för trygghet och studiero samt polisanmälan” där fokus låg på både begreppet studiero 
samt hur skolor arbetar för att göra eleverna delaktiga i det förebyggande och främjande arbetet kring studiero.

För att ytterligare underlätta för analyser och gemensamt lärande har analysdagar genomförts och insatser mot 
riktade enheter med fokus på orsaksanalys, så kallade dialogsamtal. Analysdagarna genomförs med 
verksamhetsutvecklare, avdelningens ledning samt rektorer och nyckelpersoner från varje skola. Dagarna har 
dels ett kompetensutvecklande syfte samt att ge avdelningarna underlag för aggregerade analyser med belägg 
för aktiviteter och insatser. De enheter som fått dialogsamtal är i allmänhet skolor/program med sjunkande eller 
låga resultat över tid. Insatserna har bestått i att ett fördjupat analysunderlag tagits fram och därefter förs ett 
dialogsamtal mellan avdelning och skolenhet som följs upp över tid. Här finns det även exempel där barn- och 
elevhälsan involveras i dialogsamtalen.

Även under 2022 var coronapandemin betydande med en stor topp under vårterminens inledning, men även 
med en ökad smittspridning under hösten. Avdelning och skolor har arbetat för att begränsa spridning och att 
mildra effekterna för elevers kunskapskutvekling och välmående. Planerat utvecklingsarbete fick i den kontexten 
under perioder lämna plats till att hitta alternativa lösningar för att hålla verksamheten igång. Extra ekonomiskt 
bidrag för att kompensera för pandemins effekter riktades till viss del till unika lösningar på varje skola. Till 
exempel upphandlade en skola mer tillfällen till simundervisning vilket ledde till att fler elever kunde uppnå 
kunskapskraven för ämnet Idrott och hälsa. Även förstärkning på extra studietid gjordes på vissa enheter.

Under året har avdelning grundskola haft en uppföljning och dialog med varje enhet kring tidiga insatser i 
läsning. Även kartläggning av elevers språkkunskaper i förskoleklass samlades in för att kunna ingå i en större 
förståelse för vilka insatser som kan vara aktuella för att läsa-skriva-räkna-garantin ska få ytterligare effekt. 
Parallellt med detta genomfördes en enkät om matematikundervisningen där förskoleklassens och grundskolans 
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matematiklärare gav en bild av hur kartläggningsmaterial, Nationella prov och diagnoser används och hur 
lärares samarbete kring matematikundervisningen ser ut.

Många insatser som genomförts i grundskolan under året gällande digitalisering har haft fokus på att nyttja 
digitaliserings möjligheter för tillgängliga lärmiljöer. Digitaliseringsutvecklare har stöttat flera skolor med 
kompetenshöjande insatser. Flera skolor har fortsatt SFL (specialpedagogik för lärande) med modularbete kring 
tillgängliga lärmiljöer (Skolverkets webbkurs ”Tillgängligt lärande med digitala verktyg”). Som en fortsättning av 
detta har även många enheter justerat sin organisation för kollegialt lärande för att få till en ökad 
undervisningskvalitet samt tillgängliga lärmiljöer.

Även nätverksträffar för digitaliseringshandledare har haft innehåll kring tillgänglig undervisning. För att stödja 
skolorna i hur digitala verktyg kan användas för tillgänglig undervisning har flertalet guider och stödmaterial 
tagits fram och fortbildning har också erbjudits. Det är fortsatt variation mellan skolor och inom skolor i lärares 
digitala kompetens och hur digitala verktyg används i klassrummet. Dock tycks variationen ha minskat och en 
ökad samsyn finns på enheterna. Avdelningen har även tagit fram en mötesordning där digitalisering är ett 
återkommande inslag på rektorsmötena.

Gymnasiet har under året fortsatt att utveckla organisationen och verktygen inom det kollegiala lärandet. Det 
kollegiala lärandet leds av utsedda rektorer och förstelärare. Arbetet har stärkt förstelärarnas arbete och 
lärgruppernas frågeställningar har ett tydligt fokus på utveckling av verksamheten.

Avdelningen påbörjade under läsåret 2021/22 arbetet med kvalitetsdialoger med enheter samt med respektive 
gymnasieskolas utvecklingsorganisationer, vilket har fortsatt under hösten. Under året har stöd från 
verksamhetsutvecklare utökats vilket medfört större möjligheter för rektorer att få stöd med 
resultatsammanställningar och analyser.

Avdelningen har under året haft en organisation kring digitaliseringsutvecklare för stöd till lärare kring att nyttja 
digitaliseringens möjligheter. IT strateg har stöttat digitaliseringsutvecklarna och även lett nätverk med övriga 
digitaliseringsutvecklare i sektorn.

Ett tydligt fokus kring arbetet med trygghet och studiero har initierats och börjat ta form då trygghetstema har 
skapats och lärassistenter tillsats i rollen att bistå lärarna i deras arbete. På gymnasiesärskolan har vi sett att 
elevhälsans ökade närvaro bland eleverna varit en stor framgångsfaktor. Eleverna väljer oftare att ta hjälp i ett 
tidigt skede vid utmaningar i relationer vilket lett till färre missförstånd och konflikter. En fortsatt satsning på 
utbildningen Studio 3 med fokus på lågaffektivt bemötande skapar trygghet hos personalen att hantera svåra och 
utmanande situationer med elever med ett problemskapande beteende.

Sammanfattning ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet visar på ett underskott på 6,6 miljoner kronor. Det är en försämring sedan förra 
prognosen på 8,2 miljoner kronor. Kostnaderna har ökat under senare delen av 2022, framför allt 
personalkostnader. Antalet anställda inom förskolan och grundskolan har ökat under hösten. Antal 
tillsvidareanställda har ökat med 54 personer under 2022 och samtidigt har antal barn och elever ökat med 119. 
Demografikompensationen räcker inte till att täcka de ökade personalkostnaderna vilket är den främsta 
anledningen till det uppkomna underskottet. Sjukfrånvaron har fortsatt legat på en hög nivå vilket har inneburit 
ökade vikariekostnader inom förskolan och grundskolan.  

Barn och utbildningsnämnden fick i budget 2022 en tillfällig stärkning på 12 miljoner kronor för att kompensera 
för de negativa effekterna av pandemin. Dessa medel har fördelats ut med 2 miljoner kronor till förskolan, 8 
miljoner kronor till grundskolan och 2 miljoner kronor till gymnasieskolan. Stärkningen omfattar även 
fristående huvudmän inom respektive skolform. Dessa medel har använts under året för riktade insatser inom 
respektive avdelning och har inte fördelats ut i ett höjt grundbelopp.

I årets budget ligger kostnaden för tilläggsbelopp inom respektive avdelning. Modellen är också förändrad 
jämfört med tidigare år då tilläggsbelopp används för barn och elever med medicinska behov. Den budget som 
frigjordes i samband med modellförändring har fördelats ut dels i form av höjt grundbelopp för förskoleklass 
upp till årskurs 6 och dels till att höja nivån på den socioekonomiska tilldelningen inom hela grundskolan. 
Förskolans kostnader för tilläggsbelopp är 1 miljon kronor högre än budgeterat för 2022 medan grundskolan 
ligger i nivå med budgeterad kostnad.

Barn och utbildningsnämnden har under året fått en stärkning i form av ett tillfälligt statsbidrag, Skolmiljarden. 
Statsbidraget har betalats ut i två omgångar under vår och höst har använts till riktade insatser inom 
grundskolan och gymnasieskolan. Bidraget avser även fristående huvudmän. Ramen för Skövde var 7,3 miljoner 
kronor och barn och utbildningsnämnden beslutade att 5 miljoner kronor tilldelas grundskolan och 2,3 miljoner 
kronor tilldelas gymnasieskolan. Detta statsbidrag finns inte i 2023 års budget.
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Under året har barn och utbildningsnämnden fått en stärkning på 22,5 miljoner kronor för att möjliggöra
stärkning inom digitalisering men även för att öka tillgången till tryckta läromedel. Stärkningen innebär att
planen för likvärdig tillgång till digitala verktyg nu är helt genomförd med personliga verktyg från förskoleklass
till gymnasieskolan. Inom grundskolan har nu samtliga skolor likvärdig tillgång till digitala läromedel.

3 Uppföljning av mål och resultatmätningar
I detta avsnitt redovisas de mål och resultatmätningar som beslutats om i verksamhetsplanen. Målen följs upp
med en analys i samband med verksamhetsberättelsen vid årsskiftet, samt vid dialogtillfällen. För en mer
djupgående uppföljning av styrkortet i sin helhet, se bilagan i slutet av detta dokument.

3.1 Välfärdstjänster

3.1.1 KF:s strategiska mål: Skövdes välfärdstjänster är effektiva och anpassade efter
Skövdebornas behov.

Mål Resultatmätning

På mitt barns
förskola är det
stimulerande
verksamhet

Andel elever i
grundskolan åk 1 som
når kunskapskravet i
läsförståelse

Andel elever i
årskurs 3 som
deltagit i och klarat
alla delprov för
ämnesprov i svenska
inklusive svenska
som andraspråk

Andel elever i
årskurs 3 som
deltagit i och klarat
alla delprov för
ämnesprovet i
matematik

Andel elever i
åk 6 som uppnått
betyg A-E i alla ämnen

Andel elever i
Åk 9 som uppnått
betyg A-E i alla ämnen

Hög måluppfyllelse

Analys
Helår jan-dec 2022

För att ge barn och elever bästa förutsättningar under sin utbildningsresa behöver
övergångarna mellan och inom skolformer fungera. Ett förbättringsarbete har
pågått under året kopplat till detta och rutiner finns framtagna för att ge barn och
elever en så trygg och bra övergång som möjligt. Kommunikationen mellan de olika
skolformerna är avgörande för att man redan i till exempel förskolan ska kunna ge
eleverna rätt förutsättningar att i årskurs 1 uppnå kunskapskraven. Alla skolformer
har ett gemensamt ansvar för alla barn och elevers lärande, och behöver arbeta
tillsammans i ett 1-20 perspektiv för att ge eleverna rätt förutsättningar när de
lämnar skolans verksamhet.

För att ta reda på exakt vilka behov som finns på de olika skolorna behöver
fördjupade orsaksanalyser av styrtal och andra underlag göras. Av nämndens
beslutade styrtal som följer elevers kunskapsutveckling är det enbart två styrtal
som har haft en positiv utveckling sedan föregående års mätning. Det ska dock
poängteras att det i flera fall handlar om små skillnader från föregående år, till
exempel så är utfallet för läsår 21/22 på måttet "Andel elever i årskurs 6 som
uppnått betyg A-E i alla ämnen" enbart en procentenhet lägre än föregående läsår.
Det finns även stora variationer mellan skolorna. "Andel elever i årskurs 1 som når
kunskapskravet i läsförståelse"är totalt 89 procent (en ökning från föregående år).
35 procent av skolorna har haft ett resultat på 95-100 procent, medan två skolor
ligger under 75 procent.

Utifrån orsaksanalyserna ges möjlighet till riktade insatser för att stötta där
behoven är som störst. Exempelvis har det under hösten gjorts ett fokuserat arbete
för att synliggöra elevgrupper som ännu inte nått de kunskaper som behövs för att
nå gymnasiebehörighet. Detta har kopplats till att nyttja de nya möjligheterna med
extra studietid och utökad lovskola i årskurs nio.

Andel elever i
årskurs 9 som är
behöriga till ett
yrkesprogram
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Mål Resultatmätning

Andel
gymnasieelever som
fullföljer utbildningen
med examen inom tre
år

Antal UF-
företag på
gymnasieskolan

Jag upplever
att förskolan är trygg
och säker för mitt
barn

Andel elever i
grundskolans åk 5
som svarat att de
känner sig trygga i
skolan

Andel elever i
grundskolans åk 5
som svarat att de har
studiero på
lektionerna

Andel elever i
grundskolans åk 9
som svarat att de
känner sig trygga i
skolan

Andel elever i
åk 9 som svarat att de
är nöjda med sin
skola som helhet

Trygghet och studiero

Analys
Helår jan-dec 2022

Skolinspektionen genomför "Skolenkäten" vartannat år för elever i årskurs 5,
årskurs 8 samt år 2 på gymnasiet. Enkäten består till huvudsak av frågor kring
trygghet och studiero. Senast Skövdes skolor deltog i enkäten var vårterminen
2021, då visade resultatet att Skövde låg lägre än riket för samtliga årskurser som
deltog. För att bättre kunna följa årskurser har det beslutats att årligen genomföra
en enkät som bygger på och kompletterar Skolinspektionens skolenkät. Enkäten
kommer att genomföras för alla elever i grundskolans årskurs 4 och årskurs 7; samt
år 1 på gymnasiet. Utifrån valet av årskurser är det möjligt att följa resultatet av
genomförda insatser utifrån att samma elevgrupp kommer att svara på den
nationella skolenkäten de år de går i åk 5, 8 och år 2 på gymnasiet.

Sektorn har under 2022 genomfört en kartläggning av skolors nuvarande arbete
med trygghet inom ramen av projektet ”Fullföljda studier genom trygghet och
studiero”. Kartläggningen kopplas till forskning, vetenskaplig grund och "Nationell
plan för trygghet och studiero i skolan" för att resultera i förslag på åtgärder för
förbättrade resultat inom trygghet. Flera rektorer har intervjuats i kartläggningen
och dialog har även förts i rektorsgruppen. Syftet med kartläggningen har varit att
bidra till underlag för gemensamma rutiner samt nya strategier för elevers ökade
upplevelse av trygghet.

Gemensamma framgångsfaktorer som återkommer är att personalen har en samsyn
i värdegrundsfrågor och att alla agerar när något sker. Eleverna svarar positivt på
trygghet när de upplever att personal agerar lika i liknande situationer. Andra
framgångsfaktorer som lyfts fram är

Regelbundna uppföljningar av likabehandlingsplanen;

Trygghetsvandringar – identifiering av otrygga platser;

Återkommande arbete att skapa en hela-skolan-ansats;

Processen kring att hantera kränkningar.

Detta blir viktig input i det fortsatta arbetet med att systematisera och utveckla
arbetet med trygghet och studiero.

Andel elever i
år 2 på
gymnasieskolan som
svarat att de känner
sig trygga i skolan
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4 Uppföljning av ekonomi

4.1 Ekonomisk utveckling

4.1.1 Nämndens resultat - årsbokslut

Mnkr

Verksamhet Intäkt 
2022

Kostnad 
2022

Netto 
2022

Budget 
2022 Budgetavvikelse Netto 

2021
Netto 
2020

Förskola +34,5 -427,8 393,3 393,9 +0,6 374,7 358,9

Grundskola inkl. 
förskoleklass, fritidshem 
och grundsärskola

+25,5 -707,6 682 673,1 -8,9 640,4 617

Gymnasium inkl. 
gymnasiesärskola och 
introduktionsprogrammen

+131,3 -356,6 225,3 223,9 -1,4 210,7 193,8

Intern styrning och stöd +16,8 -63,5 46,7 49,8 +3,1 68 60,4

Summa +208,1 -1 555,5 1 347,4 1 340,8 -6,6 1 293,8 1 237

4.1.2 Kommentarer till resultat

Kommentarer till resultat
Förskolan

Förskolans verksamhet gör ett bokslut med ett överskott på 0,6 miljoner kronor vilket är en minskning av 
överskottet sedan förra prognosen på 2,5 miljoner kronor. Personalkostnaderna har ökat i form av 
vikariekostnader men även en högre grundbemanning. Antalet tillsvidareanställda inom förskolans verksamhet 
är 535 jämfört med 510 i slutet av 2021. Ökningen är störst inom barnskötare men även antalet förskollärare har 
ökat. Antalet inskrivna barn i förskolan har under året ökat med 29 barn.

Förskolans enheter ligger i nivå med budget. Jämfört med riket och liknande kommuner ligger Skövde fortsatt 
lågt i kostnad per inskrivet barn i förskolan (2021 års siffor). Förskolan ligger även högt i utfall på 
effektivitetsindex, ett sammanvägt index av kvalitet och resurs inom förskolan.

Förskolan har under året infört ett projekt med månadsanställda vikarier, en på varje förskola, för att skapa 
stabilitet i organisationen och minska antalet timanställda. Det innebär totalt 17 vikarier som kommer att vara 
anställda från september 2022 till juni 2023. Detta kommer att utvärderas under projektets gång. Kostnaden för 
dessa vikarier belastar avdelningschef förskola.

Kapitalkostnader inom förskolan är 1 miljon högre än budgeterad nivå på grund av en högre andel 
driftsinvesteringar. Driftsinvesteringar kostnadsförs i sin helhet första året.

Utfallet för barnomsorgsavgifter är 1 miljon kronor högre än budgeterat. 

Det är inga större avvikelser på interkommunala intäkter och kostnader eller bidrag till fristående huvudmän. 

Under året har ett nytt, generellt statsbidrag införts, kvalitetshöjande åtgärder. Statsbidraget har använts till 
insatser som syftar till att höja kvalitén inom förskolan. 



Barn- och utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 2022 (T3) 8(25)

 

Grundskola inklusive förskoleklass, grundsärskola och fritidshem

Grundskolans verksamhet visar på ett underskott på 8,9 miljoner kronor vilket är en försämring sedan förra 
prognosen på 2 miljoner kronor. Även inom grundskolan har antalet anställda ökat under hösten. Antalet 
tillsvidareanställda inom grundskolans verksamhet är 783 jämfört med 750 i slutet av 2021. Det är en ökning 
inom de flesta yrkeskategorier inom grundskolan men störst är ökningen inom fritidsledare. Antalet elever inom 
grundskolan har ökat med 127 under samma period.

Grundskolans enheter visar i bokslutet ett underskott på 6 miljoner kronor. Flera enheter har ökat sina 
underskott från höstterminen 2022 på grund av ett ökat resursbehov. Antal elever har inte ökat i samma 
utsträckning utan generellt är resursbehovet per elev högre. Utifrån det har flera enheter svårigheter med att 
anpassa sin organisation 2023 efter tilldelad ram. Enheter med underskott får stöd kring sin organisation och 
budgetarbete av avdelningschef, HR och ekonom. Under hösten har även insatser gjorts för ökat stöd kring 
tjänsteplanering.

Grundsärskolans bokslut visar på ett underskott på 3,8 miljoner kronor vilket är i nivå med förra prognosen. Det 
är framför allt träningsskolans verksamhet som har stora underskott, även inom grundsärskolan har antalet 
anställda ökat.

Kapitalkostnader inom grundskolan ligger i nivå med budget. Kostnader för tilläggsbelopp ligger i nivå med 
budget. Intäkter för fritidshemsavgifter är 1 miljon kronor högre än budgeterat. Grundskolans elevhälsa har 0,5 
miljoner lägre kostnader än budgeterat.

Bidrag till fristående huvudmän inom grundskolan är 1 miljoner högre än budgeterat.

Under året har grundskolan fått ett tillskott i form av statsbidraget Skolmiljarden på 5 miljoner kronor vilket 
även omfattar fristående huvudmän. Bidraget har bland annat använts till riktade insatser inom avdelningen så 
som extra simundervisning, intensivundervisning i matematik samt förstärkt lärarresurs i so- och no- ämnen.

Pandemin har medfört att elever i låg utsträckning har haft möjlighet att ta del av kulturutbud såsom musik, 
drama och dans. Avdelning grundskolan har därför även genomfört en satsning för de lägre åldrarna som fått se 
föreställningen Sandvargen som visats på Skövde Kulturhus under hösten.

Jämfört med riket och liknande kommuner ligger kostnad per elev i kommunal grundskola fortsatt lågt (2021 års 
siffror). Effektivitetsindex har årligen förbättrats sedan 2018 då grundskolan i Skövde låg bland de 25% 
kommunerna i Sverige med lägst index. Enligt den senaste mätningen som gjorts, 2021, ligger grundskolan i 
Skövde nu strax över medel i Sverige.
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Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och introduktionsprogram

Avdelning gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och introduktionsprogram visar ett underskott på 1,4 
miljoner kronor vilket är en försämring sedan senaste prognosen på 3,5 miljoner kronor. Utmaningen för 
gymnasieskolan är ett totalt sett minskat elevantal, fler elever har valt fristående gymnasieskolor. Eftersom 
antalet platser på yrkesförberedande program har ökat och antalet platser på högskoleförberedande program 
har minskat så har kostnaden per elev ökat. Kostnaden per elev på yrkesprogrammen är högre på grund av 
högre undervisningskostnad, högre kapitalkostnader och högre lokalkostnader per elev.

Introduktionsprogrammen har ett överskott i prognos på 3,1 miljoner kronor. Elevantalet inom 
introduktionsprogrammen har minskat och så även kostnaderna.

Gymnasiesärskolan visar ett överskott på 0,9 miljoner kronor.

Interkommunala intäkter och kostnader samt bidrag till fristående huvudmän inom gymnasieskolan ligger i nivå 
med budget.

Kostnaden per gymnasieelev är svårare att jämföra mellan kommuner eftersom programutbuden skiljer sig åt 
och då även den genomsnittliga kostnaden per elev. RKA (rådet för främjande av kommunala analyser) har tagit 
fram ett nytt nyckeltal som är under utveckling. I det nyckeltalet är hänsyn taget till skillnader i programmix, 
programvalsjusterad kostnad. I denna mätning ligger Skövde under riket och liknande kommuner gymnasieskola 
för år 2021.

 

Intern styrning och stöd

Kostnader för intern styrning och stöd är 3,1 miljoner kronor lägre än budgeterat framföra allt kopplat till lägre 
kostnader för tillfälliga paviljonger.
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4.1.3 Utfall investeringar - årsbokslut

Utfall investeringar bokslut

(tkr) Helårsprognos 
2022-08-31 Budget 2022 Utfall 2022 Avvikelse mellan 

budget och utfall

Lokaler

Infrastruktur

Inventarier 14,2 15,5 10,5 5,0

Affärsverken

Fastighetsförvärv

Exploatering 
(endast El & VA)

Exploatering INFRA

Summa 
investeringar 14,2 15,5 10,5 5,0

5 Framtiden
Framtid

 

Kompetensförsörjning

De senaste åren har man befarat en stor lärarbrist framöver. Tidigare prognoser har visat på en framtida brist på 
80 000 lärare och förskollärare 2035. Denna prognos har förändrats markant. Enligt Skolverkets prognos 
kommer det att vara fortsatt brist på lärare och förskollärare fram till 2035 men prognosen är nu att ca. 12 000 
nyutexaminerade lärare och förskollärare väntas saknas år 2035. Skillnaden beror framför allt på förändringar i 
befolkningsprognosen där SCB räknat med en betydligt lägre invandring och färre barn och unga än tidigare. En 
viktig aspekt är dock att Skolverket senaste prognos publicerades innan kriget i Ukraina. Störst väntas bristen bli 
på nyutexaminerade yrkeslärare och ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9.

Det är viktigt att fortsätta arbetet med att attrahera och rekrytera fler lärare och förskollärare, men också att 
bedriva ett arbete för att behålla redan anställda. Det handlar till exempel om insatser för att stödja 
medarbetares utveckling, stärkt arbetsmiljö och stärkt ledarskap.

För att kunna möta behoven är det också viktigt att det utbildas tillräckligt många lärare och förskollärare. Fler 
barn än tidigare går i förskola och fritidshem men antalet platser på lärarutbildningar har inte ökat förrän de 
allra senaste åren. Tillgången till behöriga lärare skiljer sig åt mellan olika lärargrupper. Ett exempel är lärare i 
fritidshem, där det inte utbildats tillräckligt många, trots att det efterfrågats i många år.

 

Statsbidrag                                                                                                                                     

Det är fortsatt stor osäkerhet kring storleken både på generella och riktade statsbidrag till skolan. Tidigare har 
man aviserat om en förflyttning mot generella statsbidrag och att då minska de riktade statsbidragen. I budgeten 
för 2023 ser vi istället en ökning av riktade statsbidrag. En del riktade statsbidrag som skulle ha upphört 2022 
förlängs, andra upphör. Några nya riktade statsbidrag läggs till, några minskar och några ökar. Nytt och gammalt 
blandas vilket gör det svårt att få en överblick och räkna på konsekvenserna.

 

Dimensionering gymnasieskolan
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Riksdagen har beslutat om en förändring inom gymnasieskolan med målet att underlätta ungdomars och vuxnas 
etablering på arbetsmarknaden och att förbättra kompetensförsörjning till välfärd och näringsliv. 
Arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och dimensionering av vissa utbildningar inom 
gymnasieskolan. Kommunerna ska vara skyldiga att samverka med minst två andra kommuner om planering, 
dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde. Detta innebär ett 
kommunövergripande arbete för planering och översyn av gymnasieutbud inom Skaraborg. En förflyttning mot 
fler platser på yrkesprogram och färre platser på högskoleförberedande program är redan påbörjad. Det innebär 
en ökad kostnad per gymnasieplats då yrkesprogrammen har högre kostnad per elev än högskoleförberedande 
program. Vidare råder osäkerhet kring eventuella etableringar av ytterligare fristående gymnasieskolor vilket 
gör det svårt att förutse och prognosticera elevvolymer på de befintliga gymnasieskolorna.

 

Regeländringar

Från och med höstterminen 2022 har flera förändringar trätt i kraft. Ändrade läroplaner för samtliga skolformer 
utom förskolan, nya bestämmelser kring betygssättning och extra studietid för elever i årskurs 4-9 är några av 
de förändringar som redan trätt i kraft. Fler förändringar är beslutade och kommer att genomföras under 2023-
2025. En del av dessa förändringar kommer att innebära ökade kostnader för verksamheten vilka finansieras via 
det kommunala utjämningssystemet och inte i form av riktade statsbidrag till skolan.

 

6 Uppföljning av den interna kontrollen

6.1 Sammanfattning av arbetet med intern kontroll
Inför 2021 gjordes om ett omtag avseende arbetet med intern kontroll. En ny riskbedömning är gjord med fokus 
på nämndens två mål; Hög måluppfyllelse och Trygghet och studiero. Samtliga processer i den interna kontrollen 
är kopplade till en lagtext och vid konsekvensbedömning har konsekvens för barn/elev varit utgångspunkten. I 
enheternas årsrapport används verktyget Checklista som en del av det interna kontrollarbetet för några av 
nämndens löpande kontroller.

I intern kontrollplanen för 2022 har det beslutats om tre granskningar som ska genomföras. Samtliga 
granskningar genomfördes inför delårsrapporten. En visar på större avvikelser, en på en mindre avvikelse och 
en visar ingen avvikelse. De som visar avvikelser är:

 Kontroll att utdrag ur belastningsregistret begärts vid nyanställningar - mindre avvikelse.
 Kontroll av att kränkande behandling och diskriminering utreds skyndsamt - större avvikelse.

Resultatet av dessa granskningar kommer att hanteras under kommande år, inom ramen för internkontroll men 
också inom ramen för respektive process.

Den granskning som inte visade någon avvikelse gällde "Kontroll att upprepad eller längre frånvaro har utretts 
skyndsamt".

 

 

7 Analys av antagen Strategisk plan med budget
Nämnd Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025

Barn- och 
utbildningsnämnd 1 401 991 1 398 942 1 396 508

I plan 2024 och 2025 finns ännu inga pris- och personalkostnadsindex, därav lägre belopp än budget 2023.

Nuvarande ekonomiska läge

Flera enheter inom grundskolan och gymnasieskolan har underskott i sina verksamheter när de lagt sin budget 
efter tilldelad ram 2023. Personalkostnaderna har legat lägre under pandemiåren men har nu återigen ökat. 
Antalet tillsvidareanställda inom sektor barn och utbildning är 100 fler nu än för två år sedan, ökningen det 



Barn- och utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 2022 (T3) 12(25)

senast året är ca 50 personer. Den största ökningen har skett inom personalkategorierna fritidsledare, 
elevassistenter och barnskötare. Antalet barn och elever har inte ökat i samma utsträckning vilket gör att 
demografipengen inte täcker de ökade personalkostnaderna.

Flera enheter inom grundskolan upplever att resursbehoven hos eleverna generellt ökat de senaste åren. Samma 
trend finns i fler kommuner och sett till riket har kostnad per elev inom grundskolan ökat mycket de senaste 
åren. Sett över en tioårsperiod har kostnad per grundskoleelev i riket ökat med 39%, de senaste fem åren är 
ökningen 17%. I Skövde har kostnaderna ökat med 25% de senaste tio åren och 13% de senaste fem åren. 
Skövde har alltså inte haft samma branta kostnadsökning som riket.

Under 2022 fick nämnden ett tillskott i form av ett tillfälligt statsbidrag, Skolmiljarden, på 7,3 miljoner kronor. 
Dessa medel finns inte i 2023 års budget. Samtidigt var kostnaderna lägre i början av året pga. pandemin. Fler 
barn och elever var frånvarande i början av året vilket innebar lägre vikariekostnader. Sjukfrånvaron hos 
personal är fortfarande högre än innan pandemin och vikariekostnaderna har ökat till samma nivå som innan 
pandemin.

Även gymnasieskolan har svårt att anpassa sin budget efter tilldelad ram. Även inom gymnasieskolan upplever 
man att resursbehoven hos eleverna ökat och att kostnad per elev inom gymnasieskolan ökar. Inom 
gymnasieskolan varierar också antalet elever på programmen och det kan vara svårt att anpassa kostnaderna 
efter dessa variationer. Det råder också en stor osäkerhet kring gymnasievalen och hur fördelningen kommer att 
se ut mellan kommunala och fristående huvudmän. Antalet elever hos fristående huvudmän har ökat de senaste 
åren.

 

Ekonomiska utmaningar 2024 - 2025

Det kommer att innebära stora utmaningar för barn och utbildningsnämnden att vara i ekonomisk balans utifrån 
de ramar som antagits i Strategisk plan med och budget med det utgångsläget nämnden befinner sig i med 
underskott inom grundskolans och gymnasieskolans verksamheter. Det kommer att krävas mycket stöd till 
enheter med underskott. Det är ett arbete som pågår och som kommer att ligga i plan framöver.

Det är svårt att rekrytera inom flera yrkeskategorier vilket bidrar till en löneglidning utöver de 2% som 
nämnden kompenseras för i ram. Det bidrar också till svårigheter för enheterna att hålla sin personalbudget. 
Inom förskolan är målet att höja andelen förskolelärare i förhållande till andelen barnskötare vilket kommer att 
bidra till högre personalkostnader.

De lagförslag som nu är beslutade kommer att leda till ökade kostnader för nämnden och det råder osäkerhet 
kring hur dessa ska finansieras.

Det råder osäkerhet kring storleken på statsbidragen och hur villkoren kring de riktade statsbidragen kommer 
att vara utformade. I budgetpropositionen som beslutades i december finns flera nya riktade statsbidrag men 
inga detaljer kring vilka krav som kommer att ställas för att kunna söka statsbidragen. Det införs bland annat ett 
statsbidrag för att stärka tillgång till läromedel och ett statsbidrag för att stärka tillgång till specialpedagogisk 
kompetens.

7.1 Inventariebudget 2024-2026

 Behov 2024 Behov 2025 Behov 2026

Reinvesteringar 10 10 10

Inventarier projekt 

Förskola 3

Grundskola 7-9 10

SUMMA 10 13 20
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8 Utökad uppföljning av styrkortet

8.1 Mål: Hög måluppfyllelse

Delvis uppfyllt

Analys

För att ge barn och elever bästa förutsättningar under sin utbildningsresa behöver övergångarna mellan och
inom skolformer fungera. Ett förbättringsarbete har pågått under året kopplat till detta och rutiner finns
framtagna för att ge barn och elever en så trygg och bra övergång som möjligt. Kommunikationen mellan de olika
skolformerna är avgörande för att man redan i till exempel förskolan ska kunna ge eleverna rätt förutsättningar
att i årskurs 1 uppnå kunskapskraven. Alla skolformer har ett gemensamt ansvar för alla barn och elevers
lärande, och behöver arbeta tillsammans i ett 1-20 perspektiv för att ge eleverna rätt förutsättningar när de
lämnar skolans verksamhet.

För att ta reda på exakt vilka behov som finns på de olika skolorna behöver fördjupade orsaksanalyser av styrtal
och andra underlag göras. Av nämndens beslutade styrtal som följer elevers kunskapsutveckling är det enbart
två styrtal som har haft en positiv utveckling sedan föregående års mätning. Det ska dock poängteras att det i
flera fall handlar om små skillnader från föregående år, till exempel så är utfallet för läsår 21/22 på måttet "Andel
elever i årskurs 6 som uppnått betyg A-E i alla ämnen" enbart en procentenhet lägre än föregående läsår. Det finns
även stora variationer mellan skolorna. "Andel elever i årskurs 1 som når kunskapskravet i läsförståelse"är totalt
89 procent (en ökning från föregående år). 35 procent av skolorna har haft ett resultat på 95-100 procent,
medan två skolor ligger under 75 procent.

Utifrån orsaksanalyserna ges möjlighet till riktade insatser för att stötta där behoven är som störst. Exempelvis
har det under hösten gjorts ett fokuserat arbete för att synliggöra elevgrupper som ännu inte nått de kunskaper
som behövs för att nå gymnasiebehörighet. Detta har kopplats till att nyttja de nya möjligheterna med extra
studietid och utökad lovskola i årskurs nio.

Resultatmätning (År) 2022 2021 2020 2019 2018

På mitt barns förskola är det
stimulerande verksamhet

92 %

Målvärde
Årlig förbättring med minst 1%
Basår 2022 (Målvärde 94%)

Kommentar
Källa; egen brukarundersökning

Förskolan ligger fortfarande väldigt högt i vårdnadshavares skattning. Avdelningen har ändå sett en variation
mellan förskolorna.

Andel elever i grundskolan åk 1 som
når kunskapskravet i läsförståelse

89,4 % 88,5 % 88,9 % 91,2 % 91,9 %

Målvärde
Årlig förbättring med minst 1%,
Basår 2020 (Målvärde 89%)
Målvärde 2022 91%

Kommentar
Fler elever har under året klarat kunskapskravet i årskurs 1 än tidigare år. Det är fortfarande stora skillnader
mellan skolorna. 35 procent av skolorna ligger på 95-100 procent. Två skolor ligger under 75 procent.

Det syns också en skillnad i ämnena Svenska och Svenska som andraspråk. Där fler elever når kunskapskravet
i ämnet Svenska.

Andel elever i årskurs 3 som deltagit
i och klarat alla delprov för ämnesprov i
svenska inklusive svenska som andraspråk

72 % 75 % - 80 % 74 %
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Resultatmätning (År) 2022 2021 2020 2019 2018

Målvärde
Årlig förbättring med minst 1%
Basår 2019 (Målvärde 80%)
Målvärde 2022 83%

Kommentar
Skövde: 72 procent.

Riket: 70 procent.

En minskning sedan föregående år. Det finns stora skillnader mellan ämnena Svenska och Svenska som
andraspråk, samt mellan flickor och pojkar. Skövde följer samma trend som riket och de fem
jämförelsekommunerna som samtlig har sett en minskning under de senaste åren.

Pojkar: 68%, Flickor: 76 %

Svenska som andraspråk: 40%, Svenska: 77%

Provet består av 8 delprov och de prov där flest elever har haft svårigheter är för Svenska delprov G- Stavning
och interpunktion, samt att läsa och skriva berättande text (delprov B och F).

För elever med Svenska som andraspråk så är det delprov B, C och E som flest elever har haft svårast med.
(Läsa både berättande text och faktatext, samt enskilda textsamtal)

Några resultat förklaras att elever har haft en lite mer sporadisk skolgång under sina första år, och att skolan
först nyligen kunnat upptäcka deras behov inom ämnet. Det finns även förklaringar som att enskilt
provtillfälle inte skedde under optimala förhållanden där läraren inte tydligt lyckades förklara uppgiften för
eleverna.

Andel elever i årskurs 3 som deltagit
i och klarat alla delprov för ämnesprovet i
matematik

65 % 69 % 66 % 72 %

Målvärde
Årlig förbättring med minst 1%
Basår 2019 (Målvärde 66%)
Målvärde 2022 70%

Kommentar
Skövde: 65 procent.

Riket: 66 procent.

En minskning sedan föregående år. Olika elever har haft svårt för olika delprov; det delprov som flest elever
har haft svårt för är delprov F där 80 procent uppnår godkänt resultat.

Pojkar: 70 procent

Flickor: 60 procent

Stor spridning mellan enheter där resultaten varierar mellan 20 procent till 98 procent..

Andel elever i åk 6 som uppnått
betyg A-E i alla ämnen

75 % 76,3 % 73,4 % 79,3 % 84 %

Målvärde
Årlig förbättring med minst 1%,
Basår 2020 (Målvärde 74%)
Målvärde 2022 77%

Kommentar

Skövde: 75 procent

Riket: 72 procent

Resultatet har minskat från föregående år men når inte lika lågt som 2020. Resultatet är högre än riket som
visar ett totalt resultat på 72. Resultatet har minskat för elever med svenska som modersmål samt för elever
med annat modersmål. Grundskolan har dock lyckats höja resultatet för pojkar med annat modersmål.

De ämnen som har flest underkända elever är för de olika grupperna är:

Flickor med svenska som modersmål: Matematik följt av Moderna språk samt Engelska
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Resultatmätning (År) 2022 2021 2020 2019 2018

Flickor med annat modersmål: Matematik, följt av Fysik, Geografi och Idrott och hälsa

Pojke med svenska som modersmål: Moderna språk samt Svenska följt av Matematik och Idrott och hälsa

Pojke med annat modersmål: Moderna språk följt av Svenska som andraspråk och Samhällskunskap

Matematiken behöver anpassas efter flickorna. Moderna språk behöver anpassas så att fler pojkar når
godkända resultat. Moderna språk för åk 6 är ett ämne som det visat sig i avdelningens kvalitetsdialoger
hamna lite i en gråzon. Hemskolorna har inte med ämnet i sina analyser och högstadieskolorna som bedriver
undervisningen riktar in sig på åk 9.

Bristande kunskaper inom Idrott och hälsa förklaras oftast med kunskaper i simning, En ny plan för
simundervisningen har tagits fram under våren och kommer att börja användas under HT 23.

Skolornas analyser visar att pandemin har spelat en roll. Hög frånvaro av ordinarie personal samt av elever
har påverkat kontinuiteten och kvaliteten på undervisningen under flera år. Oro i klassrummet har skapat fler
elever som inte funnit ro i skolan och på vissa enheter har hemmasittandet ökat. Med bland annat hög
frånvaro av personal så har skolorna inte fullt ut kunnat tillgodose särskilda behov i samma utsträckning som
hade behövts.

Andel elever i Åk 9 som uppnått
betyg A-E i alla ämnen

72 % 75,2 % 74,3 % 78,1 % 72,8 %

Målvärde
Årlig förbättring med minst 1%,
Basår 2020 Målvärde (74%)
Målvärde 2022 76%

Kommentar
Skövde: 72 procent

Riket: 74 procent

145 av 510 elever har inte uppnått kunskapskravet i alla ämnen. Det innebär att 72 procent har uppnått betyg
A-E i alla ämnen. Motsvarande värde för samtliga huvudmän i riket var 74 procent vilket innebär att resultatet
för riket har minskat på liknande sätt som för Skövde. Även jämförelsekommunerna visar på samma trend.

16 elever är utan något betyg.

Eriksdalskolan har en högre andel som inte uppnått kunskapskraven i alla ämnen än de övriga
högstadieskolorna.

Det är en stor skillnad i resultat utifrån elevers modersmål.

77 procent av elever med svenska som modersmål når kunskapskraven i alla ämnen. 86 elever gör det inte. 8
av 372 elever har inget godkänt betyg (2 procent)

57 procent av elever med annat modersmål når kunskapskravet i alla ämnen. 59 elever gör det inte. 7 av 138
elever har inget godkänt betyg (5 procent) Av dessa 7 kom 3 till skolan i åk 9.

Skillnaden mellan kön är inte lika stor. 73 procent av flickor och 70 procent av pojkarna når kunskapskravet i
alla ämnen. 60 flickor och 85 pojkar gör det inte.

Andel elever i årskurs 9 som är
behöriga till ett yrkesprogram

83 % 84,5 % 83,1 % 86,6 % 82,2 %

Målvärde
Årlig förbättring med minst 1%,
Basår 2020 (Målvärde 83%)
Målvärde 2022 86%

Kommentar
Skövde: 83 procent

Riket: 85 procent

Andelen elever som är behöriga till ett yrkesprogram är 83 procent. Det är på samma nivå som VT 20 men
lägre än 2021 då 85 procent var behöriga till ett gymnasieprogram. I riket var motsvarande värde för samtliga
huvudmän 85 procent.

Skolorna skiljer sig åt rörande resultatet men gapet mellan skolorna har minskat i år jämfört med föregående
år.
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Resultatmätning (År) 2022 2021 2020 2019 2018

Det rör sig totalt om 86 elever. 47 av de eleverna har få eller inga betyg medan 33 elever endast saknar ett
kärnämne för att få gymnasiebehörighet. 21 av dessa elever saknar matematik som enda ämne för att nå
gymnasiebehörighet, 8 saknar Sv/SvA och 4 saknar endast engelska.

Könsfördelningen är relativt jämn för denna grupp medan det är större skillnader i om eleven lyckas nå
gymnasiebehörighet beroende på elevens modersmål. Elever med annat modersmål tenderar i högre
utsträckning inte nå gymnasiebehörighet än elever med svenska som modersmål. 13% av elever med svenska
som modersmål når inte gymnasiebehörighet. 28% av elever med annat modersmål når inte
gymnasiebehörighet. Sett till antal elever så är det 47 elever med svenska som modersmål och 39 elever med
annat modersmål. Gapet mellan grupperna är ungefär detsamma som tidigare år och vad som redovisats på
riksnivå.

Andel gymnasieelever som fullföljer
utbildningen med examen inom tre år

84,4% 82,9% 83,5% 83,3% 86,3%

Målvärde
Årlig förbättring med minst 1%,
Basår 2020 Målvärde (84%)
Målvärde 2022 85%

Kommentar

Skövde: 84 procent

Riket: 80 procent

Resultatet för nationella program för 2022 84,4 procent vilket är det högsta värdet på 4 år och Skövde
redovisar ett resultat som ligger över riket för sjunde året i rad. Det är de högskoleförberedande programmen
så står för de förbättrade resultatet med en ökning på 5,8 procentenheter, medan yrkesprogrammen redovisar
ett lägsta resultat på 8 år. Vård - och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet avviker negativt
medan hantverksprogrammet och bygg- och anläggningen förbättrat sina resultat. På bygg – och
anläggningsprogrammet lyckas 2022 av 100 procent av eleverna nå examen. Bygg – och anläggning är det
program som över tid lyckas få flest elever att nå examen.

Alla högskoleförberedande program utom samhällsprogrammet gör en ökning. Humanistiska programmet är
det program som avviker allra mest positivt. De gör sitt högsta resultat på 9 år och från 2021 en ökning med
närmare 50 procent. Även teknik och ekonomiska programmet visar resultat över 90 procent.

Antal UF-företag på gymnasieskolan 53 st 59 st 44 st 47 st 47 st

Målvärde
59 st år 2021
Målvärde 2022: 60

Kommentar

Antal UF-företag på Kavelbro: 20.

Antal UF-företag på Västerhöjd: 33.

Aktiviteter
Startdat
um

Slutdat
um Koppling till politiskt program

Implementera gemensamma
strukturer för en kvalitativ studie- och
yrkesvägledning utifrån Plan för
Samverkan Skola Arbetsliv (SSA)

2020-
01-01

2022-
06-30

Koppling till politiskt program
Barn- och ungdomspolitiskt program

Syfte/effekt
Under läsåret 21/22 ska alla enheter ta fram en aktivitetsplan som beskriver vilka studie- och
yrkesvägledande aktiviteter enheten planerar genomföra under ett läsår. På så sätt säkerställer vi att varje
enhet både medvetandegör och systematiskt genomför studie- och yrkesvägledande aktiviteter, som syftar till
att utveckla barns och elevers förmåga till självkännedom i det livslånga lärandet.

Kommentar
SSA-arbetet har varit nedprioriterat under pandemin, men börjar nu komma igång igen och få fart.
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Aktiviteter
Startdat
um

Slutdat
um Koppling till politiskt program

Flera skolor har gjort en egen aktivitetsplan, som rapporteras till avdelningschef.

Rektorsgruppen grundskola har träffat Ung Företagsamhet och fått en liten genomgång av deras material och
en föreslagen UF-trappa, som vi bör kunna ta med i SSA-planen framöver.

Rekrytering av ny SSA-samordnare klar.

Synliggöra skolans påverkan på
elevers resultat

2021-
01-01

2023-
06-30

Koppling till politiskt program
Inget

Syfte/effekt
Höja måluppfyllelsen för eleverna samt identifiera framgångsfaktorer inom organisation och undervisning i
syfte att från huvudman tydligare kunna stödja enheter med generella och riktade insatser.

Kommentar

Vi kan åskådliggöra elevens väg. Vi har etablerat ett systemstöd som kan mäta förädlingsvärde för att
kvantitativt beskriva hur enskilda skolenheter bidrar till elevers kunskapsprogression. Ett led i detta arbete är
Elevens väg 2.0 i  systemet Hypergene, där vi kan följa elever och deras resultat i våra verksamheter, från
förskoleklass till gymnasiet.

Det är svårt att hitta en universalmetod eftersom det är väldigt komplext att följa elever på individnivå. Det
som har gjorts är att sätta samman olika data för att ge underlag till rektorer vid dialoger och analyser på
enhetsnivå. Detta blir ett viktigt inslag i förbättringsarbete och prioriterade insatser.

En modell som har presenterats i år är att följa elever i svenska genom bedömningsstöd i årskurs ett och
nationella prov i årskurs tre och årskurs sex.

Övergång till ett nytt elevregister skapar nya möjligheter, men det är också en startsträcka innan systemets
möjligheter kan nyttjas fullt ut.

Arbeta med effektivitet i ett 1-20
perspektiv. Genomlysa och utreda
effektivitetsmått för att förstå och
arbeta vidare med sambanden mellan
kostnad och kvalitet.

2022-
01-01

2023-
12-31

Koppling till politiskt program
Inget

Syfte/effekt
Att förstå effektiviseringspotentialen och använda våra resurser så effektivt som möjligt. Hög kvalitet till
optimal kostnad.

Kommentar
Fördjupning har gjorts inom respektive resultat- och kvalitetsmått. Fokusområde är grundskolan då det är
den avdelning som tidigare har legat under riket i effektivitetsmått, även om senaste resultatet visade på en
positiv utveckling. Ett fördjupat arbete kommer pågå under 2023 för att se vilka nyckeltal som bör ingå i
arbetet med effektivitetsnyckeltal.

Kartlägga sektorns huvudprocess,
Utbilda barn och elever för ett livslångt
lärande, med fokus på samverkan och
övergångar inom och mellan skolor
och skolformer

2021-
08-16

2022-
08-31

Koppling till politiskt program
Inget

Syfte/effekt
Tydliga och gemensamma arbetssätt för att säkerställa överlämning och mottagande av uppgifter om elevens
behov i 1-20 perspektivet

Kommentar
Under läsåret 21/22 har ett förbättringsarbete kring överlämningar pågått i syfte att ge barn och elever en så
trygg och bra övergång som möjligt mellan och inom skolformer i Skövde kommun. Samverkan mellan
avdelningar har ägt rum där rektorerna har delats upp i arbetsgrupper med olika uppdrag kring att utbyta
erfarenheter och information kring övergångar. Resultatet från dessa arbetsgrupper är reviderade rutiner och
arbetssätt. Att överlämning har skapats och tagit emot finns även med i intern kontroll som rektor besvarar.

Fortsatt arbete handlar om att höja kvaliteten på överlämningar och säkerställa att processen följs. I och med
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Aktiviteter
Startdat
um

Slutdat
um Koppling till politiskt program

detta avslutas aktiviteten och arbetet fortsätter inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete.

Utveckla barn och elevers språkliga
förmåga

2022-
01-01

2022-
12-31

Koppling till politiskt program
Inget

Syfte/effekt
Genom tidigt språkutvecklande arbetssätt lägga en god grund för elevens måluppfyllelse

Kommentar
Under hösten har språkombuden förskolan som träffats i sitt nätverk under ledning av de två
verksamhetsutvecklare inom språk. De områden de jobbat med under hösten är språkmedvetna pedagoger,
språkliga förmågor, stretchning av begrepp och ord. Detta har i sin tur språkombuden jobbat med personalen
ute på förskolorna.

Inom grundskolan har uppföljning av kartläggningen "Hitta språket" utvecklats genom att digitaliserat
arbetssätt. Kommunens läs-skriv och språkutvecklare har haft nätverksmöten med förskoleklasslärarna kring
materialet för ökat språkkunskap.

Denna aktivitet övergår i aktiviteten: Främja lärandet i alla åldrar genom språk och kunskapsutvecklande
arbetssätt.

Kompensera för
familjebakgrundens betydelse i
skolresultat samt motverka
könsskillnader i skolresultat

2022-
01-01

2024-
06-30

Koppling till politiskt program
Inget

Syfte/effekt
Minska skillnader i skolresultat mellan kön och elever med annat modersmål

Kommentar
Under året har sektorn arbetat med att utveckla det digitala systemstödet Hypergene som används för att ta
fram aktuella och träffsäkra data.

Avdelning gymnasium och avdelning grundskola har arbetat med rektorer och skolornas
utvecklingsorganisationer, exempelvis förstelärarnätverken, i dialoger om skolornas och programmens
resultat på gruppnivå.

För att ytterligare underlätta för analyser och gemensamt lärande har analysdagar genomförts och insatser
mot riktade enheter med fokus på orsaksanalys, s.k. dialogsamtal. Analysdagarna genomförs inom resp.
avdelning med verksamhetsutvecklare, avdelningens ledning samt rektorer och nyckelpersoner från varje
skola. Dagarna har dels ett kompetensutvecklande syfte samt att ge avdelningarna underlag för aggregerade
analyser med belägg för aktiviteter och insatser. De enheter som fått dialogsamtal är i allmänhet
skolor/program med sjunkande eller låga resultat över tid. Insatserna har bestått i att ett fördjupat
analysunderlag tagits fram och därefter förs ett dialogsamtal mellan avdelning och skolenhet som följs upp
över tid.

Som kompetensutvecklingsinsats har ett stort fokus under året varit att utveckla tillgängliga lärmiljöer för
flerspråkiga elever. Kompensatoriska hjälpmedel såsom bildstödsprogram och ljudutjämningssystem har
provats ut och köpts in till samtliga enheter. Den förstärkning av digitala verktyg som gjorts under året har
medfört ytterligare möjligheter att anpassa lärmiljöer och läromedel till den enskilda eleven, såsom
uppläsnings- och översättningsfunktioner.

För att säkerställa samarbetet mellan skolorna och Mottagnings- och modersmålsenheten har avdelning
grundskola bjudit in till dialoger på rektorsmötena där modersmålsundervisning, studiehandledning samt
undervisning i svenska som andraspråk diskuterats.

Alla grundskolor har under 2021-2022 fullföljt Skolverkets moduler om specialpedagogik, Specialpedagogik
för Lärande. I den behandlas bland annat hur undervisningen kan motverka könsskillnader.

Utveckla huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete med

2021-
10-18

2023-
06-30

Koppling till politiskt program
Inget
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Aktiviteter
Startdat
um

Slutdat
um Koppling till politiskt program

fördjupad analys och en systematisk
uppföljning inom hela styrkedjan

Syfte/effekt
Säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet både på huvudmannanivå och på enhetsnivå för att kunna
främja alla barns och elevers utveckling och lärande.

Kommentar
Huvudmannens arbete har bl.a. bestått i att fördjupa arbetet med orsaksanalys och vilka förutsättningar som
huvudmannen skapar för de olika avdelningarna i våra olika aktiviteter, dvs sektorsnivå. Vi har kommit en bra
bit i arbetet med årshjul som ska bidra till systematik och fokusområden. 1-20 dagar med rektor har fått ett
innehåll som är en del i det systematiska arbetet och som ska vara en input till avdelningschefernas nivå.
Årshjulet ska i sin tur leda till att enhetschefer lättare ska kunna se när de förväntas leverera något eller få
stöd i något så att styrkedjan fungerar.

Kvalitetsdialoger har ersatt en del rapportering utifrån att vi sett att det är en framgångsrik metod. Under
hösten tog nämnden beslut om revideringar av styrmodellen där dialoger inom tjänstemannaorganisationen
tydliggjordes.

I det systematiska kvalitetsarbetet har sektorn skiljt på huvudmannens systematiska kvalitetsarbete (HUSK)
och enheternas systematiska kvalitetsarbete (SKA) för att tydliggöra nivåerna på kvalitetsarbetet.

Under våren 2023 kommer barn- och elevhälsans integreras tydligare i enheternas systematiska
kvalitetsarbete som redovisas under nästa år i en egen aktivitet.

Utifrån skolinspektionens kritik att huvudmannen behöver utveckla och fördjupa sin analys av studie- och
trygghetsresultat har flera åtgärder genomförts. Efter det att granskningen av skolinspektionen genomfördes
har huvudmannen med stöd av orsaksanalyser och kvalitetsdialoger i högre utsträckning vidtagit riktade
insatser för olika elevgrupper. Under februari kommer kvalitetsdialog att hållas mellan huvudmannen och
Skolverket.

8.2 Mål: Trygghet och studiero

Delvis uppfyllt

Analys

Skolinspektionen genomför "Skolenkäten" vartannat år för elever i årskurs 5, årskurs 8 samt år 2 på gymnasiet.
Enkäten består till huvudsak av frågor kring trygghet och studiero. Senast Skövdes skolor deltog i enkäten var
vårterminen 2021, då visade resultatet att Skövde låg lägre än riket för samtliga årskurser som deltog. För att
bättre kunna följa årskurser har det beslutats att årligen genomföra en enkät som bygger på och kompletterar
Skolinspektionens skolenkät. Enkäten kommer att genomföras för alla elever i grundskolans årskurs 4 och
årskurs 7; samt år 1 på gymnasiet. Utifrån valet av årskurser är det möjligt att följa resultatet av genomförda
insatser utifrån att samma elevgrupp kommer att svara på den nationella skolenkäten de år de går i åk 5, 8 och år
2 på gymnasiet.

Sektorn har under 2022 genomfört en kartläggning av skolors nuvarande arbete med trygghet inom ramen av
projektet ”Fullföljda studier genom trygghet och studiero”. Kartläggningen kopplas till forskning, vetenskaplig
grund och "Nationell plan för trygghet och studiero i skolan" för att resultera i förslag på åtgärder för förbättrade
resultat inom trygghet. Flera rektorer har intervjuats i kartläggningen och dialog har även förts i rektorsgruppen.
Syftet med kartläggningen har varit att bidra till underlag för gemensamma rutiner samt nya strategier för
elevers ökade upplevelse av trygghet.

Gemensamma framgångsfaktorer som återkommer är att personalen har en samsyn i värdegrundsfrågor och att
alla agerar när något sker. Eleverna svarar positivt på trygghet när de upplever att personal agerar lika i
liknande situationer. Andra framgångsfaktorer som lyfts fram är

Regelbundna uppföljningar av likabehandlingsplanen;
Trygghetsvandringar – identifiering av otrygga platser;
Återkommande arbete att skapa en hela-skolan-ansats;
Processen kring att hantera kränkningar.
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Detta blir viktig input i det fortsatta arbetet med att systematisera och utveckla arbetet med trygghet och
studiero.

Resultatmätning (År) 2022 2021 2020 2019 2018

Jag upplever att förskolan är trygg
och säker för mitt barn

95 %

Målvärde
Årlig förbättring med minst 1%.
Basår 2022 (Målvärde 97%)

Kommentar
Källa: egen brukarundersökning.

Andel elever i grundskolans åk 5
som svarat att de känner sig trygga i skolan

- 83 % - 87 %

Målvärde
Årlig förbättring med minst 1%,
Basår 2018 (Målvärde 87%)
Målvärde 2022 föreslås vara 91%

Kommentar
Skolinspektionens skolenkät har inte genomförts i Skövde under 2022.

Senaste resultat 83%

Andel elever i grundskolans åk 5
som svarat att de har studiero på
lektionerna

- 62% - 73% 73%

Målvärde
Årlig förbättring med minst 1%,
Basår 2018 (Målvärde 73%)
Målvärde 2022 föreslås vara 77%

Kommentar
Skolinspektionens skolenkät har inte genomförts i Skövde under 2022.

Senaste resultat 62%

Andel elever i grundskolans åk 9
som svarat att de känner sig trygga i skolan

- 81 % - 80 %

Målvärde
Årlig förbättring med minst 1%,
Basår 2018 (Målvärde 87%)
Målvärde 2022 föreslås vara 91%

Kommentar
Skolinspektionens skolenkät har inte genomförts i Skövde under 2022.

Senaste resultat 81%

Andel elever i åk 9 som svarat att de
är nöjda med sin skola som helhet

- 70 % - 69 %

Målvärde
Årlig förbättring med minst 1%,
Basår 2018 (Målvärde 87%)
Målvärde 2022 föreslås vara 91%

Kommentar

Skolinspektionens skolenkät har inte genomförts i Skövde under 2022.

Senaste resultat 70%
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Resultatmätning (År) 2022 2021 2020 2019 2018

Andel elever i år 2 på
gymnasieskolan som svarat att de känner
sig trygga i skolan

- 88 % - 87 %

Målvärde
Årlig förbättring med minst 1%,
Basår 2018 (Målvärde 87%)
Målvärde 2022 föreslås vara 91 %

Aktiviteter Startdat
um

Slutdat
um

Koppling till politiskt program

Skapa kvarhållande strukturer för
arbetet med Fullföljda studier genom
Trygghet och studiero

2021-
01-01

2023-
12-31

Koppling till politiskt program
Folkhälsopolitiskt program

Syfte/effekt
Tillförsäkra barn och elever en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero så att alla elever ges möjlighet
att fullfölja sina studier

Kommentar
För att få en utvecklad bild av nuläget och för att förstå skillnader mellan skolenheter och program avseende
elevers upplevelse av trygghet har huvudmannen genomfört en kartläggning av skolors nuvarande arbete
med trygghet. Kartläggningen har kopplats till forskning, vetenskaplig grund och Nationell plan för trygghet
och studiero i skolan för att resultera i förslag på åtgärder för förbättrade resultat inom trygghet.
Kartläggningen gav ett nuläge, och bildar underlag för gemensamma rutiner samt nya strategier för elevers
ökade upplevelse av trygghet.

Skolenheter har under åren haft ett pågående arbete med forskaren Helén Jenvén och sektorns
verksamhetsutvecklare har deltagit i nätverket för fullföljda studier på Skaraborgsnivå

Bedriva ett alkohol,- narkotika-,
dopning och tobaksförebyggande
arbete (ANDT)

2021-
01-01

2022-
12-31

Koppling till politiskt program
Folkhälsopolitiskt program

Syfte/effekt
Tidigt nå ungdomar med riskbeteenden

Kommentar
Avd chef gymnasiet, Barn- och elevhälsa samt bitr. grundskolechef ingår som representant för SBU i en
Skövdeövergripande grupp kring ANDT frågor. Dialog med ansvariga rektorer för Idrott och Hälsa och
enhetschef på Barn- och elevhälsa sker med projektanställd för ANDT-frågor i Skövde kommun. Tillsammans
med samordnarna för ANDT i Skövde kommun har en handlingsplan kring ANDT tagits fram. Handlingsplanen
använd som underlag och inriktning för hur skolorna sedan bör arbeta vidare med frågor i undervisningen
och tillsammans med vårdnadshavare samt pedagoger. Skolsökterskona har under läsåret 21/22 arbetat
konstruktivt med att tydliggöra vad skolans område är för att förtydliga om vart gränsen för allmän plats går
för att minska rökning inom skolans område av så väl elever som medborgare. Detta för att visa på och
möjliggöra gränsdragning och av den fysiska miljön för att systematiskt kunna arbeta mot en tobaksfri skola.
WS kring ANDT har genomförts i rektorsgrupperna för avdelning grundskola och gymnasiet samt all personal
inom Barn- och elevhälsan.

Utveckla förståelsen för sambandet
mellan hälsa och lärande

2021-
01-01

2023-
06-30

Koppling till politiskt program
Folkhälsopolitiskt program
Barn- och ungdomspolitiskt program

Syfte/effekt
Målet är att öka kunskaper om faktorer i skolan som påverkar elevers psykiska hälsa/ohälsa och i
förlängningen hur vi kan utveckla arbetssätt som främjar hälsa och lärande, genom att skapa hälsofrämjande
lärmiljöer för alla elever. Vi ska successivt etablera framtaget utbildningsmaterial på våra skolenheter.
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Aktiviteter
Startdat
um

Slutdat
um Koppling till politiskt program

Kommentar

Utifrån den länsövergripande handlingsplanen för psykisk hälsa har psykologerna i Sektor Barn och
utbildning tagit fram ett utbildningsmaterial som beskriver samband mellan hälsa och lärande.. Vid tre
tillfällen har all personal inom elevhälsan i professionsgrupper haft workshops och gått igenom materialet
under ledning av psykologerna. Detta har genomförts för att öka kunskaper om arbetssätt som främjar hälsa
och lärande.

Rektorsgruppen har fått information kring materialet och tankar inför det fortsatta arbetet. Detta arbete
behöver fortsättningsvis diskuteras och implementeras. Uppföljning och fortsatt implementering behöver ske
i samverkan mellan elevhälsa och rektorer.

Genom en ökad kompetens kring hälsofrämjande lärmiljöer och samband mellan hälsa och lärande möjliggör
sektorn att enheterna med högre kvalitet kan visa på behov och ge belägg för insatser som gynnar elevers
utveckling.

Säkerställa att barnets bästa
beaktas och bedöms i alla beslut och
åtgärder som rör barn.

2022-
01-01

2023-
12-31

Koppling till politiskt program
Barn- och ungdomspolitiskt program

Syfte/effekt
Barnets bästa beaktas och bedöms i alla beslut och åtgärder som rör barn.

Kommentar
Aktiviteten är påbörjad och kommunicerad med AU utifrån att vi påbörjar ett nytt arbetssätt runt frågan. Vid
den beredning som politiken har med sektorchef kan önskemål att detta särskilt ska belysas i ett viss
ärende/tjänsteutlåtande. Vid vår egen beredning med ledningsgruppen hjälps tjänstepersoner åt med att
värdera frågor/ärenden och uppdrag så att vi säkerställer barns bästa vid beslut och åtgärder som berör dem.
Vi kommer inte starta detta i alla ärenden utan där vi anser att det ska prioriteras. I all vår verksamhet som är
styrd av skollagen har vi redan ett säkerställande att barns bästa beaktas men i våra egna beslut och val ska vi
arbeta in detta moment.

När vi bedömer att detta ska ske kan också beslutandeprocessen kräva mer tid då arbetet kan vara
omfattande.

Vi har nu systematiskt arbetat med frågan vid revidering av skolvalet och provat en mall som är framtagen för
Skövde kommun. Tillsammans med AU utvärderar vi arbetet efter denna termin för att se om vi landat rätt i
processer och hantering.

Att aktivt arbeta med att beakta barnets bästa leder till att vi tar bättre och mer kvalitetssäkrade beslut, vilket
också är en lagstadgad skyldighet.

Öka elevers delaktighet, inflytande
samt trygghet och studiero

2022-
01-01

2022-
12-31

Koppling till politiskt program
Barn- och ungdomspolitiskt program

Syfte/effekt
Öka elevers upplevda delaktighet, inflytande samt trygghet och studiero

Kommentar

Nedanstående åtgärder har genomförts i syfte att öka huvudmannens kännedom och stärka beläggen för
redan genomförda, planerade och framtida insatser.

Avdelningarna har genomfört kvalitetsdialoger rörande elevers trygghet och studieresultat i rektorsgrupper
samt i grupper av förstelärare i syfte att öka huvudmannens förståelse samt att förfina skolornas analys av
området och få belägg för ytterligare insatser, både på enhets- och huvudmannanivå.

Avdelning grundskola och avdelning gymnasium har beslutat att årligen genomföra en elevenkät som bygger
på och kompletterar Skolinspektionens skolenkät. Enkäten kommer att genomföras för alla elever i
grundskolans åk 4 och 8 samt år 1 på gymnasiet. Enkäten kommer att göras möjlig att genomföras på enheter i
fler årskurser och vid fler tillfällen. Resultatet av enkäten följs upp för fortsatt arbete med orsaksanalys.
Avdelning förskola har under året utarbetat en ny årlig brukarenkät.

De årsrapporter som skolorna redovisar efter varje läsår har fått en tydligare inriktning med förändrad
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Aktiviteter
Startdat
um

Slutdat
um Koppling till politiskt program

struktur och framskrivna stödfrågor för att främja orsaksanalyser av studie- och trygghetsresultat.

Från och med oktober 2021 så arbetar alla skolor i ett nytt systemstöd för att hantera kränkningar, DF
Respons. Övergången har visat att det nya systemet har varit till god nytta för enheternas arbete med det
förebyggande och främjande arbetet.

Under läsåret har Skolinspektionen granskat huvudmannens arbete med analys av trygghet och godkänt
huvudmannens arbete.

Efter Propositionen 2021/22:160 Skolans arbete med trygghet och studiero har en ny riktlinje för trygghet
och studiero samt polisanmälans har beslutats av BUN 220829 och har därefter implementerats i grundskolan
och gymnasiet.

Aktiviteten övergår i två nya aktiviteter under 2023.

Säkerställa systematisk uppföljning
av kränkningar utifrån förskolans och
skolans värdegrundsuppdrag

2021-
01-01

2022-
06-30

Koppling till politiskt program
Barn- och ungdomspolitiskt program

Syfte/effekt
Ett rättssäkert och effektivt arbetssätt för att utreda och åtgärda kränkande behandling, sexuella trakasserier,
diskriminering och repressalier utifrån förskolans och skolans värdegrundsuppdrag.

Kommentar
Systemstödet DF-Respons är infört och möjligheten att följa upp arbetet med kränkningar och diskriminering
inom alla skolformer är på plats. Huvudman kan nu enkelt följa hur arbetet utvecklas på varje enhet och
därmed kan huvudman synliggöra de stödbehov som kan finnas på enhetsnivå. De gemensamma arbetssätten
och det gemensamma digitala systemstödet möjliggör en effektiv och rättssäker uppföljning för huvudman
samt en möjlighet att ge riktat stöd till enheter som behöver det.

Nästa steg är att på alla nivåer aktivt följa utveckling och resultat gentemot aktuella processmått.
Processteamet och styrgruppen för processerna är en viktig drivande kraft i att utifrån all den information vi
nu har tillgänglig, driva det främjande och förebyggande arbetet med kränkningar framåt.

9 Utökad uppföljning intern kontrollplan

9.1 Granskningar
Nedan redovisas de granskningar som fastställts i internkontrollplanen.

Process/Rutin Risker Granskning

Avvikelse

Granskning av nyanställningar 2022

Beskrivning av granskning
Kontroll att utdrag ur belastningsregistret begärts in vid
nyanställningar

Anställning av
personal i förskolan
och grundskolan
Skollagen 2 kap 31 §

Utdrag ur
belastningsregistret
begärs inte in inför
nyanställning

Kommentar
2021 genomfördes en granskning av huruvida utdrag ur
belastningsregistret begärdes in vid nyanställningar. Då
avvikelsen var stor så beslutade nämnden om att granska detta
även 2022. Granskningen avser nyanställningar från 1 januari
2022 till och med 31 augusti 2022.

Iakttagelse:
Av 109 nyanställningar är det 9 personer där man inte begärt
utdrag ur belastningsregistret. Det motsvarar 8 procent. När
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Process/Rutin Risker Granskning

samma granskning gjordes förra året var resultatet 15 procent.
Vi har med andra ord sett en tydlig förbättring.

Bedömning:
Kontakt har tagits med de fall där det inte har begärts ut och i
de fall det inte har gjorts utdrag ur belastningsregistret har
detta bland annat berott på uppkomna krissituationer där man
har behövt göra en snabb lösning, eller någon inom
personalstyrkan har gått i god för personen i fråga. Man kan
också se att systemstödet för att hantera anställningsavtal är
uppbyggt på ett sådant sätt att det är lätt att missa att anteckna
att man kollat på utdrag ur belastningsregistret. Det blir ofta
eftersläpningar i den administrativa uppgiften att dokumentera
att detta är gjort. I flera fall där systemet har visat att man inte
kollat på utdrag ur belastningsregistret så har det gjorts, men
det har inte dokumenterats att det har gjorts.

Slutsats:
Detta är något vi måste fortsätta att jobba med framöver, men
vi ser en förbättring från förra året. Vi behöver eventuellt se
över våra rutiner för att hantera eftersläpningar, samt se om
det finns ytterligare stöd att få. Detta kommer fortsätta
kontrolleras årligen för att säkerställa att rutinen efterföljs.

Ingen avvikelse

Skyndsam utredning av frånvaro

Beskrivning av granskning
Kontroll att upprepad eller längre frånvaro har utretts
skyndsamt.

Frånvaro 7 kap 19§ Elevens frånvaro
utreds inte
skyndsamt

Kommentar
I sektor barn- och utbildnings "Checklista intern kontroll"
svarar rektorerna för grundskolorna och gymnasieprogrammen
på påståendet "Vid upprepad eller längre frånvaro tillser rektor
att frånvaron skyndsamt utreds, om det är inte är obehövligt."
Det är svaren på den frågan som ligger till grund för den här
granskningen.

Iakttagelse:
På en grundskola svarar man "Delvis" på frågan, i övrigt svarar
samtliga rektorer att detta görs i stora drag eller helt.

Slutsats:

Granskningen visar på goda resultat, men däremot så har vi sett
att flera rektorer svarar att processen för att utreda och åtgärda
frånvaro i sin helhet inte är helt implementerad överallt och att
man behöver säkerställa att rutiner följs. Detta kommer att
följas under nästa år.

Större avvikelse

Skyndsam utredning av kränkande behandling och
diskriminering

Beskrivning av granskning
Kontroll av att kränkande behandling och diskriminering
utreds skyndsamt

Anmälan om
kränkande
behandling och
diskriminering
Skollagen 6 kap,
Diskrimineringslage
n

Anmälan om
kränkande
behandling eller
diskriminering
utreds inte
skyndsamt

Kommentar
Iakttagelse:
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Process/Rutin Risker Granskning

Enligt skollagen ska en utredning tillsättas skyndsamt vid
kränkande behandling eller diskriminering. Skyndsamt
definieras generellt som "så fort som möjligt." Bedömningen
har gjorts att om utredningen inte är påbörjad inom 14 dagar så
kan det inte anses vara gjort skyndsamt. 74 procent av
utredningarna har inte påbörjats inom 14 dagar. Det är inga
större skillnader mellan de olika skolformerna.

Bedömning:

Processen "Anmälan om kränkande behandling och
diskriminering" är kartlagd och fungerar i sin helhet väl. Den är
uppskattad och upplevs lätt att följa. Men det är tydligt att vissa
moment i processen behöver brytas ned ytterligare och jobbas
vidare med för att säkerställa att alla moment efterföljs och
fungerar som det är tänkt. Under hösten 2021 introducerades
ett nytt systemstöd där man registrerar och dokumenterar
kränkningsärenden. Detta kan också ha påverkat resultaten
eftersom alla fortfarande inte är helt vana i systemet och
bekanta med alla olika moment som ska göras.

Slutsats:
Läsåret 22/23 blir första hela läsåret med det nya
systemstödet, och nu måste vi säkerställa att det används på
rätt sätt. Processmåtten kommer att ses över för att skapa
bättre förutsättningar att följa de delmoment i processen som
idag fungerar sämre. Ett sådant processmått kan till exempel
vara just att följa tidsdifferensen mellan anmälan om kränkning
till beslut om utredning, vilket är det som varit till grund för
den här granskningen.

9.2 Åtgärder
Nedan rapporteras de åtgärder som beslutats i internkontrollplanen. Åtgärderna syftar oftast till att ta fram och
implementera en rutin eller löpande kontroll för att säkra processen och minimera identifierade risker.

Process/Rutin Risker Åtgärder Startdat
um

Slutdat
um

Disciplinära åtgärder 5 kap
6§

Kränkningar och
diskrimineringar upphör
inte

Skapa rapport i DF
respons för att kunna
följa upp återkommande
kränkningar och
diskrimineringar mot
samma barn/elev

2021-
01-01

2022-
06-30
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