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* Dessa riktade åtgärder/utvecklingsområden inom respektive målformulering är 
sådana åtgärder som utbildningsförvaltningen har fört över från föregående års 
verksamhetsplan som förvaltningen bedömer att vi behöver jobba vidare med. 

INNEHÅLL 
VÅR VERKSAMHETSPLAN OCH STYRMODELL 1 

KOMMUNGEMENSAMMA UTVECKLINGSMÅL 2 

Målområde 1: när vi säger 'tillsammans' menar vi 
det..................................................................... 2 

Målområde 2: vi växer med ansvar ......................... 2 

Målområde 3: det vi erbjuder lockar ....................... 2 

GRUNDUPPDRAG 3 

Uppdrag och ansvarsområde ........................................ 3 

Omvärldsanalys ............................................................ 6 

Kvalitetsstyrning .......................................................... 9 

Målstyrning ................................................................ 12 

Ekonomistyrning ........................................................ 14 

Risk- och internkontroll 21 

Internkontrollplan ..................................................... 21 

Bilaga. Verksamhetsfakta och Nyckeltal 

 

© Köpings kommun 

Rapporten skriven av: 
Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp, 2021-
11-02 

Antagen av: 
Utbildningsnämnden, 2021-11-23 

Dnr: 2021/1403 

 



1 

 

VÅR VERKSAMHETSPLAN OCH 
STYRMODELL 
Köpings styrmodell bygger på tillitsbaserad styrning. Utifrån Köpings vision 
”Tillsammans skapar vi vår framtid har kommunfullmäktige beslutat om tre 
kommungemensamma utvecklingsmål, vilka har fokus på samhällsutveckling.  

 

 

 

 

 

 

Utbildningsnämndens grunduppdrag beskrivs utifrån reglemente som fastställts av 
kommunfullmäktige, aktuell lagstiftning för nämndens olika ansvarsområden, statliga 
styrverktyg samt kommunala styrdokument. 

Styrningen av kommunens verksamheter sker genom kvalitetsstyrning, målstyrning 
och ekonomistyrning. Styrningens syfte är att kvalitetssäkra verksamhetens 
grunduppdrag utifrån perspektiven kvalitet, medarbetare och ekonomi samt att 
genom prioriterade områden utveckla och förbättra verksamheten utifrån givna 
resurser. 
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KOMMUNGEMENSAMMA 
UTVECKLINGSMÅL 
Köpings kommun har tre kommunövergripande utvecklingsmål med ett eller två 
delmål kopplade till sig. Utvecklingsmålen fokuserar på utvecklingen av det lokala 
samhället och demokratin. Genom våra val och handlingar påverkar vi världen, 
därför har vi kopplat utvecklingsmålen till de globala målen i Agenda 2030. De tre 
kommungemensamma målen är: 

• När vi säger tillsammans så menar vi det 

• Vi växer med ansvar 

• Det vi erbjuder lockar 

Utvecklingsmål med delmål rapporteras via målsamordnare direkt till 
kommunstyrelsen. 
 

Målområde 1: när vi säger 'tillsammans' menar vi det 
Hit vill vi: Köpings kommun har en levande demokrati där delaktighet och 
kommunikation bygger tillit 

Delmål 

• Vi erbjuder möjligheter att påverka och vara delaktig i utformningen av 
samhället 

• Tillsammans skapar vi förutsättningar för en förbättrad och jämlik folkhälsa 

Målområde 2: vi växer med ansvar 
Hit vill vi: Köping är en hållbar, trygg och inspirerande kommun som ger 
förutsättningar för livskraft 

Delmål 

• Vi skapar förutsättningar för fler bostäder och arbetar för en trygg och 
attraktiv livsmiljö 

• Vi arbetar aktivt för en hållbar miljö och minskad klimatpåverkan 

Målområde 3: det vi erbjuder lockar 
Hit vill vi: Köping är en kommun där människor och företag vill etablera sig 
och växa, och där kompetens både finns och skapas 

Delmål 

• Vi skapar bra förutsättningar för näringslivet genom kompetensutveckling, 
service och myndighetsutövning 

Mer information finns i respektive målområdes handlingsplan. 
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GRUNDUPPDRAG 
Uppdrag och ansvarsområde 
Utbildningsnämndens grunduppdrag är att leverera utbildningsverksamhet till 
Köpings kommuns innevånare. Målgruppen är alla barn och elever i verksamheterna, 
från verksamheten förskola till avslutad gymnasieutbildning. För att ge barnen och 
eleverna bästa förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildning ansvarar även 
nämnden för att erbjuda näringsriktig kost till barnen och eleverna i verksamheterna. 

Utbildningsverksamheten i Köpings kommun ska förbereda eleverna för ett 
kommande arbetsliv, antingen direkt efter avslutad gymnasieutbildning eller efter 
vidare studier på högre nivå. 

Utbildningen i Köpings kommun ska även bidra till att forma goda 
samhällsmedborgare genom utbildningens förmedling av respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på. 

Förvaltningsorganisation 
Utbildningsförvaltningen är den största förvaltningen i kommunen med knappt 1300 
anställda. Den största andelen av medarbetarna finns på förvaltningens förskole-och 
skolenheter inklusive kök. För att stötta kärnverksamheterna har förvaltningen även 
administrativa stödfunktioner i form av Placeringsenhet, Bemanningsenhet, 
ekonomistöd, skolskjutsverksamhet, administratörer, kvalitets-och utredarstöd på 
förvaltningsnivå samt IT-samordnare.  

På förvaltningsnivå finns även ett centralt stödteam som arbetar med elevhälsofrågor 
till alla verksamhetsformer i förvaltningen, utöver enheternas egna lokala 
elevhälsoteam. Hela förvaltningen leds av en utbildningschef/förvaltningschef.  

 

Nedan visas utbildningsförvaltningens organisationsschema.  
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Våra viktigaste styrande dokument 
Lagar och förordningar 

Utbildningsnämnden styrs precis som övriga nämnder i kommunen av både 
övergripande lagstiftning som gäller för all kommunal verksamhet, exempelvis 
kommunallag (2017:725), förvaltningslag (2017:900), offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400), dataskyddsförordningen GDPR (2016/679), diskrimineringslagen 
(2008:567), arbetsmiljölagen (1977:1160) och barnkonvention, men även av mer 
speciallagstiftning inriktad på nämndens kärnområde. Den mest centrala 
speciallagstiftningen är: 

• Skollagen (2010:800) 

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om förskola, skola och fritidshem. 
Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I 
skollagen finns också skolans och huvudmannens ansvar för verksamheten beskrivet. 
Skollagen beslutas av riksdagen. 

• Läroplaner  

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas. I 
läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och 
riktlinjer för arbetet. Det finns läroplan för förskolan, för obligatoriska skolväsendet 
samt för de frivilliga skolformerna. Exempel på läroplaner är Lpfö18, Lgr 11, Gy11, 
Lsär 11, GySär 13  

• Förordningar  

Det finns många olika förordningar som rör skolväsendet, till exempel förordningar 
som reglerar de olika skolformerna. En förordning utfärdas av regeringen och ska 
följas. Exempel på förordningar är: 

− Skolförordning (2011:185) 
− Gymnasieförordning (2010:2039) 

Kommunala styrande dokument 

De kommunala styrdokument som nämnden behöver följa är bland annat  

• Reglemente 
• Mål och budget 
• Riktlinjer 
• Policys 
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Omvärldsanalys 
Förändringar av regelverk m.m. 

I likhet med föregående år fortsätter nämnden att stärka medvetenheten om de olika 
regelverk vi har att förhålla oss till. I det ingår också att vi håller oss ajour med 
exempelvis återkommande författningsförändringar. För att öka medvetenheten 
kring specifika lagar såsom Dataskyddsförordningen (GDPR) planerar förvaltningen 
att genomföra en enkätbaserad kartläggning hösten 2021, riktad till samtliga 
medarbetare på förvaltningen. Vi arbetar aktivt med att implementera 
Barnkonventionen som numera är lag, bland annat genom olika utbildningsinsatser. 
Nämnden följer också noggrant den rättspraxis kring barnkonventionen som nu 
börjar ta form. Vi jobbar också aktivt med olika typer av insatser för att säkerställa att 
vi lever upp till Diskrimineringslagens krav på bland annat tillgänglighet.  

I maj 2021 publicerade regeringen ett förslag till en nationell plan för trygghet och 
studiero; i den föreslås både förändringar i skollagen och ett utvecklingsarbete på 
skol- och huvudmannanivå. Syftet är att ange riktningen för ett långsiktigt och 
systematiskt arbete för ökad trygghet i utbildningen och studiero i undervisningen. 
Bland annat föreslås att användningen av mobiltelefoner i skolan ska regleras samt att 
tillfällig placering och avstängning av elever ska underlättas. Man föreslår vidare en 
del förtydliganden kring huvudmännens klagomålshantering som syftar till att 
klagomål i så stor utsträckning som möjligt ska hanteras av huvudmannen i stället för 
av Skolinspektionen. Huvudmannen ska därför aktivt verka för att rutinen för 
klagomålshantering är känd och inte förblir en underutnyttjad resurs.  

Regeringen har vidare föreslagit att ett nationellt professionsprogram inrättas för 
rektorer, lärare och förskollärare med syftet stärka skolprofessionerna, höja kvaliteten 
på utbildningen och öka skolprofessionernas attraktionskraft. Det sistnämnda skulle 
kunna få långsiktigt positiva effekter för möjligheterna att rekrytera kompetens till 
våra utbildningsverksamheter. Förslaget är ute på remiss och föreslås träda i kraft den 
1 juli 2023.   

Slutligen föreslår regeringen att Skolinspektion ska kunna förbjuda en kommun eller 
en region att driva en verksamhet vidare om ett föreläggande att avhjälpa brister inte 
har följts och missförhållandet är allvarligt. Den förändringen föreslås träda i kraft 
den 1 juli 2022. 

Covid-19, omvärld m.m. 

Coronapandemin har inneburit många snabba förändringar som har fått 
konsekvenser för skolväsendet, vilket Skolverket har undersökt närmare med fokus 
på bland annat skolresultat, bemanning och skolors möjligheter att tillgodose elevers 
behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Pandemin har enligt Skolverket haft 
större påverkan på elever med mindre studievana och elever i behov av stöd. 
Skolverkets rapport visar också att pandemin har effekter på den allmänna hälsan 
och välbefinnandet hos många elever.  

Den av pandemin påtvingade distansundervisningen har enligt bedömare haft negativ 
påverkan på elevers matvanor och det finns dessutom en uttalad socioekonomisk 
(folkhälso) aspekt kopplad till det. För många barn är skolmaten dagens viktigaste 
måltid, särskilt för dem som har det sämre ställt hemma, varför de barnen/eleverna 
har löpt en större risk att ha drabbats av sämre matvanor i pandemins spår.  

Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv kan flertalet kommuner, ofta de i närhet till 
större städer, framgent få bättre möjligheter att rekrytera kompetens i och med den 
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digitala omställningen som möjliggjort mer av distansarbete för vissa yrkesgrupper. 
Det är en utveckling som pandemin i allt väsentligt har påskyndat. 

Att öka tryggheten i och omkring våra förskolor och skolor är något som nämnden 
fortsätter att arbeta aktivt med, inte minst mot bakgrund av dagsaktuella händelser 
med hot och våld på skolor runtom i Sverige. Det är bland annat mot den 
bakgrunden som nämnden, i samarbete med kommunens säkerhetsavdelning har 
initierat ett framtagande av en helt ny förvaltningsövergripande handlingsplan mot 
hot och våld.  

 

Förutsättningar och resultat jämfört med andra kommuner 

Köping har tämligen goda förutsättningar för att lyckas bra med våra utbildningar. Vi 
har en kommunstorlek som både tillåter oss att ha centralt placerade stödfunktioner 
som kan stötta våra verksamheter samtidigt som rektorsgrupperna är såpass små att 
vi kan samla våra chefer och arbeta tillsammans utan att det blir för komplext.  

Vi har en relativt hög andel förskollärare med lärarlegitimation i våra förskolor 
jämfört med länet i stort samt riket. Dessvärre är det färre andel barn mellan 1 – 5 år 
som är inskrivna i förskolan i Köping jämfört med både länet och riket.  

Studerar vi de socioekonomiska förutsättningar som våra elever i grund- och 
gymnasieskolan har så ser vi att vi ligger på ungefär samma nivå gällande elever med 
utländsk bakgrund som både länet och riket.   

Forskning visar att det finns ett starkt samband mellan elevernas prestationer i skolan 
och föräldrarnas utbildningsbakgrund. Om elevens föräldrar har en eftergymnasial 
utbildning så är det mycket större chans att eleven själv lyckas bra i skolan. Med detta 
i beaktande så har Köping svårare förutsättningar då vi har en ganska låg andel 
vårdnadshavare med eftergymnasial utbildning jämfört med riket och länet. 

Vad gäller våra resultat så har vi ett lägre meritvärde än både riket och Västmanland. 
Samtidigt ser vi att vi har ett något högre meritvärde än vad liknande kommuner med 
ungefär samma socioekonomiska förutsättningar som Köping har.  

När det kommer till gymnasiebehörighet till gymnasieskolans yrkesprogram så har vi 
en något högre andel elever som blir gymnasiebehöriga än vad riket i stort har. 
Köpings gymnasiebehörighet är också högre än både länets och liknande kommuner 
med samma socioekonomiska förutsättningar som Köping.  

För gymnasiets del kan vi se att andel elever som klarar gymnasieexamen inom 3 år är 
lägre i Köping än länet, riket och liknande kommuner med samma socioekonomiska 
förutsättningar som Köping.  

Nuläge, förutsättningar och utmaningar 
Pandemin har påverkat arbetet inom skolområdet på flera sätt. Den digitala 
kompetensen har ökat på grund av att undervisning och möten genomfört med hjälp 
av digitala verktyg. Det sociala livet har påverkat de flesta i samhället men kanske i 
synnerhet eleverna i gymnasieskolan då undervisningen till viss del har bedrivits på 
distans. Det verkar som om antal elever i särskolan kommer att öka framöver men 
även att antalet barn och elever med diagnoser kommer att öka. När det gäller 
statsbidragen har de under senare år blivit mer flexibla. Det vill säga att beslut och 
villkoren för nya statsbidrag kommer sent men att även befintliga stadsbidrag ändras 
både vad gäller storlek och villkor. 
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Demografi och volymer 
Förskolan och fritidshemmen har under pandemin haft betydligt färre barn än 
budgeterat. I och med att restriktionerna släpper är det troligt att föräldrar i större 
utsträckning kommer i arbete eller utbildning varvid en återgång till att ett mer 
normalt antal platser kommer att fyllas med barn.  

När det gäller grundskolan ser vi ingen större förändring i antalet elever. När det 
gäller grundsärskolan så verkar uppgången av antalet elever fortsätta. Dock ej lika 
drastiskt som senaste året.  

När det gäller Ullvigymnasiet så har de under senaste åren lyckat locka till sig både 
elever från Köping och andra kommuner i större utsträckning vilket gör att de 
fortsatt bör vara en skola med drygt tusen elever. Gymnasiesärskolan ser ut att ligga 
på en oförändrad nivå.  
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Kvalitetsstyrning 
Verksamhetsperspektivet 

 
Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer 

Viktig kvalitetsfaktor: Goda resultat 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål/ 
Riktvärde 

Andel med förskol-
lärarlegitimation 

50 % 47 % 50 % Öka 

Gymnasiebehörighet, 
åk 9 

84 % 87 % 87 % Öka 

Andel med gymnasie-
examen inom 3 år 

57 % 59 % 56 % Öka 

 
Viktig kvalitetsfaktor: Trygghet 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål/ 
Riktvärde 

Trygghet förskola  98 % 98 % Bibehålla 

Trygghet grundskola 88 % 88 % 91 % Öka 

Trygghet gymnasiet 96 % 97 % 95 % Bibehålla 
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Medarbetarperspektivet 

 
Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer 

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har motiverade medarbetare 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål/ 
Riktvärde 

Motivationsindex HME  83 * Bibehålla 

 

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt sätt 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål/ 
Riktvärde 

Styrningsindex HME  82,4 * Bibehålla 

Målkvalitet - Indexvärde  64,3 * Öka 
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Ekonomiperspektivet 

 
Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer 

Viktig kvalitetsfaktor: Tilldelad budgetram hålls 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål/ 
Riktvärde 

Budgetavvikelse (Mkr) 0,335 0,569 8,790 0 

Det goda ekonomiska resultatet under 2020 är främst orsakat av Covid-19 då 
förskolan haft betydligt färre barn inskrivna mot budgeterat. Att närvaron även varit 
lägre för barn inom förskolan har även medfört att behovet av vikarier har minskat. 

 
Viktig kvalitetsfaktor: Resurser nyttjas effektivt 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål/ 
Riktvärde 

Skillnaden i kostnad per 
barn inom förskolan 
jämfört med riket ska 
minska 

3,4 % 

 

3,8 % 

 

8,1 % 0 % 

Skillnaden i kostnad per 
elev inom grundskolan 
jämfört med riket ska 
minska 

-12,5 % 
 

- 9,4 % 
 

-4,2 % 0 % 

Skillnaden i kostnad per 
barn inom förskoleklass 
jämfört med riket ska 
minska 

2,6 % 6,6 % 2,9 % 0 % 

Skillnaden i kostnad per 
barn i fritidshemska 
jämfört med riket ska 
minska 

17,9 % 15,4 % -6,0 % 0 % 

Tidigare har uppgifterna tagits från Skolverkets kommunblad. I och med att kommunbladet avvecklats kommer uppgifterna 
från och med 2020 från databasen Kolada och avser kommunal verksamhet. 

Till följd av betydligt färre barn inom förskolan under 2020 har kostnaden per barn 
ökat markant. Att grundskolans kostnad ökat beror på en mer rättvisande 
redovisning av tid som fritidspersonal arbetar inom grundskolans verksamhet. Skolan 
i Köping har en strategi att satsa på barnen i lägre åldrar vilket leder till kostnaden 
blir högre för förskoleklass jämfört med riket. Inom förskoleklassen finns ofta behov 
av att kompensera barn som inte eller i liten omfattning varit placerade i förskolans 
verksamhet. 
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Målstyrning  
Nuläge, förutsättningar och analys 
Grunden för en fullföljd utbildning är att man mår bra, känner trygghet och tar del 
av en högkvalitativ undervisning. Pandemin har påverkat oss på många olika sätt. Vi 
har tidigare sett en ökad ohälsa bland våra unga samt en oroligare omvärld gör att vi 
har ett behov av att fortsätta fokusera på både trygghetsskapande åtgärder samt ett 
gediget barn- och elevhälsoarbete. Våra barn och elever känner en trygghet i våra 
verksamheter genom det gedigna värdegrundsarbete som sker varje dag. Vi ser också 
att vi behöver fokusera på den fysiska tryggheten gällande larm, kameror och andra 
strukturer för att ytterligare säkra våra miljöer.   

Framtidstro, motivation och stimulans i undervisningen är fundament för att skapa 
en bra grund att bygga kunskapsutveckling på. För det krävs att vi är en attraktiv 
arbetsgivare och har kompetenta och välutbildade medarbetare. I en ökad 
konkurrens om utbildad och legitimerad personal är det av yttersta vikt att vi är en 
attraktiv arbetsgivare. 

Vi ser att det finns utmaningar i måltidsupplevelsen. Både när det gäller 
måltidsmiljön och när det gäller förståelse för det erbjudande som finns när man 
besöker våra restauranger. En måltidsupplevelse som säkerställer allt från 
upplevelsen, innehållet men även har fokus mot folkhälsa och hållbarhet är grunden 
för våra barn, ungdomar och äldre.  

 

Målformulering 
Utifrån ovanstående beskrivning av nuläge och förutsättningar samt analys har 
utbildningsnämnden beslutat att fokusera på nedanstående målformuleringar 
(fokusområden) under 2022: 

• Öka kvalitén i undervisningen. 
• Säkerställa att våra barn och elever känner sig trygga i våra verksamheter. 
• Att säkerställa kompetensförsörjningen i våra verksamheter. 
• Stärka barn- och elevhälsoarbetet. 
• Säkerställa att måltidssituationen för våra elever och för de äldre inom 

äldreomsorgen håller en hög kvalitét. 
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Åtgärder/aktiviteter 
Här nedan sammanfattas de aktiviteter som utbildningsförvaltningen kommer att 
jobba med inom ramen för respektive målformulering. En handlingsplan för 
respektive åtgärd kommer att tas fram där det tydligt kommer att framgå vad som ska 
göras, när det ska göras, vem/vilka som är ansvariga och hur och när aktiviteterna 
kommer att följas upp.  

• Kvalitet i undervisning 
o Stimulans i skolarbetet inklusive studiero 
o Överlämningar mellan stadier* 
o Likvärdiga betyg* 

• Trygghetsfrågor 
o Fysisk trygghet 

• Kompetensförsörjning 
o Attraktiv arbetsgivare 
o Introduktion av nyanställda* 

• Barn- och elevhälsa 
o Elevhälsa 

• Måltidsfrågor 
o Måltidssituationen för elever 
o Måltidssituationen för äldreomsorgen 

 

  

 

 
 
* Dessa riktade åtgärder/utvecklingsområden inom respektive målformulering är sådana åtgärder som 
utbildningsförvaltningen har fört över från föregående års verksamhetsplan som förvaltningen bedömer att vi 
behöver jobba vidare med. 
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Ekonomistyrning 
Analys av resultat 2020 och prognos 2021 
Det goda ekonomiska resultatet under 2020 är främst orsakat av Covid-19 då 
förskolan haft betydligt färre barn inskrivna mot budgeterat. Att närvaron även varit 
lägre för barn inom förskolan har medfört att behovet av vikarier har minskat. Även 
måltidsenhet uppvisade överskott till följd av Covid-19 då det tillagades färre 
elevluncher och att personalen kunde omfördelas varvid behovet av vikarier 
minskade.  

Till följd av att organisation på Ullvigymnasiet finansierats med statsbidrag som 
dragits in så gjorde Ullvigymnasiet ett underskott 2020. Den organisationen 
påverkade även resultatet under våren 2021. Dock kunde den interkommunala 
ersättningen kompensera underskottet. 

Behoven inom grundsärskolan ökade under 2020 till följd av fler elever och att en ny 
lokal i moduler togs i bruk vilket ledde till ett underskott.  

Utbildningsnämnden väntas att i och med att utvärderingsdagarna genomförs på 
hemmaplan göra ett överskott på 0,1 mkr. 

Måltidsenheten prognostiserar ett underskott på -1,5 mkr för 2021. Intäkterna 
väntas bli 1 mkr lägre mot budget. Detta beror till största delen av stängda 
restauranger under Corona-pandemin. Den pausade verksamheten har dock 
inneburit att livsmedelskostnaderna för 2021 väntas bli lägre än budgeterat, 0,7 mkr. 
Under hösten planeras verksamheten återgå till normal nivå och livsmedelspriserna 
vändas stiga. Personalkostnaderna för måltidsenheten har under sommarperioden 
varit högre än budgeterat då pandemin lett till att fler kök varit öppna än tidigare och 
behovet av vikarier varit högre. Måltidsenheten har många små kök inom förskolan 
som är svåra att bemanna med rätt sysselsättningsgrad i förhållandet till 
arbetsuppgifterna. Prognosen för personalkostnaderna visar -1,2 mkr på helåret 

Förskolan har hittills under 2021 haft färre barn i verksamheten än vad som 
budgeterats. Detta har inneburit att kostnaderna för bland annat timvikarier kunnat 
hållas på en lägre nivå. Förskoleverksamheten visar ett överskott för 2021 på 3 mkr. 

Grundskoleverksamheten förväntas att under året få minskade medel från 
Skolverket. Detta innebär att grundskolan har en för stor personalorganisation som 
behöver minskas. Grundskolan prognostiserar ett underskott på -4 mkr.  

Grundsärskolan har inför och under läsåret 20/21 fått många fler elever, framför 
allt i de lägre årskurserna. Många av barnen har också stora behov av 
personalresurser. Till höstterminen 2021 kommer elevantalet ökas ytterligare. Detta 
innebär att personalkostnaderna för Grundsärskolan kommer att visa underskott på -
4,1 mkr. En del av eleverna som tillkommer är inresande vilket ökar intäkterna från 
interkommunal ersättning med 1 mkr. Grundsärskolan väntar också underskott för 
övriga kostnader på 1,1 mkr. I och med elevökningen har lokalkostnaderna på grund 
av utökat fritidshem och flyttkostnader för nya modulbyggnaden blivit högre än 
budget samt högre kostnader för taxiresor. Totalt väntas grundsärskolan göra ett 
underskott på 4,2 mkr 

Gymnasiesärskolan visar ett stort överskott på intäkter, 3 mkr, då fler elever från 
andra kommuner reser in till Köping. Detta har till följd att personalkostnaderna 
stiger då resursbehovet ökar och förväntas ge ett underskott på -0,8 mkr. 
Gymnasiesärskolan visar en prognos på 2,2 mkr i överskott för 2021. 
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Gymnasieskoleverksamheten prognostiserar ett underskott på -1,6 mkr för 2021. 
Ullvigymnasiet har förlängt hyresavtalet med Folkets Hus för att kunna ha RL-
programmet kvar på Culinaren vilket inte fanns med i budget för 2021. Till 
höstterminens start har samhällsprogrammet utökats med en extra klass i och med ett 
högt söktryck av elever till Ullvigymnasiet. Detta har medfört att 
personalorganisationen utökats och kostnader för läromedel blir högre än budgeterat. 

Ullvigymnasiet fortsätter att visa bra siffror i intagningen av nya elever till årskurs 1 
både från Köping och andra kommuner. Vårterminen gav ett stort överskott på 
interkommunal ersättning och i och med utökningen av samhällsprogrammet väntas 
överskottet på interkommunal ersättning öka ytterligare. Prognosen för Köp och sälj 
av gymnasieutbildning inklusive skolskjuts visar ett överskott på 6 mkr. 

 

Nämndens budgetram  
Nämndens budgetram 2022 (tkr) 
Budgetram 2021 639 832 

 

Politisk nämnd -100 

Förvaltningsledning -100 
Måltidsenheten 330 

Grundskola 800 

Förskola 2 400 

Grundsärskola 4 400 

Gymnasiesärskolan - 2 000 

Gymnasieskola - 255 

Köp/sälj gymnasieutbildning - 1 100 

Förändring 4 375 

Budgetram 2022 644 207 

 

Kommunfullmäktige beslutade att nämndens budgetram för 2022 får öka med 7 500 
tkr. I beslutet var förstärkningar till grundskolans elevhälsa var utpekat samt 
förskolans utökning med två specialpedagoger och personal för utökad verksamhet i 
Munktorp i och med den nya förskolan därtill vinterkläder till förskolans personal. 
Sedan har grundsärskolan kompenserats för den utökade verksamheten i och med 
ökat antal barn samt skolskjuts för dem. Måltidenheten har fått en viss kompensation 
för ökade livsmedelskostnader samt kompensation för övertagandet av ansvaret för 
maskinparken i förskolans större kök (på samma sätt som inom skolköken). 
Grundskolan har även fått budget för studie- och yrkesvägledare för att eleverna ska 
söka till ett gymnasieprogram som är lämpligt för dem.  

När det gäller effektivisering så har nämnden fått en sänkt rambudget med 3 125 tkr. 
Den åstadkoms genom att utvärderingsdagarna på annan ort omvandlas till 
utvecklingsdagar på hemmaplan. Förvaltningsledningen ska minska kostnaderna för 
verksamhetssystemet och måltidsenheten ska optimera sin organisation. Vidare går 
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förskolan ur modulen för en avdelning som finns vid Koltrastensförskola i Kolsva. 
Grundskolan avslutar de samutnyttjade tjänster som de har tillsammans med kultur- 
och folkhälsoförvaltningen. Grundskolan ska även arbeta effektivare med 
timvikarietillsättning. Ullvigymnasiet ska gå över till Chromebook från dagens 
Macbook. Vidare ska organisationen optimeras och RL-programmet ska byta lokal 
samt RIG minska antalet tränare.  

Vidare har en justering mellan gymnasieskolan och köp/sälj gymnasieutbildning 
genomförts. I och med att samhällsprogrammet har utökat med en klass har fler 
elever kunnat tagits emot från och med höstterminen 2021. I och med att elever från 
andra orter samt elever från Köping nu kan fylla klassen med elever med för det att 
intäkterna ökar och kostnaderna för utresande minskar vilket gör justeringen logisk.   

En intäktjustering till följd av ändrat elevunderlag från andra kommuner inom 
särskolans område har även utförts. Justeringen påverkar ramen för grundsärskolan 
med 2 000 tkr och gymnasiesärskolan med -2 000 tkr. 

 

Jämförelse med andra 
Jämförelserna nedan är tagna från databasen Kolada och avser år 2020. Köping hade 
i jämförelse med andra kommuner färre barn inskrivna i förskolan per årsarbetare 
(4,8 jämfört med 5,2). Adel inskrivna barn i förskola och pedagogiskt var 82 % 
jämfört med rikets 87 %. Riket hade oförändrad andel medan Köping minskade med 
drygt fyra procent. När det gäller andelen årsarbetare med pedagogisk 
högskoleexamen så hade Köping 48 % jämfört med 45 % för riket. Kostnaden per 
inskrivet barn var 172 208 kr jämfört med 158 210 kr i riket. 

Inom grundskolan var kostnaden per grundskoleelev i årskurs ett till nio 116 189 kr 
jämfört med rikets 121 068 kr. Grundskolan i Köping hade högre personaltäthet men 
förre årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen. Inom förskoleklass är 
personaltätheten något högre än riket. Det gör att kostanden per barn förskoleklass 
är 72 738 kr jämfört med 70 588 kr. Även inom fritidshem är personaltätheten något 
högre men andelen personal med högskoleexamen är lägre än riket. Kostnaden per 
barn på fritidshem var 38 419 kr jämfört med rikets 40 714 kr. När det gäller 
personal inom fritidshem arbetar många även i klassrummen under undervisningen 
vilket gör att det är svårt att få den rätta fördelningen för den personalkategorin. När 
det gäller särskolans verksamheter så är den lägre både inom grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan. Inom gymnasiet är det svårt att jämföra kostnaden då 
Ullvigymnasiet har många praktiska program vilket gör att kostnaden per elev blir 
dyrare. Antalet intagna elever per program har stor betydelse för programmens 
kostnader. 
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Nämndens driftbudget 
Verksamhet Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Nämndens 

Prioriteringar 
Nämnd 561 940 840 -100 

Förvaltningsledning 6 652 6 802 6 702 -100 

Måltidsenheten 30 821 37 490 37 820 330 

Fritidsgårdar 1 401 1 353 1 353  

Förskoleverksamhet 165 899 177 632  180 032  2 400 

Grundskoleverksamhet 263 528 269 508 270 308 800  

Skolskjuts grundskolan 9 396 9 747 9 747  

Grundsärskolan 20 709 23 363 27 763 4 400 

Gymnasiesärskolan 11 233 10 816 8 816 -2 000 

Gymnasieskolan  107 263 105 457 104 102 -1 355 

Köp/sälj gymnasieutbildning -10 270 -6 401 -6 401  

Skolskjuts gymnasieskola 2 969 3 125 3 125  

Summa 610 162 639 832 644 207 4 375 

 

En ekonomi i balans 

Utifrån ramtillskott på 4 375 tkr efter justering av effektiviseringar har en viktning 
utförts av verksamhetscheferna och ledningsgruppen vilket resulterat i ovanstående 
budget för år 2022. Utbildningsnämnden har en stor verksamhet vilket gör att de 
olika verksamheterna behöver samverka för att nå en budget i balans. 
Utbildningsförvaltningen budget bestå till största delen av pedagogisk personal. Att 
inom befintlig budget ge den ökade gruppen av elever med särskilda behov det stöd 
som dem behöver för att klara sin utbildning är i sig en effektivisering. 

Nedan tabell med åtgärder som behandlades under våren 2021. Vissa åtgärder är 
bortplockade och åtgärder som avser tjänster på gymnasiet är minskad. 
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Effektiviseringsåtgärd Total 
effekt 

Effektivisering per år 
2022 2023 2024 2025 

Utvecklingsdagar i Köping 100 100    

Minskat It stöd i och med 
nytt verksamhetssystem 

100 100    

Effektivare organisation 
med tjänster inom 
måltidsenheten 

320 320    

Gå ur modul vid förskolan 
Koltrasten 

450 250 200   

Grundskolan avslutar 
samnyttjade tjänster (K&F) 

500 500    

Effektivare 
timvikarietillsättning inom 
grundskolan 

500 500    

Chromebook i stället för 
Macbook till elever på 
gymnasiet 

1 500 200 500 500 300 

Minska idrottsprofilerna till 
200 poäng 

100  40 60  

Europaresor 1 000   500 500 

Justering av tjänster 
gymnasiet 

600 600    

Byte av lokal RL-
programmet 

300 300    

RIG minska med en tränare 255 255    

 Summa 5 725 3 125 740 1 060 800 

 

Nämndens investeringsbudget 
Område Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Förvaltningsledning 89   

Måltidsenheten 1 215 1 100 1 100 

Förskoleverksamheten 1 459 1 200 1 200 

Grundskoleverksamheten 2 032 2 250 4 050 

Grund- och gymnasiesärskola 153 150 150 

Gymnasieskolan 1 310 900 1 500 

Summa 6 257 5 600 8 000 
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Kommentar investeringsbudget 

Fortsatt behov av återinvestering i inventarier i form av möbler och maskiner inom 
alla verksamheter.  

Nämnden fick en utökad ram för investering i inbrottslarm inom grundskolan på 
grund av gamla anläggningar men även kameraövervakning. Då behoven av 
kameraövervakning nu är störst på Ullvigymnasiet har budgetmedlen för installation 
av kameror flyttas till Ullvigymnasiet. Kameraövervakning inomhus finns idag på 
Scheeleskolan och i mindre omfattning på Karlbergsskolan. Kameraövervakning 
utomhus finns endast på Elundskolan. Kommunens säkerhetschef är alltid inkopplad 
när det gäller inbrottslarm och kameraövervakning.  
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Taxor och avgifter 
Utbildningsnämnden har taxor och avgifter för följande verksamheter: 

 

 

Ingen förändring av taxor eller avgifter är gjord mellan år 2021 och 2022. Inom 
förskolan och fritidshem styrs föräldraavgiften av staten. Förändringen av avgiften 
genomförs genom en indexering där bidraget till kommunen minskar samtidigt som 
föräldrarnas avgifter ökar i samma takt som bidraget minskar.  

För att inte konkurrera med lokala företagare är lunchpriset på restauranger som är 
öppna för allmänheten differentierat. I lunchpriset för ej pensionär ingår dryck, smör, 
bröd och kaffe. 

 

Verksamhet Taxa/Avgift Budget 2022 2021 

Lunch pensionärer och inom skolan 65 65 

Lunch ej pensionärer på restauranger 80 80 

Förskola och fritidshem Maxtaxa statligt styrd Maxtaxa 
statligt 

styrd 

Fritidshem under lov, vårtermin 450 450 

Fritidshem under lov, höstterminen 350 350 

Måltider inom LSS elever yngre än 16 
år, frukost 

19 19 

Mellanmål 19 19 

Lunch 25 25 

Måltider inom LSS elever äldre än 16 
år, frukost 

24 24 

mellanmål 24 24 

Lunch 30 30 
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Risk- och internkontroll 
Internkontrollplan 
Utbildningsnämnden har utifrån bruttorisklista och riskanalys valt följande risker till 
2022 års internkontrollplan.  

 

Granskningsområde
/rutin/process 

Kontrollmoment Risk-
värde 

Åtgärder/aktiviteter 

    

Forum för inflytande för 
vårdnadshavare enligt 
SFS 2010:800 Kap 4. 13§ 

Undersöka 
vårdnadshavares 
möjlighet till inflytande 
i enheternas 
kvalitetsarbete via olika 
forum. 

12 Förvaltningen utreder hur 
nuvarande forum för 
inflytande fungerar och 
arbetar eventuellt fram förslag 
på nya möjligheter till forum 
för inflytande. 

Dokumenthanterings-
planens efterlevnad 

Kontrollera så att 
dokumenthanteringspla
nen efterlevs. 

16 Förvaltningen utreder genom 
stickprovskontroller hur väl 
nuvarande 
dokumenthanteringsplan 
efterlevs och ger eventuellt 
förslag på förändringar i 
planen. 

Rutin om utredning av 
frånvaro 

Kontrollera så att 
rutinen är 
implementerad i våra 
verksamheter och 
efterlevs. 

16 Förvaltningen utreder genom 
stickprovskontroller hur väl 
nuvarande rutin gällande 
utredning av frånvaro 
fungerar och ger eventuellt 
förslag på förändringar i 
rutinen. 

Uppgifter till SCB, 
modersmål, ÅP 

Kontrollera så att de 
uppgifter som vi under 
hösten rapporterar till 
SCB stämmer överens 
med verkligheten. 

12 Förvaltningen utreder genom 
stickprovskontroller antal 
elever som studerar 
modersmål samt hur många 
elever som har 
åtgärdsprogram och jämför 
med inrapporterade data till 
SCB och ger eventuellt förslag 
på förändringar i rutin för 
inrapportering. 
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Bilaga. Verksamhetsfakta och 
Nyckeltal 
 

Verksamhet Utfall 2020 Budget 
2021 

Budget 
2022 

Måltidsenheten    

Antal elevluncher 581 679 648 917 650 262 

Kostnad per elev och år 6 888 kr 7 236 kr 7 297 kr 

Kostnad per elevlunch 51,05 kr 48 40 kr 48,81 kr 

Förskoleverksamhet    

Antal inskrivna barn i förskoleverksamhet 1 336 1 367 1 367 

      varav i familjedaghem 19 23 23 

Kostnad per barn (exkl. nattverksamhet) 131 444 kr 140 967 kr 142 861 kr 

Kostnad per barn i familjedaghem 129 004 kr 126 612 kr 126 601 kr 

Grundskoleverksamhet    

Antal elever F-9 3 167 3 160 3 159 

Varav i förskoleklass 323 302 306 

Kostnad per elev (inkl. förskoleklass) 71 184 kr 71 830 kr 72 103 

Antal elever skolbarnsomsorg 917 953 950 

Kostnad per elev på fritidshem 36 062 kr 37 218 kr 37 332 kr 

Särskoleverksamhet    

Antal elever i grundsärskola 70 63 81 

Kostnad per elev i grundsärskola 445 827 kr 492 552 kr 422 548 kr 

Antal elever i fritidshem 19 19 13 

Kostnad per elev fritidshem särskolan 104 311 kr 112 339 kr 115 564 kr 

Antal elever i gymnasiesärskolan 49 50 47 

Kostnad per elev i gymnasiesärskola 387 505 kr 383 567 kr 412 403 

Gymnasieskolan    

Totalt elever Ullvigymnasiet 1 025 1 059 1 052 

Kostnad per elev Ullvigymnasiet 107 061 kr 102 863 kr 102 238 kr 
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Antal elever från annan ort 285 300 305 

Intäkt per elev från annan ort -112 560 kr -101 506 kr -99 839 kr 

Antal Köpingselever på annan ort 161 158 173 

Kostnad per köpingselev på annan ort 166 751 kr 178 861 kr 163 812 kr 
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