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Plats och tid Utvecklingscentret, Stora salen, onsdagen den 29 april 2020 kl. 08.00-09.00. 

Beslutande Ledamöter 

Anna Johansson (C), Ordförande 

Niklas Johansson (C) 

Jan-Stefan Karlsson (KD) 

Linus Lännhult (M) 

Larsinge Fahlén (S), 1:e vice ordförande 

Öyvind Höiberg (S) 

Bertil Bergendal (SD) 

  

Övriga närvarande Anna Andersson, tf förvaltningschef 

Eva-Britt Falander Fröding, nämndsekreterare 

Ann-Helen Adler Johannesson, bitr. förvaltningschef 

Camilla Wester, bitr. rektor grundskolan 

 

Justerare Bertil Bergendal 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 29 april, kl. 11.30. 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 40-41 

 Eva-Britt Falander Fröding  

 Ordförande 

  

 Anna Johansson  

 Justerare 

  

 Bertil Bergendal  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans FOKUS-nämnden 
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Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

 

Underskrift 
  

 Eva-Britt Falander Fröding  
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§ 40 Dnr 2020-000001 600 

Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2020 

Sammanfattning av ärendet 

1. Rekrytering rektor förskolan      
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§ 41 Dnr 2020-000049 611 

Planeringsmodul för resursplanering i grundskolan (Stratsys) 

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolan har utmaningar att få budget i balans samtidigt som det pågår 

ett ständigt arbete med att öka lärarbehörigheten. Årsbokslutet 2019 för 

grundskolan motsvarade ett underskott på knappt -3,5 mkr.  

 

Arbete med resurseffektivitet i kombination med att behålla eller höja 

kvaliteten är en viktig, men svår utmaning för grundskolan. I detta arbete har 

grundskolan under våren 2020 fått möjligheten att prova Stratsys produkt 

Resursplanering som är ett planerings- och prognosverktyg för grundskolan. 

I denna planeras skolorganisationen utifrån lagkrav om given undervisnings-

tid för eleverna, att undervisning planeras och bedrivs av legitimerade och 

ämnesbehöriga lärare samt utifrån en given budget för skolan. 

Resursplanering ger rektor förutsättningar att planera och simulera olika 

skolorganisationer för att kunna optimera resurser på ett pedagogiskt och 

hållbart sätt.  

 

Möjligheterna med modulen Resursplanering är att inför varje nytt läsår kan 

skolorganisationen planeras i verktyget och utgöra ett viktigt underlag för 

budgetarbetet, schemaläggning samt SCB-statistik. Modulen synliggör även 

andel behöriga/obehöriga lärare på ett överskådligt sätt. 

 

Hagaskolan och Snörrumskolan har under våren-20 testat verktyget och har 

under denna tid fört in uppgifter om lärarbehörigheter, lön, budget, 

organisation m.m. De har kommit en bra bit på väg med läsårsplaneringen 

för 20/21 och upplever att modulen Resursplanering utgör ett värdefullt stöd 

nu och inför kommande läsårsplaneringar framöver.            

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse tf förvaltningschef FOKUS 2020-04-27.       

 

FOKUS-nämndens beslut 

FOKUS-nämnden beslutar att köpa in Stratsys Resursplanering för 

grundskolan. Finansiering bör fördelas enligt nedan: 

● Totalkostnaden för år 1 fördelas mellan år 2020 och 2021. Kostnaden 

läggs förslagsvis främst centralt för att inte belasta verksamheterna 

mer än den årliga kostnaden på motsvarande 51 840 kr/år som 

fördelas på verksamheterna. 
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Forts. § 40 

 

● Den årliga kostnaden för år 2 bör helt belasta verksamheterna med 

förväntad effekthemtagning motsvarande den årliga kostnaden på 51 

840 kr samt en större effekthemtagning som närmar sig budget i 

balans inom 2 år.  

● Framställa ansökan om centrala medel till Kommunstyrelsen för 

eventuell möjlighet till stöd av viss del av kostnaden.   

● Förvaltningen får i uppdrag att återkomma under höstterminen med 

redovisning av den effekthemtagning man kunnat nå med hjälp av 

planeringsmodulen Resursplanering.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef 

Tf förvaltningschef 

Tf bitr. förvaltningschef 

Rektor Hagaskolan 

Rektor Snörrumskolan 

Bitr. rektor grundskolan                                 


