
Välkommen på  
frukostseminarium 

Kraven på kostnadseffektivitet, kvalitet, likvärdighet och trans-
parens ökar inom skola och utbildning. Samtliga aktörer efter-
frågar effektiva och vetenskapligt korrekta verktyg för att följa 
upp och utveckla verksamheterna. 

Ensolution bjuder på frukost medan ni får höra om våra senaste 

analyser inom skola och utbildning där vi fokuserar på transpar-

ens och kontroll; effektiv och behovsanpassad resursfördelning; 

samt objektiv ekonomisk uppföljning på alla nivåer. Vi visar också 

hur man kan bygga utvecklingsarbetet på vetenskapliga metoder, 

verksamhetsbaserade fakta och kvalitetssäkrade siffror.

Vi ger er konkreta exempel från faktiska case 
och vill gärna diskutera möjliga analyser 
framåt tillsammans med er!

Exempel från Perstorps kommun
I en granskning av Skolinspektionen blev kommunen ej godkänd 

på huvudmannanivå, där en del handlade om att resursfördel-

ningsmodellen inom förskola, grundskola och fritidshem behövde 

tydliggöras och utvecklas. Ensolution berättar hur man kan bygga 

en tydlig och transparent resursfördelningsmodell som även tar 

hänsyn till socioekonomiska faktorer.

Exempel från Huddinge kommun
Förskolenämnden brottas med stora underskott. Vad beror det på? 

Hur ser det ut mellan olika förskolor och avdelningar inom kom-

munen? Hur ser tilldelningen ut jämfört med andra kommuner? 

Ensolution svarar på dessa frågor med hjälp av fakta- och siffer-

baserad analys. 

Exempel från Öckerö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen behövde hjälp med att utveck-

la en kostnadseffektiv resurshantering med bibehållen kvalitet. 

Ensolution presenterar resultaten från en verksamhetsgenom-

lysning som bygger på systematiska kalkyler och relevanta jäm-

förelser.
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