
Hur arbetar din kommun för att nå målen kring 
likvärdig utbildning för våra barn och elever?
Det finns flera olika angreppssätt och verktyg för att säkerställa att arbetet i utbildnings- 
sektorn sker gentemot dessa mål, där ständigt utvecklingsarbete och det systematiska 
kvalitetsarbetet är i centrum. Utvecklingsarbetet bör bygga på vetenskapliga metoder, 
verksamhetsbaserad fakta och kvalitetssäkrade siffror. Men hur får organisationen  
det? Kraven på kostnadseffektivitet, kvalitet, likvärdighet och transparens ökar inom  
skola och utbildning. Samtliga aktörer inom utbildningssektorn efterfrågar effektiva  
och vetenskapligt korrekta verktyg för att följa upp och utveckla verksamheterna.

Uppnå målen  
för likvärdig  

utbildning för  
barn och elever



Konsekvent uppföljning med 
hänsyn till socioekonomi 
Resursfördelning är ett viktigt verktyg för att uppnå 
målen kring likvärdiga utbildningsförutsättningar för 
barn och elever inom utbildningsväsendet.

Det är minst lika viktigt att ha strategier för en konsekvent 
och kontinuerlig uppföljning av dess effekter. Detta för  
att kunna fatta beslut och styra med faktabaserad information. 
Transparens och förståelse för hur resurserna fördelas  
och vad som förväntas av verksamheten på alla nivåer  
i organisationen är av stor betydelse för att uppnå hög  
kostnadseffektivitet och utbildningskvalitet. 

När rektor vet hur hen erhåller resurser till sin verksamhet 
och upplever att behovet hos barnen och eleverna är 
avgörande för tilldelningen, då har enheten större  
möjligheter att uppfylla de mål som finns. Oavsett om det 
handlar om en enhet i kommunal regi eller i fristående 
regi. Ensolution erbjuder möjlighet till analys och  
uppföljning för behovsanpassad resursfördelning  
genom metoden Kostnad Per Elev (KPE) och KUBEN.

Underlag för effektiv och behovs- 
anpassad resursfördelning 
Resursfördelning är ett av verktygen för att nå  
målen kring likvärdiga utbildningsförutsättningar.

En flerdimensionell resursfördelningsmodell arbetas fram 
med hänsyn till antal barn och elever, stödbehov hos de 
enskilda barnen och eleverna samt förutsättningar utifrån  
de socioekonomiska faktorerna. För att nå målen kring 
likvärdiga utbildningsförutsättningar bör resurserna inom 
utbildningssektorn fördelas på ett sätt som tar hänsyn till 
dessa faktorer. Ensolution kan erbjuda analys, uppföljning 
och faktabaserad information för utveckling av er resurs- 
fördelningsmodell kopplat till ovan nämnda mål.

»  Konsekvent uppföljning av resursfördelningsmodell  
 med hänsyn till socioekonomi

»  Underlag för effektiv och behovsanpassad  
 resursfördelning

»  Mobilt verktyg för behovsbedömning  
 avseende särskilt stöd

»  Systematiska kalkyler och relevanta jämförelser

»  Objektiv ekonomisk uppföljning på alla nivåer

»  Underlag för att skapa tydlighet och transparens  
 i beslut om ersättning till fristående aktörer

»  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

»  Prognoser och långsiktiga planer

Ensolution erbjuder  
stöd och verktyg för  

resursfördelning,  
verksamhetsanalys och 
objektiv uppföljning inom 

utbildningssektorn



Mobilt verktyg för  
behovsbedömning  
avseende särskilt stöd
Bedömning av elevers behov av särskilt stöd är en 
kritisk process för skolan och elevhälsan. Utmaningen  
är att på ett strukturerat och gemensamt sätt översätta 
den enskilde elevens behov till resurser och avgöra  
huruvida det rör sig om ett extraordinärt särskilt stöd

Ensolution erbjuder ett mobilt verktyg för behovs- 
bedömning, KUBEN, som hjälper elevhälsan att ha  
ett gemensamt tillvägagångssätt vid bedömning av 
elevers behov. KUBEN utgår från enskilda elevers behov 
av stöd inom olika områden. Personal inom elevhälsan går 
systematiskt igenom olika frågor kring behov av stöd, såväl 
fysiska, psykiska och sociala. Detta ger dem indikationer 
på vilken omfattning av stöd som eleven behöver. 

I KUBEN finns förinställda variabler som översätter olika 
behov på olika nivåer till poäng. Dessa poäng används 
sedan med fördel i kommunens resursfördelningssystem 
för att fördela resurser för extraordinärt stöd, i form av 
tilläggsbelopp. Genom att använda detta verktyg skapas 
en rättssäker bedömning. Underlagen används sedan vid 
uppföljning av de individuella elevernas eventuellt  
förändrade stödbehov.

Systematiska kalkyler, relevanta jämförelser och objektiv  
ekonomisk uppföljning med metoden Kostnad Per Elev (KPE)
Utbildningssektorn har successivt närmat sig en fördelning av resurser som dels tar hänsyn till  
barn- och elevvolymer, dels barns och elevers särskilda behov samt förutsättningar.

I många kommuner ser vi detta vid budgeteringstillfället och vidare i resursfördelningen. Dock saknas det många 
gånger ett krav på uppföljning utifrån samma premisser. Utbildningssektorn saknar en tradition av att följa upp  
verksamheten per elev och på djupet analysera resursanvändandet.

Ensolution erbjuder en metod för uppföljning och analys i Kostnad Per Elev (KPE). Metoden KPE inom förskola,  
grundskola, fritidshem, grundsärskola och gymnasieskola grundar sig på de principer som metoden Kostnad Per  
Brukare (KPB) inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning utgår ifrån. Metoden Kostnad Per Brukare  
har tagits fram i samarbete med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL). 

Resultatet blir en modell för uppföljning som utgår från eleverna/barnen i klasserna/grupperna. Utgångspunkten är 
deras behov och förutsättningar. Beslutsfattarna får ett faktabaserat underlag för att kunna fatta välgrundade beslut 
och verksamheten får möjlighet att följa upp i fler centrala dimensioner. Utifrån erfarenheter från analyser inom olika 
kommuner har vi utvecklat en analysmodell som belyser verksamheten ur de olika organisatoriska nivåerna.
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Underlag för tydlighet och transparens i beslut 
om ersättning till fristående aktörer
En kommun som lämnar bidrag för ett barn eller elev som får sin undervisning hos  
en fristående aktör ska för den enskilda huvudmannen kunna redovisa hur bidraget 
har beräknats.

Kravet på transparens i kommunens bidragsberäkning och resursanvändande är hög. 
Hur kan kommunen tillgodose dessa krav och samtidigt nyttja transparensen till analys 
för förbättringar i den egna verksamheten? Ensolution möjliggör denna transparens 
och analys genom metoden Kostnad Per Elev (KPE).   

Ledningssystem för systematiskt  
kvalitetsarbete
Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i verksam-
heterna inom utbildningssektorn ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning.

Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de  
nationella målen för utbildning. Kravet innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter 
systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i 
förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. 
Ensolution erbjuder ett beprövat och effektivt IT-stöd för det systematiska kvalitets- 
arbetet. En viktig fördel med att använda ett IT-stöd är möjligheten till att skapa en  
grund för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Att kombinera en genomtänkt metod med  
ett kraftfullt IT-stöd är en viktig framgångsfaktor. Vi kan med vår mångåriga erfarenhet 
hjälpa er med metod och teknik för att skapa en framgångsrik och hållbar lösning. 

Prognoser och långsiktiga planer
Hur kan kommunen optimera verksamheten och bibehålla god kvalitet  
i undervisningen?

Hur många skolor/förskolor eller avdelningar/klasser är det mest kostnadseffektiva  
i förhållande till barn- och elevprognosen? Hur behöver lokalförsörjningen planeras  
för att möta barn- och elevantalet? För att få en så effektiv och hållbar organisation  
som möjligt behöver kommunen göra långsiktiga planer och prognoser som bland  
annat belyser ovan frågor. Ensolution har bred kunskap inom området samt en  
gedigen verktygslåda. Utifrån vår metod Kostnad Per Elev (KPE) gör vi långsiktiga  
kostnadsprognoser av olika slag, där flera olika scenarion presenteras. 

Information
Vill du veta mer om vårt erbjudande, och hur vi arbetar?

Kontakta Josefine Freij på 0709-50 38 99 
eller e-post: josefine.freij@ensolution.se




