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 Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsrapport 
per den 31 augusti 2021 

Förslag till beslut 

1 Nämnden skjuter upp beslutet om barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsrapport per den 31 augusti till nämndsammanträdet den 28 

september 2021.         

Bakgrund 

För att få ytterligare tid för sammanställning av verksamhetsrapporten per 

den 31 augusti 2021, skjuts beslutet upp till nästa nämndsammanträde den 28 

september 2021.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUNAU 2021-08-17 § 58       

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

 

 

 

Karina Bronell 

Skolchef 

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-07



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-17 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 58 Dnr 2021/00824  

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsrapport 
per den 31 augusti 2021 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Arbetsutskottet lämnar till nämnden den 7 september 2021 att besluta om 

verksamhetsrapport per den 31 augusti 2021.  

Bakgrund 

Alla nämnder ska till kommunstyrelsen avlämna en verksamhetsrapport efter 

varje tertial. Underlaget till rapporten finns ännu inte klart, varför 

verksamhetsrapporten kommer att skickas ut med handlingarna inför 

nämndsmötet den 7 september 2021.  

  

 

            

 

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-07



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2021-08-29 

BUN 2021/00125  
 

 

 

 
 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomisk lägesrapport 

Förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner den ekonomiska lägesrapporten per den 31 juli 2021 

och lägger den till handlingarna.        

Bakgrund 

Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden är en negativ avvikelse 

mot budget på 14 miljoner kronor. I den prognosen finns dock en stor 

avvikelse på cirka 12 miljoner kronor i utdebiterad hyra som nämnden inte 

fått täckning för i ram. Utan den avvikelsen är prognosen en negativ 

avvikelse mot budget med 2 miljoner kronor.  

Förskola 

Precis som föregående år är förskolans budgetföljsamhet god och förskolan 

har ett prognostiserat överskott på 4 miljoner kronor på helår. 

Grundskola 

Till skillnad mot föregående år har grundskolan inget riktat sparkrav på sin 

verksamhet. Det i kombination med helårseffekten av de åtgärder som 

vidtogs ifjol gör att grundskolan vänt fjolårets underskott och prognostiseras 

få ett överskott på 2 miljoner kronor på helår. 

Gymnasieskola 

Gymnasiet har fortsatt svårt att hålla sin budget, vilket stor del beror på 

minskade externa intäkter i form av statsbidrag och ersättning för 

asylsökande elever. Man har vidtagit ytterligare åtgärder för att komma 

tillrätta med detta, men dessa åtgärder kommer inte få helårseffekt förrän 

nästa år. Gymnasiet prognostiseras få ett underskott på 4 miljoner kronor på 

helår. 

Övrigt 

Övriga poster inkluderar bland annat nämndens samtliga lokalkostnader. I år 

har man debiterat ut cirka 12miljoner kronor mer i internhyra än vad 

nämnden fått kompensation för i ram. Det innebär en stor avvikelse på 

övriga poster som förväntas tas med i budgetprocessen inför 2022. 

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-07
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Antalet placeringar av elever hos andra huvudmän har ökat under året, 

framförallt SIS-placeringar, vilket innebär ökade kostnader för nämnden. 

Tillsammans med fortsatt minskade intäkter för etableringsersättning och 

den ovan nämnda avvikelsen för lokalkostnader blir prognosen för övriga 

poster ett underskott på 16 miljoner kronor på helår. 

 

Jens Sjöstrand 

Förvaltningsekonom 

 

      

 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-07



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-17 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 59 Dnr 2021/00125  

Ekonomisk lägesrapport 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.  

Bakgrund 

Förvaltningsekonomen lämnar en kort ekonomisk lägesrapport till 

arbetsutskottet. Förvaltningen har under de senaste månaderna fått ökade 

kostnader på grund av flera placeringar i SIS-hem. Samtidigt har intäkterna 

för statsbidrag från Migrationsverket minskat. En mer omfattande 

ekonomisk lägesrapport kommer att lämnas vid nämndens sammanträde den 

7 september 2021.  
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Beslut om att ändra nämndsammanträdet den 28 
september 2021 till en halvdag och 
nämndsammanträdet den 26 oktober 2021 till en heldag 

Förslag till beslut 

1 Nämnden beslutar att ändra nämndsammanträdet den 28 september 2021 

till en halvdag och nämndsammanträdet den 26 oktober till en heldag.        

Bakgrund 

Restriktionerna för politiska möten har lättats, men det är fortfarande vissa 

restriktioner som finns kvar. Förhoppningen är att smittläget ska förbättras 

under hösten så att möten kan hållas med alla ledamöter som så önskar 

fysiskt närvarande.  

För att skapa förutsättningar för så många nämndsledamöter och ersättare 

som möjligt att delta vid förvaltningens redovisning av SKA-arbetet kvartal 

3, behöver redovisningen skjutas upp till den 26 oktober och det tidigare 

beslutade heldagssammanträdet den 28 september flyttas till den 26 oktober. 

Nämndsammanträdet den 28 september blir då en halvdag. 

       

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningskontoret 

Kommunikationsavdelningen 

KS-kansli 

 

Karina Bronell 

Skolchef 

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-07



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-17 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 63 Dnr 2021/00855  

Rapport om hälsotal januari - juli 2021 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner rapporten om hälsotal första halvåret 2021 och 

lägger den till handlingarna.  

Bakgrund 

Förvaltningen, tillsammans med kommunens HR-avdelning, följer 

kontinuerligt upp hälsotalen i förvaltningen för att analysera och eventuellt 

åtgärda orsaker till ohälsa som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Förvaltningens bedömning 

Hälsotalen i barn- och utbildningsförvaltningen för perioden januari - juli 

2021 ser bättre ut i jämförelse med samma period 2020, trots pandemin. 

Möjliga anledningar kan vara att man har möjliggjort distansundervisning 

vid smittoutbrott i grundskola och gymnasium samt att de regler och 

restriktioner som har gällt under pandemin även har haft inverkan på andra 

smittor och sjukdomar. Regeln att man ska vistas hemma vid minsta symtom 

gör att barnens och elevernas sjukfrånvaro har varit hög framförallt i 

förskolan, vilket har lett till att personalen inte har exponerats för smittor i 

någon större utsträckning. 

Tilläggas bör att i dessa siffror rapporteras inte frånvaron för tillfällig vård 

av barn (vab). 

Beslutsunderlag 

Hälsotal januari – april 2021 

Hälsotal januari maj – juli 2021 
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Hälsotal januari – april 2021 Barn-och utbildningsförvaltningen 
 
Av Barn-och utbildningsförvaltningens medarbetare har 53,69 % ingen sjukfrånvaro alls under januari- april 2021 (47 % 2020) och 25,3 % har 1-5 
sjukfrånvarodagar under januari-april 2021 (27 % 2020). 
 
 

Sjukfrånvaro Falköpings kommun januari – april 2021 
Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). 

Inom parentes visas siffrorna för samma period 2020 januari-april. 

  Kvinnor Män  Varav över 60 
dgr  

 – 29 år  30 – 49 år  50 år –  

Totalt  7,6 % (8,7)   8,7 % (9,7)  4,3 % (5,8) 30,5 % (28,3) 7,5 % (7,8)   7,3 % (6,4) 8,0 % (7,3) 

 

Under perioden januari - april brukar sjukfrånvaron generellt vara högre än under övriga månader under året, på grund av Covid-19, förkylningar, influensor 

m fl. infektionssjukdomar. 

Sjukfrånvaro Barn- och utbildningsförvaltningen + verksamhetsområde januari – april 2021  
Sjukfrånvaro samtliga anställda per avdelning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). 

Inom parentes visas siffrorna för samma period 2020 januari-april.  

Gröna siffror innebär förbättring, röda siffror försämring och svarta ingen större skillnad mot samma period föregående år. 

Verksamhet Totalt Kvinnor Män Varav över 
60 dgr 

- 29 år 30 – 49 år 50 år - 

Förvaltningen totalt 5,5 % (7,5) 6,2 % (8,1) 3,1 % (5,4) 26,7 % (28,9) 5,7 % (6,7) 5,2 % (7,5) 5,7 % (7,8) 

Förskola 9,1 % (11,8) 8,8 % (11,9)  18,0 % (10,0) 28,2 % (31,3)    

Grundskola 5,0 % (6,7) 5,5 % (6,9) 3,5 % (6,0) 26,2 % (22,9)    

Gymnasium 3,1 % (6,2) 4,0 % (5,9) 2,0 % (6,6) 25,8 % (47,7)    

Kulturskolan 1,8 % (0,9) 2,4 % (1,3) 0,6 % (0,0) 0,0 % (0,0)    

SPC 5,2 % (5,1) 7,7 % (7,6) 2,1 % (1,7) 19,6 % (11,5)    
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Rapport om hälsotal januari till juni 2021 

Förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner rapporten om hälsotal första halvåret 2021 och 

lägger den till handlingarna.        

Bakgrund 

Förvaltningen tillsammans med kommunens HR-avdelning följer 

kontinuerligt upp hälsotalen i förvaltningen för att analysera och eventuellt 

åtgärda orsaker till ohälsa som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Förvaltningens bedömning 

Hälsotalen i barn- och utbildningsförvaltningen för perioden januari - juni 

2021 ser bättre ut i jämförelse med samma period 2020, trots pandemin. 

Möjliga anledningar kan vara att man har möjliggjort distansundervisning 

vid smittoutbrott i grundskola och gymnasium samt att de regler och 

restriktioner som har gällt under pandemin även har haft inverkan på andra 

smittor och sjukdomar. Regeln att man ska vistas hemma vid minsta symtom 

gör att barnens och elevernas sjukfrånvaro har varit hög framförallt i 

förskolan, vilket har lett till att personalen inte har exponerats för smittor i  

större utsträckning. 

Tilläggas bör att i dessa siffror rapporteras inte frånvaron för tillfällig vård 

av barn (vab). 

Beslutsunderlag 
Hälsotal januari – april 2021 

Hälsotal januari maj – juni 2021       

 

 

Karina Bronell 

Skolchef 

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-07



Hälsotalen redovisas från och med 2021 enligt följande:  1. januari- april 2. januari-augusti 3. Januari-december (årsredovisning) Syftet med denna 

redovisning är att se förändringen över året. 

Under april 2020 förändrades organisationsnumren inom olika verksamhetsområden och därför är inte hälsotalsstatistiken januari – augusti 2020 tillförlitlig 

att jämföras med januari- augusti 2021. Därav finns det inga jämförande siffror perioden januari-augusti 2020. 

 

Hälsotal januari-augusti 2021 Barn-och utbildningsförvaltningen 
 
Av Barn-och utbildningsförvaltningens medarbetare har 40,93 % ingen sjukfrånvaro alls under januari-augusti 2021 (39,72 % 2020) och 25,8 % har 1-5 
sjukfrånvarodagar under januari-augusti 2021 (24,9 % 2020). 
 
 

Sjukfrånvaro Falköpings kommun januari – augusti 2021 
Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). 

Inom parentes visas siffrorna för samma period 2020 januari - augusti. Gröna siffror innebär förbättring, röda siffror försämring och svarta ingen större skillnad mot samma period föregående 

år. 

  Kvinnor Män  Varav över 60 dgr   – 29 år  30 – 49 år  50 år –  

Totalt 6,5 % (7,6) 7,4 % (8,6) 3,7 % (4,7) 33.6 % (30,4) 6,5 % (7,5)  6,2 % (7,7) 6,7 % (7,5) 

 

 2021 blir ett speciellt år i sjukfrånvarostatistiken pga. pandemin Covid-19 och andra sjukskrivningsregler. 
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Sjukfrånvaro Barn- och utbildningsförvaltningen + verksamhetsområde januari-augusti 2021  
Sjukfrånvaro samtliga anställda per avdelning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). 

Inom parentes visas siffrorna för samma period 2020 januari-augusti.  

Gröna siffror innebär förbättring, röda siffror försämring och svarta ingen större skillnad mot samma period föregående år. 

Verksamhet Totalt Kvinnor Män Varav över 60 dgr - 29 år 30 – 49 år 50 år - 

Förvaltningen totalt 4,7 % (6,1) 5,4 % (6,7) 2,6 % (3,9) 27,7 % (31,6)  5,3 % (6,4) 4,4 % (5,9) 5,0 % (6,1) 

Förskola 8,3 %  8,1 % 14,6 % 30,7 %    

Grundskola 4,1 % 4,3 % 3,0 % 24,8 %    

Gymnasium 2,6 % 3,5 % 1,5 % 29,7 %    

Kulturskolan 0,9 % 1,3 % 0,3 % 0,0 %    

SPC 4,5 % 7,7 % 1,4 % 23,2 %    

 

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-07



Sjukfrånvaro Barn-och utbildningsförvaltningen januari – augusti 2020  
Sjukfrånvaro samtliga anställda per avdelning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). 

 
Totalt Kvinnor Män 

Varav över 

60 dgr 
- 29 år 30 – 49 år 50 år - 

Förvaltningen totalt 6,0 % 6,6 % 3,9 % 32,2 % 6,2 % 5,9 % 6,1 % 

 

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-07



Sjukfrånvaro 2019 Barn- och utbildningsförvaltningen 
 

Sjukfrånvaro Falköpings kommun 2019 
Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). 

 Totalt Kvinnor Män Varav över 60 dgr – 29 år 30 – 49 år 50 år – 

Falköpings 

kommun 
6,0 % (6,1 %) 6,7 % (6,9 %) 3,8 % (3,8 %) 38,6 % (41,8 %) 6,2 % (6,0 %) 5,4 % (5,6 %) 6,5 % (6,6 %) 

 
Regeringen har satt som mål att till 2021 minska sjukfrånvaron och de stora skillnaderna i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män. Falköpings Kommun arbetar 
fortsatt med att implementera SKR:s avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser inom kommunen. Avsiktsförklaringen har fokus på styrning 
och ledning för hållbar hälsa och en låg och stabil sjukfrånvaro. I de rapporter som kommer från SKR framgår tydligt att de verksamheter i kommunerna som 
har störst utmaning vad gäller sjukfrånvaro är vård - och omsorg samt förskola och skolbarnomsorg. 
 
Samverkansprojektet med Försäkringskassan och Samordningsförbundet Östra Skaraborg med fokus på att minska ohälsan för kvinnor i kontaktyrken har 
avslutats men samarbetet med vårdcentralernas rehabkoordinatorer och Försäkringskassan fortsätter för att jobba aktivt och med tidiga insatser. 
Försäkringskassans statistik visar på en ökning jämfört med 2018 avseende ärenden med sjukdomsorsak psykisk ohälsa och detta följer den nationella 
utvecklingen. Fortsatt arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt tidiga signaler och främjande faktorer behöver utvecklas. 

Den största delen av sjukfrånvaron i Falköpings kommun är icke arbetsrelaterad. Därefter är det en blandning mellan privata förhållanden och 
arbetsförhållanden som är sjukfrånvaroorsaken. Sett till den totala sjukfrånvaron har kvinnor högre sjukfrånvaro än män men kvinnors sjukfrånvaro minskar. 
Medarbetare oavsett kön i kontaktyrken löper större risk att drabbas av ohälsa men risken är större för kvinnor än för män.  
Den registrerade korttidssjukfrånvaron har ökat. Långtidssjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år. De vanligast förekommande 
sjukskrivningsorsaken är upprepad korttidssjukfrånvaro följt av sjukdomar i rörelse - och stödjeorganen och psykisk ohälsa/stressrelaterade sjukdomar.  

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs årligen. Medarbetar- och chefsundersökning vartannat år. Personalavdelningen stödjer cheferna i 
rehabiliteringsarbetet. Cheferna följer upp de sjukskrivna medarbetarna kontinuerligt och arbetar proaktivt med att fånga upp medarbetare med risk för 
ohälsa. Vid avslut av rehabilitering där annat arbete inte är möjligt kan medarbetare erbjudas stödinsatser från Omställningsfonden inom ramen för tidig 
lokal omställning för att få kompetens till nytt arbete. 

Vid redovisning i verksamheter med få medarbetare påverkas procenttalen mer av antalet medarbetare i förhållande till antalet frisk/sjukdagar. 

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-07



Sjukfrånvaro Barn- och utbildningsförvaltningen 
 Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). 

 2018 2019 Kv 

2018 

Kv 2019 Män 

2018  

Män 

2019 

Varav över 

60 dgr 2018 

Varav över 

60 dgr 2019 

 – 29 år 

2018 

 – 29 år 

2019 

30 – 49 år 

2018 

30 – 49 år 

2019 

50 år -

2018 

50 år - 

2019 

Totalt 4,8 % 4,6 % 5,1 %  5,0 % 3,5 %  3,3 % 35,7 % 37,5 % 5,6 %  5,3 % 4,6 %  4,9 % 4,7 % 4,0 % 

 

Av Barn-och utbildningsförvaltningens medarbetare har 38 % ingen sjukfrånvaro alls under 2019 (38 % 2018) och 31 % har 1-5 sjukfrånvarodagar 2019 (30 % 

2018). 

Den totala sjukfrånvaron inom Barn-och utbildningsförvaltningen är 4,6 % 2019. Den totala sjukfrånvaron för hela kommunen är 6,0 %.  

Sjukfrånvaron minskar som helhet i förvaltningen både för kvinnor och män, dock är antalet kvinnor som är anställda inom förvaltningen högre. Den långa 

sjukfrånvaron över 60 dagar ökar något. Sjukfrånvaron minskar i gruppen 29 år och yngre, ökar i gruppen 30-49 år och minskar i åldersgruppen 50 år och 

äldre 

Sjukfrånvaro per verksamhetsområde 2019 

Inom parentes visar 2018 års siffror 

Avdelning Totalt Kvinnor Män Varav över 60 

dgr 

Förskola 7,5 % (8,1 %) 7,1 %( 7,8 %) 18,3 % (18,7%) 43,0 % (42,2 %) 

Grundskola 4,2 % (4,2 %) 4,2 % (4,3 %) 4,1 % (4,0 %) 33,2 % (31,9 %) 

Gymnasium 3,8 % (3,5 %) 5,3 % (4,5 %) 1,7 % (2,1 %) 47,0 % (48,3 %) 

Musikskola 1,0 % (2,2 %) 0,8 % (1,1 %) 1,5 % (3,7 %) 40,6 % (68,5 %) 

SPC 2,9 % (2,7 %) 4,1 % (4,4 %) 1,4 % (1,1 %) 17,3 % (12,7 %) 

 

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-07



För verksamhetsområdena har förskolan högst sjukfrånvaro men minskar något. Arbetet inom förskolan är ett så kallat kontaktyrke där medarbetarna är 

utsatta för den psykosociala, organisatoriska och fysiska arbetsmiljön. Fokus ska vara på främjande faktorer på arbetsplatsen och att jobba vidare med tidiga 

insatser för att motverka ohälsa. En fortsatt dialog och planering med förskolechefer i syfte att arbeta vidare med förskolans personal under 2020 med 

inriktning på friskfaktorer och ett hållbart arbetsliv. Arbetsplatsbesök och genomgång av ergonomi sker löpande. 

Musikskolan har lägst sjukfrånvaro totalt sett och där har det minskat i sjukfrånvaro både totalt, per kön och över 60 dagars sjukfrånvaro. 

Grundskolan ligger kvar på samma procent på den totala sjukfrånvaron. Kvinnors sjukfrånvaro minskar något medan männens ökar något istället. och 

sjukfrånvaron över 60 dagar har ökat något.  

Gymnasiets sjukfrånvaro ökar något och där är det kvinnornas sjukfrånvaro som ökar medan männens minskar. Sjukfrånvaron över 60 dagar minskar.  

SPC har en sjukfrånvaro som ökat något totalt sett. Kvinnornas sjukfrånvaro minskar medan männens ökar. Sjukfrånvaron över 60 dagar ökar något. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Tematisk kvalitetsgranskning om möjligheter för elever 
på yrkesprogram att läsa behörighetsgivande kurser 
vid Ållebergsgymnasiet E 

Förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.        

Bakgrund 

Skolinspektionen har genomfört med stöd i 26 kap. 19 § skollagen 

(2010:800) en tematisk kvalitetsgranskning på Ållebergsgymnasiet E. Syftet 

med granskningen var att bedöma kvaliteten i hur olika gymnasieskolor 

möjliggör för elever på yrkesprogram att läsa de kurser som krävs för 

grundläggande behörighet till högskola. 

 

Skolinspektionen bedömer att eleverna vid Ållebergsgymnasiet E i hög 

utsträckning har reella möjligheter att läsa de kurser som krävs för 

grundläggande behörighet, men att utvecklingsområden finns. Utifrån 

framtagna kvalitetskriterier rekommenderar Skolinspektionen att ett 

utvecklingsarbete inleds med att följa upp och analysera skillnader mellan 

yrkesprogram och mellan olika elevgrupper. 

 

Beslutsunderlag 
Skolinspektionens beslut efter inspektion 2021-06-04       

 

 

Torbjörn Karlsson 

Verksamhetschef gymnasieskola 
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Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159  

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10   

www.skolinspektionen.se 

Kvalitetsgranskning av reella möjligheter 

till grundläggande behörighet för elever 

på yrkesprogram 
Skolinspektionen genomför med stöd i 26 kap. 19 § skollagen (2010:800) en tematisk 
kvalitetsgranskning. Syftet med granskningen är att bedöma kvaliteten i hur olika 
gymnasieskolor möjliggör för elever på yrkesprogram att läsa de kurser som krävs för 
grundläggande behörighet till högskola.1 

Med anledning av alla de utmaningar som skolor har att hantera under rådande 

pandemi fattar Skolinspektionen i denna kvalitetsgranskning beslut med 

rekommendationer utan krav på redovisning. 

Denna granskning avser Ållebergsgymnasiet E i Falköpings kommun. Huvudman för 

skolan är Falköpings kommun. Totalt 40 slumpvis utvalda gymnasieskolenheter ingår i 

granskningen. Ållebergsgymnasiet E är en av dessa. På skolenheten går 116 elever på 

något av enhetens följande yrkesprogram: barn- och fritidsprogrammet samt fordons- 

och transportprogrammet. På skolenheten finns elever som läser barn- och 

fritidsprogrammet i kombination med elitidrott, både som Nationellt godkänd 

idrottsutbildning (NIU) och Riksinnebandygymnasium (RIG). Skolinspektionen har 

genomfört två gruppintervjuer med elever, en gruppintervju med lärare, en intervju 

med skolans studie- och yrkesvägledare samt en intervju med rektorn. Intervjuerna 

genomfördes via videolänk den 5 maj 2021 av utredarna Lena Johansson och Therese 

Jakobsson. Intervjuerna har sammanställts i ett protokoll som kommunicerats med 

huvudman och skola. Protokollet ligger, tillsammans med inkommen dokumentation, 

till grund för detta beslut.  

Skolinspektionen framhåller vikten av att de elever som har bidragit med synpunkter 

informeras om detta beslut.  

De samlade iakttagelserna från alla skolorna som har ingått i granskningen kommer att 

presenteras i en övergripande kvalitetsgranskningsrapport. Rapporten är planerad att 

publiceras runt årsskiftet 2021/22.  

                                                      

1 De kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskola, och som inte ingår i de flesta 

yrkesprogram, är Svenska 2 och 3, alternativt Svenska som andraspråk 2 och 3, samt Engelska 6. Dock ingår 
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 i de programgemensamma ämnena på vård- och 
omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet och Engelska 6 på hotell- och turismprogrammet. 
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Skolinspektionens beslut 

Granskningen utgår från följande övergripande frågeställning:  

I vilken utsträckning har elever på yrkesprogram reella möjligheter att läsa de kurser 
som krävs för grundläggande behörighet? 

Bedömningen görs i förhållande till de kvalitetskriterier Skolinspektionen satt upp för 
det granskade området. En sammanställning av de författningar som granskningen 
utgår från finns bifogad som bilaga sist i beslutet. 
 

Skolinspektionen bedömer att eleverna vid Ållebergsgymnasiet E i hög utsträckning 
har reella möjligheter att läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet, 
men att utvecklingsområden finns. 

Utifrån framtagna kvalitetskriterier rekommenderar Skolinspektionen att ett 
utvecklingsarbete inleds med att  

- Följa upp och analysera skillnader mellan yrkesprogram och mellan olika 

elevgrupper. 

 

 

Skolinspektionens bedömningar 

Reella möjligheter för elever på yrkesprogram att läsa de 

kurser som krävs för grundläggande behörighet 

Här bedöms kvaliteten i skolans arbete i förhållande till hur skolan: 

- Informerar och vägleder elever 

- Organiserar och planerar behörighetsgivande kurser 

- Följer upp och analyserar skillnader mellan olika yrkesprogram och mellan 
olika elevgrupper 

 

Eleverna får information och vägledning inför val av behörighetsgivande kurser 

Granskningen visar att det vid Ållebergsgymnasiet E finns en tydlig struktur för hur 
eleverna ges information om möjligheterna att läsa de kurser som krävs för 
grundläggande behörighet. Av intervjuer framgår att såväl studie- och yrkesvägledaren 
som mentorerna samt ämneslärarna bidrar till att eleverna återkommande under 
gymnasietiden får information om möjligheterna och vilken nytta de kan ha av att läsa 
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de behörighetsgivande kurserna. I början av år 1, samt inför elevernas val av kurser för 
kommande läsår, informerar studie- och yrkesvägledaren respektive klass om 
möjligheterna att välja kurserna. Hen framhåller i detta sammanhang kursernas 
betydelse för vidare studier, både med utgångspunkt i de gymnasieprogram och 
inriktningar respektive elever valt och för de fall eleverna i ett senare skede skulle ångra 
sitt yrkesval. Mentorerna deltar vid informationstillfällena för att därefter kunna föra en 
fortsatt dialog med elever kring de eventuella funderingar som uppstår. Vidare 
informerar ämneslärarna eleverna om hur kurserna i respektive ämne bygger på 
varandra samt om kommande kursers innehåll och svårighetsgrad. 

Granskningen visar också att eleverna ges goda möjligheter till individuellt inriktad 
vägledning. Samtliga elever uppmuntras till att boka tid för individuell vägledning av 
studie- och yrkesvägledare, när som helst under året. Studie- och yrkesvägledaren 
kontaktar ibland också själv elever som dröjer med sina val, för att erbjuda dem 
vägledning. Eleverna ges även vägledning gällande de behörighetsgivande kurserna av 
sina mentorer och undervisande lärare. I mentorernas uppdrag ingår att under 
utvecklingssamtal föra diskussioner med eleverna om deras framtid och val av kurser, 
medan ämneslärarna för individuella samtal med elever som upplever osäkerhet inför 
att klara av kommande kurs.   

Av intervjuer med elever framgår att de upplever den muntliga informationen som 
tydlig, och tillräcklig för att de ska kunna fatta välgrundade beslut avseende sina val av 
kurser. Skolinspektionen vill dock i sammanhanget framhålla möjligheten att höja 
kvaliteten i skolans arbete ytterligare genom att göra informationen tillgänglig för 
eleverna på flera sätt, såsom i skriftlig form.   

Utbildningen är organiserad så att alla elever ges möjlighet att läsa 

behörighetsgivande kurser 

Av granskningen framgår att alla elever har möjlighet att läsa de behörighetsgivande 
kurserna även om möjligheterna skiljer sig åt mellan programmen. Av intervjuerna 
framgår att elever på fordons- och transportprogrammet ges möjlighet att läsa de 
behörighetsgivande kurserna i svenska och engelska som individuellt val och utökat 
program, vilket innebär att eleverna behöver läsa en kurs extra utöver sitt ordinarie 
gymnasieprogram för att kunna få grundläggande behörighet. Av intervjuerna framgår 
vidare att eleverna på barn- och fritidsprogrammet, inkluderat elever som läser 
programmet i kombination med elitidrott, har möjlighet att läsa de behörighetsgivande 
kurserna inom sitt ordinarie gymnasieprogram, som valbar programfördjupning och 
individuellt val. Eleverna ges även möjlighet att läsa de behörighetsgivande kurserna 
som utökat program.  

Vidare visar granskningen att kurserna arrangeras på ett sätt som ger alla elever oavsett 
yrkesprogram reella möjligheter att delta i undervisningen. Av intervjuer framgår 
exempelvis att schemapositioner för utökade kurser ligger först eller sist under 
skoldagen. Detta för att lektionerna ska ingå som en naturlig del av elevernas skoldag 
utan att schemakrockar eller håltimmar uppstår.  
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Skolan har också säkerställt möjligheterna för elever som läser barn- och 
fritidsprogrammet i kombination med elitidrott att kunna delta i undervisningen genom 
att schemapositionerna för kurserna inte lagts parallellt med elevernas idrottspass. 
Vidare har perioderna för arbetsplatsförlagt lärande (APL) förlagts samtidigt på 
programmen, och undervisningstiden lagts ut med uppehåll för de veckor eleverna har 
APL. Detta har möjliggjort att lektionerna i de behörighetsgivande kurserna fördelats på 
flera veckodagar, och extra långa dagar kunnat undvikas.  

Granskningen visar vidare att kurserna organiseras på ett sätt som ger eleverna 
möjlighet till stöd att genomföra kurserna. Av intervjuerna framgår att skolan arbetar 
för att tillgodose elevers behov av stöd i behörighetsgivande kurser på samma sätt som 
i andra kurser. Skolan har också en studieverkstad där elever, efter beslut av rektor och 
elevhälsa, kan ges stöd i engelska, och en öppen studieverkstad för elever som önskar 
stöd i svenska som andraspråk.    

Rektorn analyserar inte elevers val av behörighetsgivande kurser 

Granskningen visar att skolan årligen följer upp andelen elever på skolenhetens 
yrkesprogram som tar examen med grundläggande behörighet till högskola. Rektorn är 
i viss mån även medveten om skillnader mellan olika elevgrupper vad gäller vilka elever 
som väljer att läsa de behörighetsgivande kurserna. Såväl rektorn som studie- och 
yrkesvägledaren beskriver att de har en uppfattning om skillnader mellan programmen 
och om faktorer som kan påverka elevernas val av kurser. Rektorn ger exempel på att 
det är en högre andel elever på barn- och fritidsprogrammet som väljer att läsa 
kurserna eftersom elever på fordons- och transportprogrammet i högre grad vill börja 
arbeta direkt efter gymnasiet. Uppgifter om i vilken mån och varför elever väljer att läsa 
respektive kurs eller samtliga behörighetsgivande kurser eller i vilken mån de fullföljer 
kurserna är dock inget som sammanställs och analyseras på skolan.  

Rekommendation 

Sammanfattningsvis visar granskningen att eleverna på Ållebergsgymnasiet E har reella 
möjligheter att läsa de kurser som krävs för att få grundläggande behörighet till 
högskola. Eleverna får information och individuell vägledning inför val av 
behörighetsgivande kurser och skolan har organiserat och planerat utbildningen så att 
det ska bli enkelt för elever att läsa kurserna. För att ytterligare höja kvaliteten i 
utbildningen rekommenderar Skolinspektionen att rektorn följer upp och analyserar 
elevers val av behörighetsgivande kurser. Rektorn skulle kunna analysera skillnader 
mellan program avseende i vilken mån elever väjer respektive fullföljer 
behörighetsgivande kurser, för att öka medvetenheten kring bakomliggande faktorer till 
elevernas val.  
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En ökad kunskap om orsakerna till hur olika elevgrupper väljer kan leda till att skolan får 
syn på eventuella hinder för elever att läsa vissa kurser. Utifrån den kunskapen kan 
skolan vid behov anpassa informationsinsatser och sin organisation för att underlätta 
för eleverna att göra medvetna val.  

 
Skolinspektionen avslutar med detta beslut denna granskning. 

På Skolinspektionens vägnar 

 

X Ylva Gunnars

Beslutsfattare

Signerat av: Ylva Gunnars   

I handläggningen av ärendet har även utredare Therese Jakobsson deltagit. 

 

X Lena Johansson

Föredragande

Signerat av: Lena Johansson
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Författningsstöd  

Skollagen (2010:800) 

2 kap. 8 §  

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna 
i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för 
utbildningen som kan finnas i andra författningar. 

2 kap. 10 §  

Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser 
inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn 
fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna 
lag eller andra författningar. 

Rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid förskole- eller skolen-
heten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda 
ledningsuppgifter och besluta i frågor som avses i första stycket, om inte annat anges. 

2 kap. 29 §  

Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal 
med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- 
och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska 
ha tillgång till vägledning. 

4 kap. 3 § 

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

4 kap. 4 § 

Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genom-
föras även på förskole- och skolenhetsnivå.  

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 
förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och 
elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. 

Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra 
styckena. 

4 kap. 5 § 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara att de mål 
som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.
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15 kap. 19a §  

Varje elev ska ha en mentor som ska följa elevens kunskapsutveckling och 
studiesituation med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet. Mentorn ska 
särskilt uppmärksamma tecken på att eleven kan behöva stöd och i så fall skyndsamt 
informera berörd skolpersonal. 

15 kap. 20 §  

Minst en gång varje termin ska rektorn se till att eleven ges en samlad information om 
elevens kunskapsutveckling och studiesituation (utvecklingssamtal). 

En elevs vårdnadshavare ska få sådan information som avses i första stycket.  

16 kap. 3 §  

Yrkesprogrammen ska utgöra grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. 

Alla elever på yrkesprogram ska inom ramen för sin gymnasieutbildning ges möjlighet 
att uppnå grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. 

26 kap. 19 § 

Statens skolinspektion ska granska kvaliteten i sådan utbildning och annan verksamhet 
som står under dess tillsyn eller under tillsyn av en kommun enligt detta kapitel. 

 

Gymnasieförordningen (2010:2039) 

4 kap. 5 §  

Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka kurser som får erbjudas som 
programfördjupning för varje program. 

4 kap. 7 § första–fjärde stycket 

Huvudmannen för en gymnasieskola beslutar om vilka kurser som ska erbjudas som 
individuellt val. 

Eleven har dock rätt att inom utrymmet för individuellt val läsa 
   1. en kurs i idrott och hälsa utöver vad som finns på studievägen, 
   2. minst en kurs i estetiska ämnen, och 
   3. de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet på grundnivå om 
eleven går på ett yrkesprogram. 

Undantag från vad som föreskrivs i andra stycket 1 och 2 får göras om det finns 
synnerliga skäl. 

Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka kurser som får ingå i de ämnen som 
avses i andra stycket 2. 
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4 kap. 23 §   

En elev får delta frivilligt i undervisning i en eller flera kurser som ligger utanför elevens 
fullständiga program, om eleven på ett tillfredsställande sätt kan antas genomföra såväl 
kurserna på den ordinarie studievägen som de frivilliga kurserna (utökat program). 
Beslutet fattas av rektorn. 

En elev på ett yrkesprogram i gymnasieskolan har utan särskilt beslut rätt att som 
utökat program läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet till 
högskoleutbildning på grundnivå. Huvudmannen är dock bara skyldig att tillgodose 
detta om eleven senast vid utgången av det andra läsåret har anmält att han eller hon 
vill läsa de aktuella kurserna. 

En elev som följer ett utökat program har rätt till garanterad undervisningstid utöver 
vad som föreskrivs i 16 kap. 18 § respektive 19 kap. 20 § skollagen (2010:800). 

Förordning (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan 

2.4 Utbildningsval – arbete och samhällsliv 

Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning, bidra med underlag för 
elevernas val av utbildning och yrke, samt informera och vägleda eleverna inför deras 
val av kurser, fortsatt utbildning och yrkesverksamhet och motverka sådana 
begränsningar i valet som grundar sig på föreställningar om kön och på social eller 
kulturell bakgrund. 

2.6 Rektorns ansvar 

Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av 
en rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbild-
ningen i förhållande till de nationella målen. Som pedagogisk ledare för skolan och som 
chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn ansvar för skolans resultat och 
har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att utbildningen organiseras så att den så 
långt möjligt anpassas efter elevernas önskemål och val av kurser och att 
återvändsgränder i studiegången undviks, eleverna får information inför utbildningens 
början, får en väl utformad introduktion i utbildningen, i ämnen och kurser samt får 
stöd att formulera mål för sina studier, studie- och yrkesvägledningen organiseras så att 
eleverna får information om och vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och 
inför val av framtida utbildning och yrke, samt skolan i dialog med eleven upprättar en 
individuell studieplan för varje elev och reviderar den vid behov. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Synpunkter 2021-01-01 – 2021-06-30 

Förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.        

Bakgrund 

En sammanfattning av inkomna synpunkter under första halvåret 2021 visar 

att det totala antalet synpunkter har minskat något jämfört med tidigare år. 

En stor del av de inkomna synpunkterna under våren 2021 har handlat om 

coronapandemin. Via DF Respons inkom 18 synpunkter under första 

halvåret 2021, jämfört med 34 som inkom under första halvåret 2020. 

Dessutom har det under våren 2021 inkommit 16 registrerade synpunkter via 

e-post direkt till olika tjänstepersoner, till ordförande eller till 

funktionsbrevlådan.  

Samtliga synpunktslämnare har fått mottagningsbekräftelse inom två 

arbetsdagar och alla (utom en) har också fått handläggarens svar inom tio 

arbetsdagar i de fall då svar har kunnat lämnas. En tendens är att andelen 

anonyma synpunkter ökar.  

Alla synpunkter och svar som har allmänintresse och inte innehåller känsliga 

uppgifter publiceras på Falköpings kommuns hemsida. 

Beslutsunderlag 
Statistik synpunkter i DF Respons 2021-01-01 – 2021-06-30 

Övriga synpunkter inkomna 2021-01-01 – 2021-06-30 

Protokollsutdrag 2021-08-17 § 62      

 

 

 

Karina Bronell 

Skolchef 

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-07
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§ 62 Dnr 2021/00055  

Rapport om inkomna synpunkter januari - maj 2021 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.  

Bakgrund 

Nämndsekreteraren redogör för statistiken gällande inkomna och besvarade 

synpunkter som lämnats till förvaltningen via kommunens hemsida. Till 

nämndsammanträdet den 7 september 2021 ska rapporten kompletteras med 

en jämförelse med tidigare år och även med en sammanställning av 

synpunkter som inkommit på annat sätt än via kommunens hemsida.  

Beslutsunderlag 

Statistik från DF Respons januari – maj 2021.  

  

 

            

 

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-07



1 (11) Synpunkter och frågor

Rapport inkomna synpunkter
Vald period 2021-01-01 - 2021-06-30

Sammanfattning

 

Antal registrerade synpunkter Antal %

Avslutade 18 100,0%

Totalt 18 100,0%

Totalt

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2021

Total 3 2 3 7 2 1 0 0 0 0 0 0
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Registrerade synpunkter (2021-01-01 - 2021-06-30) 
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2 (11) Synpunkter och frågor

 

Status Antal %

Svar ej önskat/möjligt 10 55,6%

Handläggare har svarat 7 38,9%

Mottagningsbekräftelse skickad 1 5,6%

Totalt 18 100,0%

 

Inkom via Antal %

Webbplatsen 17 94,4%

E-post 1 5,6%

Totalt 18 100,0%

 

Medfört förbättring Antal %

Oklart/förbättringspotential 7 38,9%

Lite 5 27,8%

Inte alls 4 22,2%

Irrelevant 1 5,6%

Mycket 1 5,6%

Totalt 18 100,0%

 

PuL-granskat Antal %

Publicera inte 9 50,0%

Publicera 9 50,0%

Totalt 18 100,0%
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3 (11) Synpunkter och frågor

Lämnad av Antal %

Extern (synpunkt från allmänheten) 18 100,0%

Totalt 18 100,0%

 

Sekretess Antal %

Nej 17 94,4%

Ja 1 5,6%

Totalt 18 100,0%

100% 

Extern
(synpunkt från
allmänheten)

94% 

6% 

Nej

Ja
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4 (11) Synpunkter och frågor

Fördelning per förvaltning

 

Förvaltning Antal Fördelning

--- EXTERN ORGANISATION --- 4 22,2%

Andra externa organisationer 3 16,7%

Myndigheter 1 5,6%

--- FÖRVALTNINGAR --- 14 77,8%

Barn- och utbildningsförvaltningen 14 77,8%

Totalt 18 100,0%
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Barn- och utbildningsförvaltningen

Andra externa organisationer
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Fördelning per förvaltning 

Antal
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5 (11) Synpunkter och frågor

Synpunktstyp Observera att en synpunkt kan vara av flera typer.

 

Synpunktstyp Antal %

Klagomål 12 54,5%

Fråga 7 31,8%

Förslag 3 13,6%

Totalt 22 100,0%
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6 (11) Synpunkter och frågor

Synpunkten avser

En synpunkt kan tillhöra flera kategorier.

 

Avser Antal Fördelning

Fysisk miljö 9 45,0%

Övrigt 7 35,0%

Information/webb 2 10,0%

Bemötande/kompetens 1 5,0%

Service & tjänster 1 5,0%

Totalt 20 100,0%
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7 (11) Synpunkter och frågor

Klassificering av åtgärder

Ett ärende kan ha flera åtgärder.

 

Åtgärder Antal Fördelning

Åtgärdat 7 31,8%

Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag 4 18,2%

Ingen åtgärd genomförs 3 13,6%

Fråga besvarad/Kräver ingen åtgärd 2 9,1%

Tas med vid framtida planering 2 9,1%

Kommer att åtgärdas 2 9,1%

Framförd till berörd personal 1 4,5%

Framförd till ansvariga politiker 1 4,5%

Totalt 22 100,0%
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8 (11) Synpunkter och frågor

Återkoppling och svarstider

 

Önskar svar Antal %

Vill ej bli kontaktad 8 44,4%

Per e-post 5 27,8%

Per telefon 5 27,8%

Totalt 18 100,0%

3 - 5 dagar
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Totalt

44% 

28% 

28% 

Vill ej bli
kontaktad

Per e-post

Per telefon

<= 2 dagar 3 - 5 dagar 6 - 10 dagar 11-15 dagar 16 dagar + Obesvarade
Svar ej
önskat/

direktsvar

Antal 7 1 0 0 0 0 10

0
2
4
6
8

10
12

Svarstider mottagningsbekräftelser [2 dagar] 

<= 2 dagar 3 - 10 dagar 11-15 dagar 16 dagar + Obesvarade
Svar ej önskat/

direktsvar

Antal 1 6 1 0 0 10

0

2

4

6

8

10

12

Svarstider handläggarens svar [10 dagar] 

<= 10 dagar 11 - 20 dagar 21-30 dagar 31 dagar + Inte avslutade

Antal 15 3 0 0 0

0

5

10

15

20

Antal dagar till ärendet avslutades [30 dagar] 

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-07



9 (11) Synpunkter och frågor

Åtgärdat, kommer att åtgärdas eller tas med i planering

Antal

Klassificering av åtgärder ID-NummerTotal

Kommer att åtgärdas 2

Fotbollsmål på parkmark 17471 1

Foton på elever 17483 1

Tas med vid framtida planering 2

Förskola på obekväm tid 17381 1

Tillbud - lekplats 17411 1

Åtgärdat 7

Barn med särskilda behov 17459 1

Fråga om smitta på skola 17310 1

Hanteringen av covid-19 i skolorna 17214 1

17250 1

Läsårstider 2021/2022 17234 1

Återvinningsstationen parkeringen folketspark 17371 1

Åtgärder för att undvika smitta i skolan 17161 1

Totalt 11

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-07



10 (11) Synpunkter och frågor

Mottagningsbekräftelse försenad eller inte skickad (där sådan utlovas)

Antal

Intervall Rubrik ID Total

 3 - 5 dagar 1

Andra externa organisationer Dålig service från SUEZ 17409 1

Totalt 1

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-07



11 (11) Synpunkter och frågor

Försenade och obesvarade handläggarsvar där svar önskas

Antal

Intervall Rubrik ID Total

 11 - 15 dagar 1

Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola på obekväm tid 17381 1

Totalt 1

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-07



Övriga synpunkter 2021-01-01 – 2021-06-30 

 

2021-06-09 Inkommande Synpunkt Privatperson Synpunkt och svar angående karantän med anledning av covid-19 

2021-05-21 Inkommande Synpunkt Privatperson Synpunkt på utskick i Unikum om drogförebyggande arbete inför skolavslutningen 

2021-05-05 Inkommande Synpunkt Privatperson Synpunkt på Lantis i Dala och medverkan i Svensk Jakt 

2021-01-25 Inkommande Synpunkt Privatperson Synpunkt 26 forskare och läkare: En tsunami av nya covidfall hotar Sverige 

2021-01-28 Inkommande Synpunkt Privatperson Synpunkt på covid-hantering gällande familjer som åker på resor 

2021-01-26 Inkommande Synpunkt Privatperson Synpunkt angående att det är bra att eleverna i åk 3 på Ållebergsgymnasiet får närundervisning 

2021-01-21 Inkommande Synpunkt Privatperson Synpunkt angående att det är viktigt att eleverna i åk 3 på Ållebergsgymnasiet får närundervisning 

2021-01-21 Inkommande Synpunkt Privatperson Synpunkt angående önskemål om att eleverna i årskurs 3 på gymnasiet ska få närundervisning 

2021-01-21 Inkommande Synpunkt Privatperson Synpunkt angående önskemål om att eleverna i årskurs 3 på gymnasiet ska få närundervisning 

2021-01-21 Inkommande Synpunkt Privatperson Synpunkt angående önskemål om att eleverna i årskurs 3 på gymnasiet ska få närundervisning 

2021-01-21 Inkommande Synpunkt Privatperson Synpunkt angående önskemål om att eleverna i årskurs 3 på gymnasiet ska få närundervisning 

2021-01-21 Inkommande Synpunkt Privatperson Synpunkt angående önskemål om att eleverna i årskurs 3 på gymnasiet ska få närundervisning 

2021-01-21 Inkommande Synpunkt Privatperson Synpunkt angående önskemål om att eleverna i årskurs 3 på gymnasiet ska få närundervisning 

2021-01-21 Inkommande Synpunkt Privatperson Synpunkt angående önskemål om att eleverna i årskurs 3 på gymnasiet ska få närundervisning 

2021-01-14 Inkommande Synpunkt Privatperson Synpunkt angående distansundervisningen för gymnasieeleverna 

2021-01-13 Upprättat Synpunkt Privatperson Synpunkt och svar angående skolmat för högstadieelever 
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§ 61 Dnr 2019/01206 609 

Uppföljning av kontaktpersonsverksamheten 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 De kontaktpersoner som utsågs vid nämndens sammanträde den 19 

november 2019 ska kvarstå mandatperioden ut, med utbyte av ledamöter 

som avslutat sina uppdrag i nämnden.  

2 Nämnden överlämnar till den nya nämnd som tillträder i januari 2023 att 

besluta om i vilken form man vill fortsätta med kontaktpersons-

verksamheten.  

Bakgrund 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 november 2019 

beslutades att utse kontaktpersoner för de olika enheterna inom 

förvaltningen. Beslut togs också om att kontaktpersonsverksamheten skulle 

utvärderas vi nämndsmötet den 25 augusti 2020.  

När utvärderingen skulle göras i augusti 2020 hade coronapandemin gjort att 

kontaktpersonsverksamheten inte kunnat genomföras i planerad utsträckning 

varför man beslutade att skjuta upp utvärderingen till nämndens 

sammanträde i augusti 2021. 

 

Förvaltningens bedömning 

Då restriktionerna på grund av coronapandemin har fortsatt under det gångna 

året och verksamheten inte heller nu kunnat genomföras som planerat, 

föreslås att de utsedda kontaktpersonerna får fortsätta enligt ursprungligt 

beslut mandatperioden ut. Några kontaktpersoner måste dock bytas ut med 

anledning av att de slutat i nämnden och ersatts. 

 

Enhet Kontaktperson Kontaktperson 

Central 
(Centralskolan, Palettens 

förskola) 

Johanna Johansson (SD) Hassan Hussein (S) 

Dotorp 
(Dotorpsskolan, 

Sörgårdens förskola) 

Jonas Larsson (SD) Ed Kahrs (M) 

Floby  (Flobyskolan, 

Odensbergsskolan, 

Floby förskola, 

Odensbergs förskola) 

Lena Sjödahl (M) Fredy Neüman (S) 
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Gudhem 
(Gudhemsskolan, 

Gudhems förskola) 

Elisabeth Klang (V) Britt-Marie Aronsson (KD) 

Kinnarp 
(Kinnarpsskolan, 

Åsarpsskolan, Kinnarps 

förskola, Åsarps 

förskola) 

Anna Bella Nordh 

Fahlqvist (S) 

Nathalie Lidén (KD) 

Högstadium 

Centrum 
(Högstadium Centrum, 

Lilla Gunghästen, 

Junibackens förskola) 

Henrik Brolin (S) Hannah Svanteman (MP) 

 

Mösseberg 
(Mössebergsskolan, 

Mössebergs förskola, 

Trollets förskola) 

Lovisa Wennerholm (C) Thomas Svensson (S) 

Stenstorp        
(Gustaf Dalénskolan, 

Broddetorpsskolan, 

Stenstorps förskola, 

Broddetorps förskola)  

Hanna Nord (S) Ulrika Davidsson (KD) 

Vartofta 
(Vartoftaskolan, 

Vartofta förskola, 

Yllestads förskola) 

Therese Björkehög (L) Sofia Thuvesson (C) 

Vindängen 
(Vindängens skola, 

Vindängens förskola)  

Angela Joelsson (KD) Emelie Nilrikson (S) 

Åttagård 
(Åttagårdsskolan, 

Hästbackens förskola, 

Urd förskola) 

Eva Dahlgren (C) Frank Wurm (SD) 

SPC, CFF Fredy Neüman (S) Ed Kahrs (M) 

Ållebergsgymnasiet Johanna Blad (M) Adam Dufva Ahlin (V) 

Kulturskolan Albin Gilbertsson (SD) Karolina Bergström (S) 

Fristående 

förskolor och 

skolor 

Angela Joelsson (KD) Eva Dahlgren (C) 

Lilla Fredriksberg 

och Studiegården 

Sofia Thuvesson (C) Hanna Nord (S) 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag BUN 2020-08-25 § 91 

  

 

Paragrafen skickas till  
Barn- och utbildningsnämnden 

Samtliga rektorer            
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§ 91 Dnr 2019/01206 609 

Utvärdering Kontaktpersoner 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Utvärdering av kontaktpersonsverksamheten skjuts upp till nämndsmötet 

i augusti 2021.       

     

Bakgrund 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 november 2019 

beslutades om att utse kontaktpersoner för de olika enheterna inom 

förvaltningen. Beslut togs också om att kontaktpersonsverksamheten skulle 

utvärderas vid nämndsmötet den 25 augusti 2020. 

På grund av Covid19-pandemin har kontaktverksamheten inte kunnat 

genomföras i planerad utsträckning, varför utvärderingen av densamma bör 

skjutas upp.  

          

  

 

Paragrafen skickas till  
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter 

Rektorer            
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§ 124 Dnr 2019/01206 609 

Kontaktpersoner 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden utser nedanstående ledamöter i nämnden 

till kontaktpersoner för de olika enheterna inom förvaltningen. 

2 Kontaktpersonerna utses för läsåret 2019/2020 och därefter görs en ny 

fördelning om nämnden beslutar sig för att fortsätta med kontaktpersoner 

i verksamheten.   

3 Vid nämndsmötet den 25 augusti 2020 ska kontaktpersonsverksamheten 

utvärderas så att nämnden kan besluta om verksamheten ska fortsätta.      

Reservation 

Fredy Neüman (S), Hanna Nordh (S), Thomas Svensson (S) och Hassan 

Hussein (S) reserverar sig mot beslutet.      

Bakgrund 

Nämndens ledamöter och ersättare har inom ramen för sitt uppdrag möjlighet 

att göra besök i nämndens verksamheter och får då arvode för maximalt två 

heldagar eller fyra halvdagar per kalenderår. Kontaktpersonerna utses för att 

vara en länk mellan respektive enhet och nämnden. Initiativ till besök kan tas 

både av rektorer och politiker. 

 

Enhet Kontaktperson Kontaktperson 

Central 

(Centralskolan, 

Palettens förskola) 

Johanna Johansson (SD) Hassan Hussein (S) 

Dotorp 

(Dotorpsskolan, 

Sörgårdens förskola,  

Jonas Larsson (SD) Ed Kahrs (M) 

Floby (Flobyskolan, 

Odensbergsskolan, 

Floby förskola, 

Odensbergs 

förskola) 

Lena Sjödahl (M) Fredy Neüman (S) 

Gudhem 
(Gudhemsskolan, 

Gudhems förskola) 

Elisabeth Klang (V) Britt-Marie Aronsson (KD) 

Kinnarp 

(Kinnarpsskolan, 

Anna Bella Nordh 

Fahlqvist (S) 

Nathalie Lidén (KD) 
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Åsarpsskolan, 

Kinnarps förskola, 

Åsarps förskola) 

Kyrkerör 

(Kyrkerörsskolan, 

Lilla Gunghästen, 

Junibackens 

förskola) 

Henrik Brolin (S) Hannah Svanteman (MP) 

 

Mösseberg 

(Mössebergsskolan, 

Mössebergs 

förskola, Trollets 

förskola, Fenix 

förskola) 

Lovisa Wennerholm (C) Thomas Svensson (S) 

Stenstorp (Gustaf 

Dalénskolan, 

Broddetorpsskolan, 

Stenstorps förskola, 

Broddetorps 

förskola)  

Hanna Nord (S) Ulrika Davidsson (KD) 

Vartofta 
(Vartoftaskolan, 

Åsle skola, Vartofta 

förskola, Åsle 

förskola, Yllestads 

förskola) 

Therese Björkehög (L) Sofia Thuvesson (C) 

Vindängen 
(Vindängens skola, 

Vindängens 

förskola)  

Angela Joelsson (KD) Emelie Nilrikson (S) 

Åttagård 

(Åttagårdsskolan, 

Hästbackens 

förskola, Urd 

förskola) 

Eva Dahlgren (C) Frank Wurm (SD) 

SPC, CFF Fredy Neüman (S) Ed Kahrs (M) 

Ållebergsgymnasiet Johanna Blad (M) Emma Attaway (V) 

Musikskolan Albin Gilbertsson (SD) Abdullah Borghol (S) 
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Fristående 

förskolor och 

skolor 

Angela Joelsson (KD) Eva Dahlgren (C) 

Lilla Fredriksberg 

och Studiegården 

Sofia Thuvesson (C) Hanna Nord (S) 

      

Tjänsteutlåtandet, daterat den 29 oktober 2019 har utarbetats av 

nämndsekreterare Sonja Neuman Hall. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under    

§ 83/2019.  

Yrkanden 

Fredy Neüman (S) framför socialdemokratiska partigruppens farhågor kring 

arbetsutskottets förslag om kontaktpersoner och yrkar i första hand på 

återremiss av arbetsutskottets förslag, i andra hand på avslag.  

Ed Kahrs (M) och Lena Sjödahl (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       

Beslutsgång 

Ordföranden frågar först om nämnden vill avgöra frågan idag, därefter om 

nämnden vill bifalla Fredy Neümans (S) yrkande om återremiss. 

Ordföranden finner att nämnden har beslutat att frågan ska avgöras idag.  

Fredy Neüman (S) begär då votering. Utfallet av voteringen blir sju röster 

för att avgöra frågan idag (Ja) och sex röster för yrkandet om återremiss 

(Nej). 

Voteringslista: 
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Eftersom Fredy Neüman (S), i andra hand yrkat på avslag av arbetsutskottets 

förslag, frågar ordföranden om nämnden kan besluta enligt arbetsutskottets 

förslag eller om nämnden vill bifalla avslagsyrkandet. 
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§ 60 Dnr 2021/00310  

Information om kommunens dataskyddsombuds 
granskning av personuppgiftsincidenter 2020 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner informationen om kommunens dataskyddsombuds 

granskning av personuppgiftsincidenter 2020 och lägger den till 

handlingarna.  

Bakgrund 

Kommunens dataskyddsombud granskar varje år rapporteringen av 

personuppgiftsincidenter från de personuppgiftsansvariga i Falköpings 

kommun.  

I rapporten konstateras att det under 2020 rapporterades något fler 

personuppgiftsincidenter än 2019, vilket gäller både inom kommunen i stort 

och inom barn- och utbildningsförvaltningen. Anledningen anses vara en 

större kännedom i organisationen om vad en personuppgiftsincident är. Tack 

vare att en e-tjänst har införts för anmälningar av personuppgiftsincidenter 

har också anmälningsprocessen förenklats, vilket förmodligen har bidragit 

till att anmälningarna har ökat något i antal. 

I jämförelse med hur mycket personuppgifter som hanteras inom 

kommunens förvaltningar är dock fortfarande antalet anmälda incidenter 

mycket lågt. Inom barn- och utbildningen anmäldes sex personuppgifts-

incidenter under 2020, varav ingen bedömdes så allvarlig att den behövde 

anmälas till Dataskyddsinspektionen (från och med 1 januari 2021 IMY). 

 

Beslutsunderlag 

Dataskyddsombudets tillsynsrapport över personuppgiftsincidenter 2020.  
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Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Sammanfattningsvis kan konstateras att granskningen av identifierade 

personuppgiftsincidenter hos de personuppgiftsansvariga i Falköpings kommun visar att fler 

incidenter har identifierats år 2020 jämfört med år 2019 samt att personuppgiftsincidenterna 

är fördelade över fler personuppgiftsansvariga år 2020. Det tyder på att kunskapen och 

medvetenheten kring personuppgiftsincidenter har ökat i kommunens verksamheter vilket är 

positivt. Dock är antalet identifierade personuppgiftsincidenter alltjämt relativt lågt med 

hänsyn till den mängd personuppgifter som behandlas av de personuppgiftsansvariga i 

kommunen. Det behövs utbildning riktad till samtliga anställda i kommunen kring 

personuppgiftsincidenter och hur incidenter ska hanteras i Falköpings kommun, vilket också 

är planerat för hösten 2021.  

 

Flera personuppgiftsansvariga i kommunen har inte identifierat någon personuppgiftsincident 

i sin verksamhet under varken år 2019 eller 2020. Om det beror på att det inte har inträffat 

någon incident är det bra men sannolikheten för att så är fallet är låg. Utöver att öka 

kunskapen om personuppgiftsincidenter och kommunens rutin för rapportering av 

personuppgiftsincidenter hos de anställda är det också viktigt att det byggs en kultur i 

kommunen där det ses som positivt att personuppgiftsincidenter uppmärksammas. På så sätt 

kan kommunens verksamheter lära sig av incidenterna och vidta åtgärder för att lindra 

konsekvenserna av den inträffade incidenten och förhindra att liknande incidenter inträffar 

igen. 

 

Av de personuppgiftsincidenter som har identifierats av de personuppgiftsansvariga är det få 

som har anmälts till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare 

Datainspektionen). Det finns därför anledning att uppmärksamma att tröskeln för att anmäla 

en incident till Integritetsskyddsmyndigheten är låg. Enligt lag ska en personuppgiftsincident 

anmälas till tillsynsmyndigheten om det inte är osannolikt att incidenten medför en risk för de 

registrerades rättigheter och friheter. 
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Inledning 

Bakgrund 

Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning (679/2016) i kraft och ersatte 

personuppgiftslagen (PuL 1998:204). Dataskyddsförordningen syftar till ett starkare skydd för 

fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 

personuppgifter. Vidare syftar lagstiftningen till att ge de registrerade mer makt att kunna 

bestämma över sina personuppgifter. Både privata och offentliga verksamheter måste anpassa 

hanteringen av personuppgifter till gällande regler inom ramen för dataskyddsförordningen.  
 

Syfte och tillsynsfrågor 

Organisationer måste anmäla vissa typer av personuppgiftsincidenter till 

Integritetsskyddsmyndigheten men alla incidenter, oavsett om de anmäls till 

Integritetsskyddsmyndigheten eller inte, ska dokumenteras. Aktuell tillsynsfråga är hur många 

personuppgiftsincidenter som har identifierats hos respektive personuppgiftsansvarig i 

Falköpings kommun, för vilken dataskyddsombud är utsett. Vid granskningen ska också 

klargöras om de identifierade incidenterna har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten eller 

endast dokumenterats internt. 

Syftet med granskningen är att utvärdera om verksamheterna förefaller följa 

dataskyddsförordningen och Falköpings kommuns rutin för rapportering av 

personuppgiftsincident samt undersöka om fler eller färre personuppgiftsincidenter har 

anmälts inom respektive verksamhet år 2020 jämfört med år 2019. 

 
Avgränsningar 

Tillsynen avser endast antalet personuppgiftsincidenter och berör inte vad som har inträffat, 

varför eller vilka åtgärder som eventuellt har vidtagits med anledning av incidenten.  
 

Metod 

Tillsynen har genomförts genom att dataskyddsombudet skriftligen har begärt information 

från samtliga berörda personuppgiftsansvariga i Falköpings kommun om antal identifierade 

personuppgiftsincidenter under år 2020 samt om dessa incidenter har anmälts till 

Integritetsskyddsmyndigheten eller endast dokumenterats internt. 

 

Svar på ovan ställda frågor har inkommit från nästintill samtliga personuppgiftsansvariga.  
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Dataskyddsförordningen 

Anmälan till tillsynsmyndigheten 

Enligt artikel 33 dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarig anmäla en 

personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten om det inte är osannolikt att incidenten 

medför en risk för de registrerades rättigheter och friheter.  

Personuppgiftsincidenter ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten utan dröjsmål, senast 

inom 72 timmar efter att ha fått vetskap om den. 

Av artikel 33 dataskyddsförordningen följer också att den personuppgiftsansvarige ska 

dokumentera alla personuppgiftsincidenter, inbegripet omständigheterna kring 

personuppgiftsincidenten, dess effekter och de korrigerande åtgärder som vidtagits. 

Dokumentationen ska göra det möjligt för tillsynsmyndigheten att kontrollera efterlevnaden 

av denna bestämmelse. 

Vad är en personuppgiftsincident? 

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som omfattar personuppgifter och som kan 

innebära risker för människors friheter och rättigheter.  

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan 

exempelvis vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, foton på personer, IP-nummer 

och registreringsnummer. Även ljudinspelningar som lagras digitalt kan vara personuppgifter 

även om det inte nämns några namn i inspelningen. 

Risk för människors friheter och rättigheter kan exempelvis vara att personuppgiftsansvarig 

förlorar kontrollen över de registrerades uppgifter eller att rättigheterna inskränks, exempelvis 

genom identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning, finansiell förlust, brott mot 

sekretess eller tystnadsplikt.  

En incident är något som sker av misstag eller ett medvetet intrång. Att 

personuppgiftsansvarig exempelvis genomför ett planerat systemunderhåll i ett IT-system 

som innebär att systemet inte är tillgängligt under den tiden utgör inte en 

personuppgiftsincident.  

Nedan anges exempel på personuppgiftsincidenter. 

 En tjänstedator eller tjänstetelefon som innehåller personuppgifter stjäls eller 

tappas bort. 

 En obehörig person får tillgång till ett IT-system som innehåller personuppgifter. 

Det kan röra sig om ett dataintrång eller att behörighetsstyrningar har upphävts. 

Det räcker att en obehörig person skulle kunna få tillgång till personuppgifterna 

för att det ska vara fråga om en personuppgiftsincident. 

 Ett mail med personuppgifter skickas till fel mottagare. 
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 Personuppgifter raderas på grund av olyckshändelse eller genom att en obehörig 

gör det (till exempel en hackare). 

 En anställd skriver av misstag eller avsiktligt in felaktiga personuppgifter i ett IT-

system.  

 Förlust av krypteringsnyckel till säkerhetskrypterad data. 

 Omfattande strömavbrott där personuppgifter inte är tillgängliga under en period 

eller förstörs för alltid. 

 Ett IT-system innehållande personuppgifter är inte tillgängligt på grund av 

exempelvis överbelastning eller angrepp från en hackare. 

Hur ska en incident hanteras enligt kommunens rutin? 

Den som upptäcker en personuppgiftsincident ska omgående rapportera incidenten genom att 

göra en anmälan i kommunens interna e-tjänst. Det framgår av kommunens rutin för 

rapportering av personuppgiftsincident som finns på Falnet.  

Berörd verksamhet gör en bedömning av personuppgiftsincidenten och om den ska anmälas 

till Integritetsskyddsmyndigheten. Om det bedöms att en anmälan till 

Integritetsskyddsmyndigheten inte behöver göras ska den personuppgiftsansvarige ändå 

dokumentera alla personuppgiftsincidenter internt.  

Uppdaterad rutin 

För att skapa bättre förutsättningar för kommunens verksamheter att hantera 

personuppgiftsincidenter kommer processen och rutinen för rapportering av 

personuppgiftsincidenter att justeras. Förutom att e-tjänsten för anmälan av 

personuppgiftsincidenter uppdateras för att göra anmälan enklare för samtliga anställda har ett 

kompletterande dokument för fördjupad utredning kring och dokumentation av 

personuppgiftsincidenter skapats. Informationen som framgår av anmälan och den fördjupade 

utredningen utgör bland annat underlag för beslut om den inträffade personuppgiftsincidenten 

ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten eller endast dokumenteras internt och om de 

som är berörda av incidenten ska informeras. Genom den uppdaterade rutinen och den 

kompletterande utredningen ges bättre förutsättningar att fatta ett välgrundat beslut och att 

dokumentationen sker på ett ändamålsenligt sätt. 

 

I den uppdaterade rutinen tydliggörs det också att nämnden i egenskap av 

personuppgiftsansvarig en gång om året ska erhålla sammanställd information om de 

personuppgiftsincidenter som inträffat i verksamheten under det gångna året samt vilka 

åtgärder som vidtagits för att förebygga att liknande personuppgiftsincidenter sker igen. Inom 

ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska även kommunstyrelsens ledamöter årligen ges 

möjlighet att ta del av denna information enligt den uppdaterade rutinen.  

 

Information till de registrerade 

Om en personuppgiftsincident bedöms innebära en hög risk för enskilda personers rättigheter 

och friheter ska den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål informera de registrerade 

som berörs om den inträffade personuppgiftsincidenten, artikel 34 dataskyddsförordningen. 
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Syftet med att informera de registrerade är att de ska kunna agera utifrån informationen som 

de får. Exempelvis ska de registrerade informeras om en incident har medfört att de 

registrerades lösenord har kommit obehöriga tillhanda så att de kan byta lösenord.  

 

Integritetsskyddsmyndighetens rapport om anmälda personuppgiftsincidenter 
år 2020  

Av Integritetsskyddsmyndighetens rapport ”Anmälda personuppgiftsincidenter 2020” (IMY 

rapport 2021:3) framgår att det totalt inkom 4 588 anmälningar om personuppgiftsincidenter 

till Integritetsskyddsmyndigheten år 2020. I rapporten anges vidare att antalet anmälda 

personuppgiftsincidenter var något lägre år 2020 jämfört med 2019. Offentlig sektor står för 

den största andelen av anmälda incidenter, i synnerhet statliga myndigheter och domstolar 

samt hälso- och sjukvården. Av rapporten framgår vidare att den vanligaste incidenten år 

2020, liksom föregående år, är felskickade mail eller brev, som utgör 40 procent av 

incidenterna. Den vanligaste orsaken till de anmälda incidenterna är fortsatt den mänskliga 

faktorn, som uppges ha orsakat mer än hälften av de anmälda incidenterna år 2020.  

Integritetsskyddsmyndigheten skriver i rapporten att myndigheten bedömer att det i Sverige 

fortfarande finns ett stort mörkertal i form av anmälningspliktiga incidenter som inte anmäls. 

Bedömningen baseras bland annat på utvecklingen i andra EU-länder där 

anmälningsskyldigheten för personuppgiftsincidenter funnits längre. Under år 2020 har tre 

tillsynsärenden inletts baserat på anmälda personuppgiftsincidenter, vilket är något färre än 

föregående år. Totalt har myndigheten inlett tillsyn i åtta ärenden baserat på 

personuppgiftsincidenter, eller som rör verksamheters hantering av personuppgiftsincidenter. 

  

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-07



 
 

 

Iakttagelser och bedömning 

Resultatet av de efterfrågade uppgifterna om antalet identifierade personuppgiftsincidenter år 

2020 samt hur många av dessa incidenter som anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten av 

de personuppgiftsansvariga i Falköpings kommun framgår av nedanstående tabell. Detta 

resultat kan jämföras med de uppgifter som framkom i kommunrevisionens rapport 

”Granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen” daterad 27 maj 2020. Uppgifterna 

från kommunrevisionens rapport avseende år 2019 presenteras i tabellen inom parentestecken 

för de verksamheter som var angivna i rapporten.  

 Totalt antal identifierade 

personuppgiftsincidenter år 

2020. Inom parentestecknet 

framgår motsvarande uppgift 

för år 2019. 

Antal personuppgiftsincidenter 

som har anmälts till IMY år 

2020. Inom parentestecknet 

framgår motsvarande uppgift 

för år 2019. 

Barn- och 

utbildningsnämnden 

6 (2) 0 (0) 

Byggnadsnämnden 1 (0) 0 (0) 

Hyresbostäder 

Falköping 

1 0 

Kommunrevisionen Uppgift saknas Uppgift saknas 

Kommunstyrelsen 3 (7) 1(1) 

Kompetens och 

arbetslivsnämnden 

0 (0) 0 (0) 

Kultur- och 

fritidsnämnden 

2 (0) 1 (0) 

Nämnden för 

Samhällsskydd 

Mellersta Skaraborg 

0 (0) 0 (0) 

Socialnämnden 6 (2) 1 (0) 

Tekniska nämnden 4 (0) 0 (0) 

Valnämnden 0 0 

Överförmyndaren 0 0 

 

Det kan konstateras att det år 2020 har identifierats fler incidenter hos de 

personuppgiftsansvariga i Falköpings kommun än år 2019, från elva till tjugotvå stycken vid 

en jämförelse mellan de verksamheter som är representerade i båda undersökningarna. Det 

totala antalet identifierade personuppgiftsincidenter i samtliga undersökta verksamheter för år 

2020 är dock tjugotre stycken. I detta resultat saknas dock uppgift från en 

personuppgiftsansvarig.  

Det är positivt att fler incidenter har uppmärksammats jämfört med föregående år, vilket tyder 

på en bättre kunskap och förståelse för incidenter än tidigare. Det har under tiden också 

tillkommit en e-tjänst för anmälan av personuppgiftsincidenter vilket kan ha underlättat 

hanteringen av incidenterna. Dock uppfattas antalet incidenter alltjämt som lågt i förhållande 

till det stora antalet personuppgiftsbehandlingar som sker i kommunens verksamheter. 
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Utbildning behövs för att öka kunskapen och medvetenheten kring personuppgiftsincidenter 

och hur de ska hanteras i kommunen.  

Utbildning kring personuppgiftsincidenter för chefer på varje förvaltning/bolag är planerad till 

hösten 2021. Efter genomförd utbildning för chefer planeras ett utskick av ett kortare 

utbildningsmaterial till förvaltningarna/bolaget för utbildning av samtliga anställda, att 

genomföras förslagsvis i samband med arbetsplatsträffar. Genom dessa utbildningsinsatser 

kommer förhoppningsvis kunskapen om personuppgiftsincidenter och hur de ska hanteras att 

öka och därmed också antalet identifierade incidenter.  

 

Resultatet av granskningen kring personuppgiftsincidenter visar vidare att de identifierade 

incidenterna är fördelade över fler personuppgiftsansvariga år 2020 jämfört med år 2019 då 

de flesta incidenter var hänförliga till kommunstyrelsens verksamhet. Att incidenter har 

identifierats hos flertalet personuppgiftsansvariga är positivt eftersom det påvisar att det finns 

en fungerande rutin för incidenthantering i de flesta verksamheter. Alltjämt finns det dock 

verksamheter där det varken under år 2019 eller 2020 har identifierats någon 

personuppgiftsincident. Det kan framstå som positivt att det inte har identifierats någon 

incident eftersom det skulle kunna innebära att det inte har inträffat någon 

personuppgiftsincident. Sannolikheten för att det under två års tid inte har inträffat någon 

personuppgiftsincident bedöms dock som låg då det exempelvis räcker att ett mail 

innehållandes personuppgifter skickas till fel person för att det ska vara fråga om en 

personuppgiftsincident.  

Att personuppgiftsincidenter inte uppmärksammas kan utöver bristande kunskap handla om 

rädsla för att påvisa misstag. Det är därför viktigt att det skapas en kultur i kommunen där det 

ses som positivt att personuppgiftsincidenter uppmärksammas så att åtgärder kan vidtas för att 

omedelbart lindra konsekvenserna av den inträffade incidenten men också att åtgärder vidtas i 

ett längre perspektiv för att minska risken för att liknande incidenter inträffar igen.  

 

Det kan vidare konstateras att det är få av de identifierade personuppgiftsincidenterna som har 

anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten. Det bör framhållas att tröskeln för att anmäla en 

incident till Integritetsskyddsmyndigheten är låg. En personuppgiftsincident ska anmälas till 

tillsynsmyndigheten om det inte är osannolikt att incidenten medför en risk för de 

registrerades rättigheter och friheter.   

 

Att få personuppgiftsincidenter anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten kan självklart bero 

på att det rör sig om incidenter av mindre allvarlig art som inte bedöms medföra risk för de 

registrerades rättigheter och friheter. En anledning till att de personuppgiftsansvariga tenderar 

att undvika att anmäla personuppgiftsincidenten till Integritetsskyddsmyndigheten kan dock 

vara att det råder osäkerhet kring vad en anmälan till tillsynsmyndigheten kan leda till. Enligt 

samma resonemang som ovan är det viktigt att det i kommunen skapas en kultur där det ses 

som positivt att personuppgiftsincidenter uppmärksammas, hanteras och bedöms på ett 

korrekt sätt så att de personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen och vidtar 

adekvata åtgärder. Som framgår av informationen ovan är det också väldigt få anmälningar av 

personuppgiftsincidenter till Integritetskyddsmyndigheten som leder till tillsyn.  
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Dataskyddsombudet kan vara till stöd i bedömningen om en personuppgiftsincident bör 

anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten. Dessutom innehåller den uppdaterade rutinen om 

rapportering av personuppgiftsincident vägledning kring hur personuppgiftsansvarig ska göra 

bedömningen om incidenten medför risk för de registrerades rättigheter och friheter. Det 

slutliga beslutet om en incident ska anmälas till tillsynsmyndigheten ligger alltid på 

personuppgiftsansvarig eller den som utsetts att fatta sådant beslut enligt 

delegationsordningen. 

 

Dataskyddsombudet vill i sammanhanget påminna om att alla personuppgiftsincidenter ska 

dokumenteras enligt dataskyddsförordningen, oavsett om de anmäls till 

Integritetsskyddsmyndigheten eller endast dokumenteras internt.   

 

2021-06-30 

Elinor Stenberg, dataskyddsombud 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunens dataskyddsombuds granskning av 
personuppgiftsincidenter 2020 

Förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner informationen om kommunens dataskyddsombuds 

granskning av personuppgiftsincidenter 2020 och lägger den till 

handlingarna.        

Bakgrund 

Kommunens dataskyddsombud granskar varje år rapporteringen av 

personuppgiftsincidenter från de personuppgiftsansvariga i Falköpings 

kommun.  

I rapporten konstateras att det under 2020 rapporterades något fler 

personuppgiftsincidenter än 2019, vilket gäller både inom kommunen i stort 

och inom barn- och utbildningsförvaltningen. Anledningen anses vara en 

större kännedom i organisationen om vad en personuppgiftsincident är. Tack 

vare att en e-tjänst har införts för anmälningar av personuppgiftsincidenter 

har också anmälningsprocessen förenklats, vilket förmodligen har bidragit 

till att anmälningarna har ökat något i antal. 

I jämförelse med hur mycket personuppgifter som hanteras inom 

kommunens förvaltningar är dock fortfarande antalet anmälda incidenter 

mycket lågt. Inom barn- och utbildningen anmäldes sex personuppgifts-

incidenter under 2020, varav ingen bedömdes så allvarlig att den behövde 

anmälas till Dataskyddsinspektionen (från och med 1 januari 2021 IMY). 

 

Beslutsunderlag 
Dataskyddsombudets tillsynsrapport över personuppgiftsincidenter 2020.       

 

 

Björn Broberg 

Utvecklingsstrateg IKT 
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§ 64 Dnr 2021/00856  

Deltagande i SKRs satsning Styrning och ledning 
matematik 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Arbetsutskottet beslutar att Falköpings kommun ska delta i SKRs 

satsning Styrning och ledning matematik. 

2 Information om arbetsutskottets beslut och dess innebörd lämnas på 

nämndsmötet den 7 september 2021.  

Bakgrund 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har bjudit in Falköpings kommun 

att delta i satsningen Styrning och ledning matematik. Arbetet går ut på att 

implementera en ny undervisningspraktik som bygger på de senaste rönen 

snarare än en matematikbok. Arbetet fokuserar på de lägre årskurserna F-3.  

Arbetet förväntas pågå i 2,5 år med start i september 2021. 

Kostnaden för deltagande är 100 000 kronor per år, vilket inkluderar 

processledningsstöd, lärarhandledningar, kompetensutvecklingsmaterial 

samt handledarutbildning för ett flertal personer. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att det skulle vara fördelaktigt för Falköpings 

kommun att delta i projektet och föreslår därför att arbetsutskottet beslutar 

om deltagande.   

Finansiering 

Kostnaden 100 000 kronor per år hanteras inom befintlig ram. 

Beslutsunderlag 

Inbjudan Styrning och ledning matematik 

Villkor för deltagande 

  

 

Paragrafen skickas till  
SKR 

Barn- och utbildningsnämnden            
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Tänka, resonera, räkna f-3! 

 
 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Nationellt Centrum för 
Matematikutbildning (NCM) bjuder in till en fjärde omgång av den banbrytande 
satsningen Styrning och ledning matematik. 
  
Arbetet går ut på att implementera en ny undervisningspraktik som bygger på de senaste 
vetenskapliga rönen snarare än en matematikbok. Därtill finns det ett antal kända 
utmaningar kopplat till skolans styrkedja som behöver adresseras för att stora satsningar 
som denna ska lyckas. 
 
Arbetet fokuserar på de lägre årskurserna f-3 och är troligen den största i sitt slag i världen. 
Den kompetensutveckling som genomförs inom ramen för satsningen sker inom ordinarie 
undervisning vilket gör den både kostnadseffektiv och jämförelsevis snabb att genomföra.  
 
Satsningen startade våren 2018 med fem pilotkommuner, totalt 14 kommuner deltar idag 
och 200 lärare undervisar just nu fler än 8000 elever enligt modellen på lågstadiet. 
Ambitionen är att från läsåret 2021/2022 väsentligt öka satsningens storlek.  
 
 
 
 Målgrupp: Kommuner som har intresse av att arbeta systematiskt, samverka med andra 

kommuner enligt SKR:s modell med arbetande kommunnätverk och via sin styrkedja utveckla 
matematikundervisningen för de yngsta eleverna.  

Kostnad: Kostnad för deltagande är 100.000 kronor per år. Avgiften inkluderar 
processledningsstöd, lärarhandledningar, kompetensutvecklingsmaterial samt 
handledarutbildning för ett flertal personer.  
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Tid: Arbetet med implementera undervisningsmodellen förväntas pågå i 2,5 år med start i 
september 2021. Under den tiden kommer SKL och NCM att finnas med som en aktiva parter och 
stöd. 

Anmälan: En blankett för anmälan bifogas till mejlet. Anmälan förutsätter en acceptans av de 
villkor som beskrivs i PM ”Villkor att delta i Styrning och ledning – Matematik”  även dessa bifogas 
mejlet. Anmälan skickas till info@skl.se.  

Mer information: Ytterligare information finns på webben. Här finns bl.a. filmer som beskriver de 
olika delarna i satsningen och  information om modellen med arbetande kommunnätverk och 
satsningens vetenskapliga grund. 

 

Kontakt: Hör gärna av dig till oss gärna vid frågor eller behov av kompletterande information. 

 
Daniel Berr   Peter Nyström 

daniel.berr@skl.se    peter.nystrom@ncm.gu.se  

08-452 77 28    031-786 68 37 
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Villkor för deltagande i Styrning och 
ledning matematik 

_____________________________________________________________________  

 

Bakgrund SKL Matematik PISA 2015                                                                                        

Inom ramen för SKR:s stora satsning Matematik PISA 2015 (åren 2012-2016) identifierades 

nya utvecklingsområden då det i de inventeringar som gjordes visade sig att 

ämneskunskaperna varierar bland de behöriga lärarna som undervisar i årskurs 1-3; och så 

även kunskapen om hur lärande och undervisningen i matematik organiseras för de yngre 

eleverna. Under den tid satsningen pågick var även omsättningen inom ledningsnivåerna 

hög i de deltagande kommunerna, vilket skapade stora utmaningar för såväl styrning som 

ledning.   

 

 

Styrning och ledning matematik  

Arbetet syftar till en samlad kompetens- och organisationsutveckling som ska ge långsiktiga 

effekter på lärares kollegiala lärande och på elevers matematikkunskaper. Genom 

deltagande i satsningen förväntas ett antal lärare i kommunerna förändra sin undervisning i 

matematik. För att göra en sådan förändring möjlig och hållbar är det centralt att, 

förvaltningens och skolledningens stöd och organisering runt denna professionsutveckling, 

är välplanerad och förankrad. Därför vill SKR bidra till att kommunerna utvecklar 

strukturer och arbetssätt för detta. Samtidigt kan SKR:s upplägg av satsningen ses som en 

modell för förbättringsarbete inom svensk skolväsende.   
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Villkor för deltagande  

Den politiskt ansvariga ledningen avger i och med undertecknandet av anmälan en 

avsiktsförklaring att förbättra matematikundervisningen för sin kommuns yngsta elever.   

  

Varje kommun ska utse en processledare. Processledaren ansvarar för kontakterna med 

SKR/NCM samt andra kommuners processledare, planerar och genomför 

nätverkskonferenserna. Processledaren företräder kommunen vid de återkommande 

processledarträffarna som samordnas av SKR. Processledaren måste vara insatt i det  

pågående utvecklingsarbetet i den egna kommunen, därför bör processledaren ingå i eller stå 

i mycket nära kontakt med förvaltningsledningen                                                                             

 

Varje deltagande kommun ska inför läsåret 2022/2023 ange tydliga målsättningar för sin 

egen satsning gällande det fortsatta arbetet.  Deltagande kommuner ska aktivt delta i de 

olika mötesplatserna inom SKR:s Matematiksatsning, vara villiga att fullfölja satsningen till 

2023 och även ta ett visst ansvar i ett läge där fler kommuner ansluter sig. Övriga villkor 

och principer för deltagandet anges nedan.    

 

Styrning och ledning                                                                                                                   

SKR har sammanfattat slutsatserna från den senaste skolforskningen samt beprövade 

erfarenheter från större utvecklingsarbeten och projekt. Dessa utgör utgångspunkten för 

arbetet med styrning och ledning. Deltagande kommuner prövar sin egen Styrning och 

ledning med fokus på lärarnas professionsutveckling i matematik, utifrån nedanstående 

framgångsfaktorer/satser: 

  

Gemensam ledning:                                                                                                          

Ledningsnivåerna är sammanlänkade och tydligt ansvarsfördelade 

Det finns gemensamma och förankrade mål  

  

Gemensam värderingar:                                                                                                                      

Höga förväntningar på alla elever och övriga                                                                 

Organisering för likvärdighet  

Samsyn kring utveckling av undervisningen                                                      

  

Gemensamma rutiner:                                                                                                             

Det finns fungerande rutiner för en systematisk uppföljning och återkoppling                         

Det finns fungerande rutiner för att fånga upp elever i behov av stöd                               
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Arbetssätt                                                                                                                                   

Den högsta politiska ledningen i varje kommun tar ansvaret för resultaten i skolan, och att 

alla nivåer och aktörer i kommunerna involveras, förutom den politiska, också 

förvaltningsledning, rektorer och lärare, de senare också via sina fackliga organisationer.   

 

Omfattningen av satsningen vid start avgör respektive kommun men målsättningen bör vara 

att alla kommunens grundskolor f-3 ska involveras. SKR vill bidra till att kommunerna 

utvecklar strukturer och arbetssätt som leder till förbättrad matematikundervisning så att de 

yngsta elevernas kunskaper ökar. Styrning och ledning är centralt för att styra och hålla fast 

en förändring.   

  

    

Nätverkskonferenser  

Konferenserna inom Styrning och ledning matematik har alla karaktären av att vara väl 

förberedda arbetande sammankomster där samtliga nivåer i kommunen är företrädda 

(politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare). Relationen mellan NCM och SKR är att 

NCM har sin tyngdpunkt i matematik och didaktik och SKR i SKR:s satser om Styrning och 

ledning som också blir utgångspunkter för det gemensamma arbetet på 

nätverkskonferenserna.  

  

Det arbetssätt som eftersträvas är kritiska vänner där var och en bemödar sig att ta del av 

andras idéer och planer och att ge sina synpunkter på dessa, såväl som att dela med sig egna 

idéer och tankar för att få återkoppling. Såväl inskickade underlag som konferensinnehållet 

ska dokumenteras för att göras tillgängligt på den digitala mötesplatsen.   

 

Den vanligaste arbetsformen är samtal och arbete i blandade grupper. Redovisningar och 

reflektioner från företrädare från deltagande kommuner ska uppmuntras och kanaliseras via 

kommunernas processledare som svarar för konferensernas innehåll tillsammans med SKR 

och NCM. Eventuell extern medverkan vid konferenserna för att ge kommunerna maximalt 

stöd i sina satsningar avgörs också av processledare tillsammans med SKR och NCM.  

 

 

Lärarnas kompetensutveckling  

Kompetensutvecklingen syftar till att göra lärarna skickliga att genomföra 

undervisningsmodellen med hög kvalitet. Innehållet i undervisningsmodellen är knutet till 

området taluppfattning.  

 

Arbetet syftar också till att etablera rutiner för den ständiga kompetensutveckling som är en 

förutsättning för upprätthållande och utveckling av undervisning av hög kvalitet.  
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Kompetensutvecklingen i satsningen bygger på kollegialt lärande utifrån några 

grundläggande principer: 

  

• Kompetensutvecklingen baseras på gemensamma och delade erfarenheter av 

specifik undervisning  

• Kompetensutvecklingen sker i grupper med 3-5 lärare som alla arbetar i samma 

årskurs och genomför samma undervisningscykler i gemensam takt  

• Gruppens medlemmar träffas regelbundet för möten i nära anslutning till 

genomförda undervisningscykler  

• Observationer av genomförd undervisning, genom filmning eller klassrumsbesök, 

kan vara ett inslag i kompetensutvecklingen  

 

Arbetet i grupp stöds av ett kompetensutvecklingsmaterial som knyts till varje 

undervisningscykel. Kompetensutvecklingsmaterialet kommer att bestå av instruktioner, 

samtalsfrågor och aktiviteter som lyfter fram väsentliga aspekter i varje undervisningscykel. 

Det kommer också att innehålla stöd för lärares egen utveckling av förståelse för den 

matematik som undervisningen handlar om. Materialen kommer att vara nära kopplade till 

det faktiska undervisningsinnehållet i varje cykel.  

  

Arbetet i grupp stöds även av en handledare som ska delta i gruppens möten och leda 

samtalet. Handledaren behöver ha egen erfarenhet av undervisningsmodellen, och för övrigt 

vara skicklig i att stötta kompetensutvecklingen. De handledare som ska stötta det kollegiala 

lärandet behöver i sin tur stöd i form av nätverkande med andra handledare, egen 

kompetensutveckling i matematik och handledarskap samt handledarutbildning. 

Undervisningsmodellen fokuserar taluppfattning och tals användning, vilket är ett 

dominerande matematikområde i f-3, och kommer att ta drygt hälften av undervisningstiden 

i anspråk. Övrig undervisningstid måste lärare själva ta ansvar för och se till att täcka 

kursplanens hela matematikinnehåll.   

  

 

Kostnader   

Kostnad för deltagande är 100.000 kronor per år. Avgiften inkluderar processledningsstöd, 

lärarhandledningar, kompetensutvecklingsmaterial samt handledarutbildning för ett flertal 

personer. Arbetet med implementera undervisningsmodellen förväntas pågå i 2,5 år med 

start i september 2021. Den totala kostanden uppgår således till 250.000kr. Under den tiden 

kommer SKL och NCM att finnas med som aktiva parters och stöd. 

 

I ett läge där konferenser kan genomföras som fysiska träffar kommer konferenskostnaderna 

inklusive logi för maximalt fem nätverkskonferenser (för sju personer) och åtta 

planeringskonferenser (för processledaren) bekostas av respektive kommun. Den normala 

längden på konferenserna är ett tvådagarsinternat. Processledarna, SKR och NCM kommer 

överens om eventuella ändringar av upplägget.  
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Dokumentation                                                                                                                          

Varje deltagande kommun ansvarar för att dokumentation görs av de egna insatserna. SKR 

ansvarar för att dokumentation från de gemensamma mötesplatserna sker och tillhandahåller 

en digital plats för deltagande kommuners dokumentation.    

 

 

Information                                                                                                                               

Utifrån tillgänglig dokumentation från satsningen och övriga relevanta uppgifter svarar SKR 

för att maximal uppmärksamhet ges åt satsningen under de år den pågår. Även här är det av 

helt avgörande betydelse för satsningens framgång att högsta ledningen för SKR är synlig 

och tydlig i sitt engagemang, liksom ledningen för alla deltagande kommuner.   
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Beslut om deltagande i SKRs satsning Styrning och 
ledning matematik 

Förslag till beslut 

1 Arbetsutskottet beslutar att Falköpings kommun ska delta i SKRs satsning 

Styrning och ledning matematik.        

Bakgrund 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har bjudit in Falköpings kommun 

att delta i satsningen Styrning och ledning matematik. Arbetet går ut på att 

implementera en ny undervisningspraktik som bygger på de senaste rönen 

snarare än en matematikbok. Arbetet fokuserar på de lägre årskurserna F-3.  

Arbetet förväntas pågå i 2,5 år med start i september 2021. 

Kostnaden för deltagande är 100.000 kronor per år, vilket inkluderar 

processledningsstöd, lärarhandledningar, kompetensutvecklingsmaterial 

samt handledarutbildning för ett flertal personer. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att det skulle vara fördelaktigt för Falköpings 

kommun att delta i projektet och föreslår därför att arbetsutskottet beslutar 

om deltagande.   

Finansiering 

Kostnaden 100.000 hanteras inom befintlig ram. 

Beslutsunderlag 
Inbjudan Styrning och ledning matematik 

Villkor för deltagande        

Beslutet ska skickas till 

SKR 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Sommarskola 2021: Återkoppling 

 

Sammanfattning  

De deltagande eleverna kom mestadels från grundskolans åk 8 och 9 samt 11 

elever från gymnasiets introduktionsprogram (IM). 

Totalt deltog 90 elever med resultat enligt nedan. 

Engelska: 22 st (åk 9: 5st, åk 8: 14st, IM: 3st) 

Av 5 elever anmälda till prövning, erhöll 2st från åk9 och 2st från IM ett 

godkänt betyg.  

Svenska/Svenska som andraspråk: 36 st (åk9: 20st, åk8: 12st, IM: 4st) 

Av 11 elever anmälda till prövning lyckades ingen nå hela vägen fram till ett 

godkänt betyg.  

Matematik: 32 st (åk 9: 18st, åk 8: 10st, IM: 4st) 

Av 17 elever anmälda till prövning, erhöll 8st från åk 9 och 2st från IM ett 

godkänt betyg.  

Sammantaget klarade 14 elever från åk9 och IM godkänt betyg i något av 

ämnena. 

Av dessa lyckade 5 elever från åk9 samt 4 elever från IM bli behöriga till 

något av gymnasiets nationella program dvs totalt 9st. 

Bakgrund 

Årets upplaga av sommarskolan genomfördes med ett nytt upplägg 

(Covidanpassat) där två ämnen lästes på Ållebergsgymnasiet och ett på 

Centralskolan. 

Denna fördelning upplevdes som positivt av såväl deltagare som personal. 

 

 

Henrik Ader   Torbjörn Karlsson 

Verksamhetschef grundskola Verksamhetschef gymnasieskola 
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Inkomna skrivelser 2021-06-01 – 2021-08-31 

Datum Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Diarienr Dokumentid. 

2021-08-23 IN Kommunrevisionen Information om kommunrevisionens 
granskning av gymnasieskolans 
distansundervisning och uppföljning av 
kunskapsresultaten ur ett 
kvalitetsperspektiv 

2021/00878 38344  

2021-08-12 IN Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

Begäran om komplettering 2021/00849 38265  

2021-07-21 IN Skolväsendets 
överklagandenämnd 

Angående överklagan beslut skolplacering 2021/00312 38201  

2021-07-21 IN Skolväsendets 
överklagandenämnd 

Angående överklagan beslut skolplacering 2021/00405 38200  

2021-06-28 IN Skolinspektionen Informationsbrev 2 TKG betyg Falköpings 
Kommun 

2021/00661 38004  

2021-06-28 IN Skolinspektionen Informationsbrev 1 till huvudman inför 
granskning Falköpings Kommun 

2021/00661 38003  

2021-06-28 IN Skolinspektionen Tematisk kvalitetsgranskning rättvisande 
betygssättning Floby 7-9 

2021/00661 38002  

2021-06-16 IN Skolverket Brev från Skolverket kring det fortsatta 
arbetet med samordnare för att utveckla 
nyanlända elevers utbildning 

2021/00019 37919  

2021-06-16 IN Skolinspektionen Begäran om komplettering 2021/00216 37918  
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Datum 

2021-09-01 

 

  

 

 

Datum Riktning Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienum
mer 

2021-08-
30 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts  Sarah Cato 2021/00881 

2021-08-
27 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00899 

2021-08-
26 

UPP Rektor 
Mössebergsskolan 

Beslut om placering i grundskola efter 
skolval - avslag 

Anna-Carin 
Setterberg 

2021/00853 

2021-08-
26 

UPP Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen 
Dahlstrand 

2021/00886 

2021-08-
26 

UPP Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen 
Dahlstrand 

2020/01114 

2021-08-
25 

UPP Pivatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg  Helen 
Dahlstrand 

2021/00883 

2021-08-
25 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om självskjutsersättning för 
gymnasieelev Vt-21 

Sarah Cato 2021/00198 

2021-08-
24 

UPP Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg Helen 
Dahlstrand 

2021/00882 

2021-08-
24 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Ordförandebeslut angående 
sammanträdesarvode för deltagande 
vid budgetdagar 23 aug och 2 sept 

Eva Dahlgren 2021/00022 

2021-08-
12 

UPP Rektor Vindängens 
skola 

Beslut placering i grundskola efter 
skolval 

Maria Burlin 2021/00853 

2021-08-
12 

UPP Rektor Vindängens 
skola 

Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Maria Burlin 2021/00853 

2021-08-
12 

UPP Rektor 
Gudhemsskolan 

Beslut om placering i grundskola Carina Milton 
persson 

2021/00853 

2021-08-
12 

UPP Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i grundskola Lena 
Magnusson 

2021/00853 

2021-08-
11 

UPP Rektor 
Mössebergsskolan 

Beslut om placering i grundskola Anna-Carin 
Setterberg 

2021/00853 

2021-08-
11 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00854 

2021-08-
11 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Delegationsbeslut angående ändring 
av läsårstider 2021/2022 

Karina Bronell 2020/01284 

2021-08-
10 

UPP Rektor Centralskolan Beslut om placering i grundskola  Carola Granath 2021/00853 

2021-08-
10 

UPP Rektor Centralskolan Beslut om placering i grundskola Carola Granath 2021/00853 

2021-08-
10 

UPP Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i grundskola Lena 
Magnusson 

2021/00853 

2021-08-
10 

UPP Rektor Centralskolan Beslut om placering i grundskola Carola Granath 2021/00853 

2021-08-
09 

UPP Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i grundskola 21-22  Lena 
Magnusson 

2021/00853 

2021-08-
09 

UPP Rektor Centralskolan Beslut om placering i grundskola  Carola Granath 2021/00853 

2021-08-
09 

UPP Rektor Centralskolan Beslut om placering i grundskola  Carola Granath 2021/00853 

2021-08-
09 

UPP Rektor 
Mössebergsskolan 

Beslut om placering i grundskola  Anna-Carin 
Setterberg 

2021/00853 

2021-08-
09 

UPP Rektor Gustaf 
Dalénskolan 

Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 21-22  

Tommy 
Cronholm 

2021/00853 
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Datum Riktning Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienum
mer 

2021-08-
09 

UPP Rektor 
Mössebergsskolan 

Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 21-22  

Anna-Carin 
Setterberg 

2021/00853 

2021-08-
09 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00854 

2021-08-
05 

UPP Rektor Vartoftaskolan Beslut att ej bevilja uppskjuten skolplikt Annica Ekeroos 2021/00199 

2021-06-
24 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00527 

2021-06-
23 

UPP Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering grundskola efter 
skolval 

Lena 
Magnusson 

2021/00179 

2021-06-
22 

UPP Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i grundskola Lena 
Magnusson 

2021/00179 

2021-06-
22 

UPP Rektor 
Åttagårdsskolan 

Beslut om placering i grundskola Birgit Lagergren 2021/00179 

2021-06-
17 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00607 

2021-06-
17 

UPP Rektor Gustaf 
Dalénskolan 

Beslut om placering i skola efter eget 
skolval  

Emil Thilander 2021/00179 

2021-06-
16 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts på grund av 
särskilda skäl 

Sarah Cato 2021/00591 

2021-06-
15 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato  

2021-06-
15 

UPP Henrik Ader Beslut om skolbyte Sarah Cato 2021/00591 

2021-06-
15 

UPP Rektor Vindängens 
skola 

Beslut om placering i grundskola efter 
eget skolval 

Maria Burlin 2021/00179 

2021-06-
11 

UPP Rektor Flobyskolan Beslut om placering i grundskola efter 
eget skolval 

Per Linderoth 2021/00179 

2021-06-
10 

UPP Rektor 
Åttagårdsskolan 

Beslut om placering i skola Birgit Lagergren 2021/00179 

2021-06-
10 

UPP Rektor Centralskolan Byte från fristående skola till kommunal Carola Granath 2021/00453 

2021-06-
10 

UPP Rektor Flobyskolan Beslut om placering i grundskola efter 
eget skolval 

Per Linderoth 2021/00179 

2021-06-
10 

UPP Drottnings Blankas 
gymnasieskola 

Beslut om tilläggsbelopp Drottning 
Blankas Gymnasieskola 

Karina Bronell 2021/00195 

2021-06-
10 

UPP Vårkullen AB Beslut om tilläggsbelopp Vårkullen AB Karina Bronell 2021/00195 

2021-06-
10 

UPP Raoul 
Wallenbergskolan 

Beslut om tilläggsbelopp Raoul 
Wallenbergskolan 

Karina Bronell 2021/00195 

2021-06-
10 

UPP Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i förskoleklass 
efter skolval - avslag 

Lena 
Magnusson 

2021/00179 

2021-06-
10 

UPP Rektor Gustaf 
Dalénskolan 

Beslut om placering i grundskola Tommy 
Cronholm 

2021/00179 

2021-06-
10 

UPP Skolchef Beslut om skolgång utomlands - avslag Karina Bronell 2021/00556 

2021-06-
04 

UPP Rektor Centralskolan Nytt beslut om placering i skola efter 
skolval 

Carola Granath 2021/00179 

2021-06-
04 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00582 

2021-06-
02 

UPP Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
eget skolval 

Lena 
Magnusson 

2021/00179 

2021-06-
01 

UPP Rektor Flobyskolan Beslut om placering i grundskola efter 
eget skolval 

Per Linderoth 2021/00179 
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Delegationsbeslut skolskjuts fattade av skolskjutsansvarig 2021-06-01 – 2021-08-31 

ID Status Beslut Orsak till ansökan Riktning Avsändare/mottagare 

24405 Beslutat 2021-06-03 08:22:26 Funktionsnedsättning UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24481 Beslutat 2021-06-16 07:54:18 Trafikförhållande UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24486 Beslutat 2021-06-10 08:29:49 Funktionsnedsättning UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24509 Avslutat 2021-06-10 08:50:43 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24511 Avslutat 2021-06-10 08:51:07 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24512 Beslutat 2021-06-10 14:30:00 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24513 Beslutat 2021-06-10 14:36:21 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24550 Beslutat 2021-06-10 09:38:19 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24551 Beslutat 2021-06-10 09:40:57 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24585 Beslutat 2021-06-10 13:35:28 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24598 Beslutat 2021-06-10 13:56:40 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24599 Beslutat 2021-06-10 13:52:13 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24602 Beslutat 2021-06-10 15:09:34 Trafikförhållande UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24603 Beslutat 2021-06-10 15:13:46 Trafikförhållande UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24604 Beslutat 2021-06-11 08:36:36 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24605 Beslutat 2021-06-15 11:25:27 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24616 Beslutat 2021-06-11 14:50:42 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24618 Beslutat 2021-06-11 15:24:34 Trafikförhållande UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24619 Beslutat 2021-06-11 15:27:23 Trafikförhållande UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24623 Beslutat 2021-06-11 15:45:24 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24624 Beslutat 2021-06-11 15:47:36 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24625 Beslutat 2021-06-11 15:49:30 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24648 Beslutat 2021-06-14 10:46:10 Funktionsnedsättning UPP Barn- och utbildningsnämnden 
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24720 Beslutat 2021-06-21 08:49:58 Funktionsnedsättning UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24735 Beslutat 2021-06-23 11:41:43 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24779 Beslutat 2021-06-28 16:30:25 Funktionsnedsättning UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24894 Beslutat 2021-08-06 15:08:37 
Annan särskild 
omständighet UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24948 Beslutat 2021-08-04 13:21:09 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24950 Beslutat 2021-08-04 13:24:02 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24978 Beslutat 2021-08-05 10:45:59 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24996 Beslutat 2021-08-04 14:47:26 Trafikförhållande UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24997 Beslutat 2021-08-04 14:49:29 Trafikförhållande UPP Barn- och utbildningsnämnden 

24998 Beslutat 2021-08-04 14:51:27 Trafikförhållande UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25058 Avslag 2021-08-09 13:52:03 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25070 Beslutat 2021-08-09 14:11:10 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25071 Beslutat 2021-08-09 14:18:57 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25098 Beslutat 2021-08-04 15:26:58 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25110 Beslutat 2021-08-04 15:39:30 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25124 Beslutat 2021-08-09 14:35:02 Trafikförhållande UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25242 Beslutat 2021-08-05 08:39:04 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25243 Beslutat 2021-08-05 08:36:33 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25244 Beslutat 2021-08-18 14:34:48 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25246 Beslutat 2021-08-18 14:37:29 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25259 Beslutat 2021-08-12 15:29:08 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25276 Beslutat 2021-08-12 15:42:58 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25315 Beslutat 2021-08-12 15:56:41 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25316 Beslutat 2021-08-12 15:59:09 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25322 Beslutat 2021-08-12 19:50:00 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25335 Beslutat 2021-08-12 20:21:03 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25336 Beslutat 2021-08-12 20:23:45 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25337 Beslutat 2021-08-12 20:26:01 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25360 Beslutat 2021-08-12 13:47:22 Funktionsnedsättning UPP Barn- och utbildningsnämnden 
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25373 Beslutat 2021-08-12 20:37:54 Trafikförhållande UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25386 Beslutat 2021-08-13 12:25:55 Trafikförhållande UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25391 Beslutat 2021-08-19 13:29:21 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25393 Beslutat 2021-08-19 13:45:59 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25416 Beslutat 2021-08-23 14:49:23 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25432 Beslutat 2021-08-18 08:34:02 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25444 Beslutat 2021-08-19 13:55:35 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25463 Beslutat 2021-08-19 14:21:23 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25464 Beslutat 2021-08-19 14:23:27 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25467 Avslag 2021-08-19 15:06:36 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25468 Avslag 2021-08-19 15:09:27 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25469 Avslag 2021-08-19 15:12:18 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25477 Avslag 2021-08-19 15:18:57 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25491 Beslutat 2021-08-23 09:48:17 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25505 Beslutat 2021-08-19 15:49:59 Trafikförhållande UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25506 Beslutat 2021-08-19 16:31:22 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25507 Beslutat 2021-08-19 16:35:20 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25508 Beslutat 2021-08-19 16:37:28 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25519 Beslutat 2021-08-20 10:40:52 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25520 Beslutat 2021-08-20 10:43:14 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25539 Beslutat 2021-08-20 13:51:26 Trafikförhållande UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25541 Beslutat 2021-08-20 13:52:01 Trafikförhållande UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25652 Beslutat 2021-08-20 08:45:47 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25698 Beslutat 2021-08-24 15:56:58 Trafikförhållande UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25769 Beslutat 2021-08-26 08:05:16 Trafikförhållande UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25773 Beslutat 2021-08-20 14:52:07 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25825 Avslag 2021-08-19 15:21:09 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25826 Avslag 2021-08-19 15:23:02 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25840 Beslutat 2021-08-23 15:01:49 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25879 Beslutat 2021-08-26 10:35:17 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 
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25880 Beslutat 2021-08-26 10:53:32 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25886 Avslutat 2021-08-26 11:03:46 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25899 Avslutat 2021-08-19 13:21:58 Trafikförhållande UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25920 Beslutat 2021-08-26 11:05:37 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25941 Beslutat 2021-08-26 13:57:09 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25942 Beslutat 2021-08-26 14:17:14 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25948 Beslutat 2021-08-30 11:35:35 Trafikförhållande UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25964 Beslutat 2021-08-31 12:52:35 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25965 Beslutat 2021-08-31 12:55:39 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25993 Beslutat 2021-08-31 13:20:34 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

25995 Beslutat 2021-08-31 13:23:19 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

26018 Beslutat 2021-08-31 13:37:38 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

26053 Inskickat 2021-08-28 17:30:46 Trafikförhållande UPP Barn- och utbildningsnämnden 
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