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Underskrifter

Eva Dahlgren (C), Ordförande
Angela Joelsson (KD), 1:e vice ordförande, närvarar digitalt
Fredy Neörnan (S), 2:e vice ordförande
Ed Kahrs (M)
Lillemor Bertilsson (S)
Thomas Svensson (S)
Britt-Marie Aronsson (KD)
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Karina Bronell, skolchef
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Torbjörn Karlsson, närvarar digitalt §§ 85 och 90
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Henrik Ader, verksam hetschef grundskola, närvarar digitalt § 90
Björn Broberg, utvecklingsstrateg IKT, närvarar digitalt § 88

Fredy Neiman
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§81 Dnr 2021/00824

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsrapport
per den 31 augusti 2021

Barn- och utbi ldningsnämndens 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.

Beslutsunder lag
Protokollsutdrag BUNAU 2021-08-17 § 58

Paragrafen sk ickas t i l l
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerarn signaturer

I' l

Protokollsutdraget bestyrks
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§82 Dnr 2021/00125

Ekonomisk lägesrapport

Barn- och utbi ldningsnämndens 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.

För skola

Precis som föregående år är förskolans budgetföljsamhet god och förskolan
har ett prognostiserat överskott på 4 miljoner kronor på helår.

Gr undskola

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 till 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.

Övr igt

Övriga poster inkluderar bland annat nämndens samtliga lokalkostnader. I år
har man debiterat ut cirka 12 miljoner 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.

Antalet placeringar av elever hos andra huvudmän har ökat under året,
framförallt SIS-placeringar, vilket innebär ökade kostnader för nämnden.

Justerar -kir naturer Protokollsutdraget bestyrks
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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.

Justerarn Ognaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§83 Dnr 2021/00901

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

Barn- och utbi ldningsnämndens 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.

Paragrafen sk ickas t i l l
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningskontoret
Kommunikationsavdelningen
KS-kansli

Justerar sSignaturer .\l/ Protokollsutdraget bestyrks
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§84 Dnr 2021/00855

Rapport om hälsotal januari - augusti 2021

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden godkänner rapporten om hälsotal januari - augusti 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.

Förvaltn ingens bedömning

Hälsotalen i barn- och utbildningsförvaltningen för perioden januari —
augusti 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).

Beslutsunder lag

Hälsotal januari — augusti 2021

Justerar signaturer&,_, Y
Protokollsutdraget bestyrks
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§85 Dnr 2021/00506

Information om Skolinspektionens tematiska
kvalitetsgranskning om möjligheter för elever på
yrkesprogram att läsa behörighetsgivande kurser vid
Ållebergsgymnasiet E

Barn- och utbi ldningsnämndens 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.

Beslutsunder lag

Skolinspektionens beslut efter inspektion 2021-06-04

Justeracna signaturer Protokollsutdraget bestyrks
C, r
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§86 Dnr 2021/00055

Rapport om inkomna synpunkter januari - juni 2021

Barn- och utbi ldningsnämndens 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 synpunlctslämnare 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.

Beslutsunder lag
Statistik synpunkter i DF Respons 2021-01-01 — 2021-06-30
Övriga synpunkter inkomna 2021-01-01 — 2021-06-30
Protokollsutdrag BUNAU 2021-08-17 § 62

Justeraroa tignaturer
/

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 87 Dnr 2019/01206 609

Uppföljning av kontaktpersonsverksamheten

Barn- och utbi ldningsnämndens 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.

Förvaltn ingens 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.

E nhet Kontaktper son Kontaktper son

Centr al Johanna Johansson (SD) Hassan Hussein (S)
(Centralskolan, Palettens
förskola)

Dotor p Jonas Larsson (SD) Ed Kahrs (M)
(Dotorpsskolan,
Sörgårdens förskola)

Floby (Flobyskolan, Lena Sjödahl (M) Fredy Neiman (S)
Odensbergsskolan,
Floby förskola,
Odensbergs förskola)

Juster ' signaturer Protokollsutdraget bestyrks\ i
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Gudhem Elisabeth Klang (V) Britt-Marie Aronsson (KD)
(Gudhemsskolan,
Gudhems förskola)

K i n n a r p Anna Bella Nordh Nathalie LieMn (KD)
(Kinnarpsskolan, Fahlqvist (S)
Åsarpsskolan, Kinnarps
förskola, Åsarps
förskola)

Högstadium Henrik Brolin (S) Hannah Svanteman (MP)
Cent r um
(Högstadium Centrum,
Lilla Gunghästen,
Junibackens förskola)

Mösseber g Lovisa Wennerholm (C) Thomas Svensson (S)
(Mössebergsskolan,
Mössebergs förskola,
Trollets förskola)

Stenstor p Lillemor Bertilsson (S) Ulrika Davidsson (KD)
(Gustaf Dalknskolan,
Broddetorpsskolan,
Stenstorps förskola,
Broddetorps förskola)

Var tofta Therese Björkehög (L) Sofia Thuvesson (C)
(Vartoftaskolan,
Vartofta förskola,
Yllestads förskola)

Vindängen Angela Joelsson (KD) Emelie Nilrikson (S)
(Vindängens skola,
Vindängens förskola)

Åttagår d Eva Dahlgren (C) Frank Wurm (SD)
(Åttagårdsskolan,
Hästbackens förskola,
Urd förskola)

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

Ålleber gsgynmasiet Johanna Blad (M) Adam Dufva Ahlin (V)

Kultur skolan Albin Gilbertsson (SD) Karolina Bergström (S)

Fr istående Angela Joelsson (1(D) Eva Dahlgren (C)
för skolor  och
skolor

Lilla  Fr edr iksber g Sofia Thuvesson (C) Lillemor Bertilsson (S)
och Studiegår den

Justerarna signaturer
\

i

, Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsunder lag

Protokollsutdrag BUN 2020-08-25 § 91

Paragrafen sk ickas t i l l
Barn- och utbildningsnämnden
Samtliga rektorer

Sammanträdesdatum
2021-09-07

Justerarnas aignaturer

i

Protokollsutdraget bestyrks
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§88 Dnr 2021/00310

Information om kommunens dataskyddsombuds
granskning av personuppgiftsincidenter 2020

Barn- och utbi ldningsnämndens 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).

Beslutsunder lag

Dataskyddsombudets tillsynsrapport över personuppgiftsincidenter 2020.

,Justerarnas signaturer, /' /
Protokollsutdraget bestyrks

y
/•
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§ 89 Dnr 2021/00856

Deltagande i SKRs satsning Styrning och ledning
matematik

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde
den 17 augusti 2021 att Falköpings kommun ska delta i SKRs satsning
Styrning och ledning matematik. Information om arbetsutskottets beslut och
dess innebörd skulle lämnas på nämndsmötet den 7 september 2021.

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.

Förvaltn ingens bedömning

Förvaltningen bedömer att det skulle vara fördelaktigt för Falköpings
kommun att delta i projektet och föreslår därför att arbetsutskottet beslutar
om deltagande.

Finansier ing

Kostnaden 100 000 kronor per år hanteras inom befintlig ram.

Beslutsunder lag

Inbjudan Styrning och ledning matematik
Villkor för deltagande

Justera rnas i sgnaturer Protokollsutdraget bestyrks
y -/, Y
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§90 Dnr 2021/00076

Information

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden lägger de redovisade informationspunkterna till handlingarna.

Bakgrund

Covid-information
Skolchefen informerar om att det fortfarande finns restriktioner med
anledning av coronapandemin samtidigt som skolorna i stora delar ska
bedriva verksamhet som vanligt. Det är en utmanande period och personal på
olika nivåer får mycket frågor kring hanteringen av detta. Glädjande är att
Ållebergsgymnasiet i samarbete med Din Klinik i Floby genomför
vaccinering på plats i gymnasiet för eleverna där. Under veckan kommer
VG-regionen att skicka ut gurgeltester som ska användas vid smittspårning
bland elever i förskoleklass och uppåt.

Information om Skolinspektionens granskning av Flobyskolans
betygssättning
Skolinspektionen genomför just nu en granskning av betygssättningen i ett
antal skolor i landet, bland annat Flobyskolan. Granskningen gäller skolor
där slutbetyg och resultat i nationella prov skiljer sig åt.

Information om remiss från Skolverket angående 10-årig grundskola
Falköpings kommun har utsetts som remissinstans för Skolverkets remiss om
införandet av en 10-årig grundskola. Remissvaret kommer att behandlas vid
nästa nämndsammanträde.

Uppföljning av antagning till gymnasiet
Verksamhetschef gymnasieskola redovisar statistik gällande antagningen till
Ållebergsgymnasiet läsåret 2021/2022. Glädjande är att ett ökande antal
elever har valt att bedriva sina gymnasiestudier där. Antalet elever på IM-
språk har minskat och Ållebergsymnasiet har utökat antalet platser och
elever vid Samhälls- och Ekonomiprogrammen.

Skolpliktsbevakning gällande elever som inte kommit till skolstart
Verksamhetschef grundskola informerar om hur man arbetar med
skolpliktsbevakningen när det gäller elever som inte kommit till
läsårsstarten. Just nu gäller det fyra familjer där barn är folkbokförda i
Falköpings kommun men de skolpliktiga barnen befinner sig utomlands.

Information om sommarskolan 2021
Verksamhetschef gymnasieskola och verksamhetschef grundskola
informerar om att det totalt var ca 90 elever som deltog. Eleverna kom från
årkurs 8, årskurs 9 och gymnasiets introduktionsprogram (IM). Sammantaget

Justerarn naturer i Protokollsutdraget bestyrks
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klarade 14 elever från årskurs 9 och IM godkänt betyg i något av ämnena
engelska, svenska/svenska som andraspråk eller matematik. Av dessa var det
5 elever från årskurs 9 och 4 elever från IM som blev behöriga till något av
gymnasiets nationella program.

Avsägelse från ersättare i nämnden
Hannah Svanteman (MP) har avsagt sig sin plats som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

Justerarnas sOnaturer— ,
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§91 Dnr 2021/00019

Inkomna skrivelser 2021-06-01 - 2021-08-31

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden lägger inkomna skrivelser 2021-06-01 — 2021-08-31 till

handlingarna.

Bakgrund

Datum Avsändare Beskrivning Diarienr Dokumentid.

2021-08-23 Kommunrevisionen Information om 2021/00878 38344
kommunrevisionens granskning
av gymnasieskolans
distansundervisning och
uppföljning av
kunskapsresultaten ur ett
kvalitetsperspektiv

2021-08-12 Skolväsendets Begäran om komplettering 2021/00849 38265
Överklagandenämnd

2021-07-21 Skolväsendets Angående överklagan beslut 2021/00312 38201
överklagandenämnd skolplacering

2021-07-21 Skolväsendets Angående överklagan beslut 2021/00405 38200
överklagandenämnd skolplacering

2021-06-28 Skolinspektionen Informationsbrev 2 TKG betyg 2021/00661 38004
Falköpings Kommun

2021-06-28 Skolinspektionen Informationsbrev 1 till huvudman 2021/00661 38003
inför granskning Falköpings
Kommun

2021-06-28 Skolinspektionen Tematisk kvalitetsgranskning 2021/00661 38002
rättvisande betygssättning Floby
7-9

2021-06-16 Skolverket Brev från Skolverket kring det 2021/00019 37919
fortsatta arbetet med samordnare
för att utveckla nyanlända elevers
utbildning

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

Justerarn • naturer ,1/ Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum
2021-09-07

§92 Dnr 2021/00075

Delegationsbeslut 2021-06-01 - 2021-08-31

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden lägger delegationsbeslut 2021-06-01 — 2021-08-31 till
handlingarna.

Bakgrund

Delegationsbeslut 2021-06-01 — 2021-08-31
Delegationsbeslut om skolskjuts 2021-06-01 — 2021-08-31

Justera ~. fgnaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19)
Sammanträdesdatum

2021-09-07

§93 Dnr 2021/00211

Anmälningsärenden t i l l  nämnd 2021-06-01 - 2021-08-31

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden lägger de redovisade anmälningsärendena till handlingarna.

Bakgrund

• Protokoll FÖSAM 2021-06-03
• Protokoll BUNAU 2021-08-17
• Anmälningar om kränkande behandling 2021-06-01 — 2021-08-31

sammanställning
• Anmälningar om kränkande behandling 2021-06-01 — 2021-08-31

grundskolan
• Anmälningar om kränkande behandling 2021-06-01 — 2021-08-31

förskolan
• KF § 78-2021 Beslut om antagande av policy för lokalförsörjning och

projektinvesteringar
• KF § 77-2021 Beslut om VA -plan
• KF § 76-2021 Beslut om Klimatstrategi 2021-2030
• KF § 56-2021 Ombudgetering av investeringsmedel från år 2020
• KS § 107-2021 Ansökan om strategiska utvecklingsmedel från BUN
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