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§ 35 Dnr 2021/00124  

Rapport av intern kontroll 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten över 

utförd internkontroll 2020.  

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden antog årets internkontrollplan på sitt 

sammanträde den 28 januari 2020 

I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen: 

 

Gemensamma kontroller 

1. Nämndbeslut    

2. Avtalssignering    

3. Avtalsbevakning 

4. GDPR 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens kontroller 

5. Diarieföring/Posthantering/E-post 

6. Fullmäktigebeslut 

7. Delegationsbeslut 

8. Uppföljning av inkomna ärenden – kränkande behandling 

9. Inlämning av slutbetyg/intyg om avgång från grundskolan från de  

fria enheterna 

10. Inköp/upphandling 

11. Klagomål- och synpunktshantering 

12. Sjukfrånvaro 

13. Tillsyn fristående förskolor 

14. Registerutdrag 

15. Kompetensförsörjning 

 

Sammanfattning av genomförd intern kontroll  

Under 2020 har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört internkontroll 

enligt upprättad internkontrollplan. Barn- och utbildningsförvaltningen har 

femton kontrollpunkter. Efter genomförda kontroller blir utfallet att det är 

anmärkningar på två kontrollpunkter och att det finns ett par 

förbättringsförslag. 
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De kontrollpunkter som har anmärkningar är: 

 Avtalssignering 
Information om delegationsbestämmelserna på arbetsplatsträffar, för 

att rektorerna ska föra informationen vidare om bestämmelserna till 

berörd personal. Alla delegater kommer även att få en utbildning i 

maj om vilka regler som gäller. 

 

 Registerutdrag  
Att informera verksamhetscheferna som informerar sina chefer att 

registerutdrag är ett lagkrav som ska följas. Controller och 

skoladministratörer går igenom rutinen för att kontrollera var det 

finns brister.  

 

Följande förbättringsområden har framkommit i kontrollerna: 

 

 Avtalsbevakning 
Att bevakningsdatum alltid läggs in vid ärenderegistrering när avtal 

registreras i Ciceron på de avtal som är löpande.  

 

 GDPR  

Behovet att kompetensutveckla och kommunicera förvaltningens 

rutiner kring GPDR kvarstår, även om stickproven visar på en viss 

förbättring från föregående år. 

  

1.    Nämndbeslut 

 

Rutinen är att beslut fattade av nämnd/arbetsutskott har verkställts. Risken är 

att om fattade beslut inte har verkställts på grund av att uppföljning saknas 

kan det leda till att politiska intentioner inte blir av. Kontrollera att beslut 

fattade av nämnd och/eller arbetsutskott är verkställda.  

 

Kontrollansvarig har varit: Nämndsekreterare.  

Metod: Stickprov av fattade beslut löpande under året. 

Kommentarer/utfall:  Nämndsekreterare har gått igenom alla beslut som 

fattats av nämnd/arbetsutskott under 2020. Samtliga beslut har verkställts.    

Förslag till förbättringar: -   
Rutinen kontrollerad: 2021-02-08 
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2.    Avtalssignering 

 

Rutinen är att avtal ska undertecknas av behöriga personer.  

Risken är att avtal ingås felaktigt på grund av att obehörig person 

undertecknat, vilket leder till ogiltigt avtal. Kontrollera att avtal 

undertecknats av en behörig person enligt 

delegationsordningen/delegationsbestämmelse. 

Kontrollansvarig: Nämndsekreterare.  

Metod: Stickprov av undertecknade avtal löpande under året. 

Kommentarer/utfall: Nämndsekreterare har kontrollerat samtliga 72 avtal 

som är tecknande av förvaltningen under kalenderåret 2020. Fyra av dessa 

var undertecknande av en person anställd som inte har delegation på att 

teckna avtal.  

Förslag till förbättringar: Information, framförallt till ledning, om barn- 

och utbildningsnämndens delegationsbestämmelser. Alla delegater kommer 

även få en utbildning i maj om vilka regler som gäller. 

Rutinen kontrollerad: 2021-02-08 

3.    Avtalsbevakning 

 

Rutinen är att alla ingångna avtal ska ha bevakning av giltighetstid, så att 

avtalsansvarig i god tid kan ta ställning till om avtalet ska sägas upp, 

omförhandlas eller fortsätta att löpa på. Risken är att avtal inte förlängs 

och/eller sägs upp vilket leder till avsaknad av avtal alternativt oönskade 

åtagande. Kontrollera att avtal är under bevakning.  

 

Kontrollansvarig: Nämnsekreterare.  

Metod: Stickprov av registrerade avtal om bevakning, löpande under året. 

Kommentarer/utfall: De flesta avtal är tidsbegränsade till sin natur, i de 

flesta fall gäller de ett läsår eller ett kalenderår. I de fall avtal förlängs 

automatiskt om de inte sägs upp innan avtalstidens utgång, ska ett 

bevakningsdatum registreras i ciceron. Den som är ansvarig för avtalet får de 

ett meddelande i god tid för att kunna ta ställning till om avtalet ska 

förlängas eller inte.  

Förslag till förbättringar: Att bevakningsdatum alltid läggs in vid 

ärenderegistrering när avtal registreras i Ciceron på de avtal som är löpande. 

Rutinen kontrollerad: 2021-02-08 
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4.    GDPR 

 

Rutinen är att kommunen ska efterleva kraven i GDPR 

(dataskyddsförordningen) gällande registrering av 

personuppgiftsbehandlingar och information till de registrerade. Risken är att 

efterlevnaden av GDPR gällande registrering av personuppgiftsbehandlingar 

och information till de registrerade är bristfällig, vilket kan leda till 

ekonomiska och förtroendemässiga konsekvenser. Kontrollera att register för 

personuppgiftsbehandlingar är uppdaterade och att information till 

registrerade har kommunicerats/informerats om. 

Kontrollansvarig: GDPR-ansvarig på förvaltningen  

Metod: Löpande under året ta ut rapporter om vilka 

personuppgiftsbehandlingar som finns och kontrollera att information till de 

registrerade finns på blanketter/e-tjänster/hemsidor,  

Kommentarer/utfall: Stickproven från 2020 visar att vid nytecknande av 

avtal så återföljs det av ett personbiträdes avtal men i vissa fall har 

huvudavtalet tecknats först vilket försämrar förhandlingsläget. Under 2020 

har barn och utbildningsförvaltningen tagit emot 6 anmälningar av 

personuppgiftincidenter vilket är en ökning med 2 från 2019. Det är 

fortfarande GDPR ansvarig som oftast lägger anmälningar efter kontakt med 

personer som upptäckt incidenten.  

Förslag till förbättringar: Behovet att kompetensutveckla och 

kommunicera förvaltningens rutiner kring GPDR kvarstår även om 

stickproven visar på en viss förbättring från föregående år. 

Rutinen kontrollerad: 2021-01-18 

5.    Diarieföring/Posthantering/E-post 

 

Rutinen är att posten öppnas dagligen och att allmänna handlingar 

registreras. Risken är att posten inte öppnas dagligen och att allmänna 

handlingar inte registreras vilket leder till att vi inte uppfyller kravet på 

tillgänglighet. Kontrollera att brevlådor blir tömda varje dag. Att 

inkommande och utgående post registreras eller diarieförs.  

Kontrollansvarig: Nämndsekreterare.  

Metod: Information och uppföljning av rutiner en gång per år. 

Kommentarer/utfall: Barn- och utbildningsförvaltning har fungerande 

rutiner för att bevaka att post och mejl öppnas och handlingar registreras 

varje dag.  

Förslag till förbättringar: - 

Rutinen kontrollerad:  2021-02-08 
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6.    Fullmäktigebeslut 

 

Rutinen är att kontrollera att beslut fattade av kommunfullmäktige har 

verkställts. Risken är att nämnd och förvaltning inte genomför 

fullmäktigebeslut vilket leder till att politiska intentioner inte blir av. Ta fram 

beslut och kontrollera att besluten verkställts.  

 

Kontrollansvarig: Nämndsekreterare 

Metod: Kontroll av att fattade beslut och uppdrag genomförs en gång per år. 

Kommentarer/utfall: Barn- och utbildningsnämnden har inte några uppdrag 

från kommunfullmäktige under 2020. Däremot har nämnden fått två remisser 

som har besvarats, en handlade om kommunens digitaliseringsstrategi och en 

handlade om en motion från (S) om kompletterande utbildning för 

barnskötare och elevassistenter. Utöver detta hade kommunstyrelsen ålagt 

nämnden att per den sista mars 2020 inkomna med en extra 

uppföljningsrapport gällande utfall mot budget med anledning av nämndens 

redovisade ekonomiska utfall för 2019. 

Förslag till förbättringar:  - 

Rutinen kontrollerad:  2021-02-08 

7.    Delegationsbeslut 

 

Rutinen är att beslut fattas enligt delegationsordningen, registreras och 

rapporteras till nämnd. Risken är att beslut fattas av person som saknar 

delegation, vilket leder till att beslut kan överklagas och upphävas. Att 

delegationsbestämmelserna är kända. Att delegationsbeslut rapporteras till 

nämnd. 

Kontrollansvarig: Nämndsekreterare 

Metod: Kontrollera att rutiner för delegationsbeslut är kända genom 

stickprov. 

Kommentarer/utfall: Nämndsekreterare har kontrollerat 10 av 411 fattade 

delegationsbeslut under 2020. Samtliga var fattade av rätt delegat. Samtliga 

delegationsbeslut har rapporterats till nämnd. 

Förslag till förbättringar: Alla delegater kommer även få en utbildning i 

maj om vilka regler som gäller. 

Rutinen kontrollerad:  2021-02-08 

8.    Uppföljning av inkomna ärenden – kränkande behandling 

 

Rutinen är att anmälningar ska registreras och rapporteras till nämnd.  

Risken att anmälan om att barn/elev som upplevt sig utsatt för kränkande 

behandling inte görs, vilket leder till skada lidande för enskild person och 
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minskat förtroende för förvaltningen. Kontrollera att upprättad rutin följs och 

rapportering till huvudman görs. 

 

Kontrollansvarig: Nämndsekreterare   

Metod: Rapport till nämnd en gång per månad. 

Kommentarer/utfall:  Rapportering om samtliga ärenden om kränkande 

behandling görs vid varje nämndsammanträde. Av rapporterna framgår 

antalet anmälda kränkningar, pågående utredningar och avslutade ärenden. 

Av rapporteringen framgår också vilken typ av kränkningar det handlar om. 

Nämndsledamöterna får dessutom rapporter som är separerade för 

Ållebergsgymnasiet, grundskolorna och förskolorna.   

Förslag till förbättringar: Under verksamhetsåret 2021 kommer en 

fördjupad rapportering att göras till nämnden kring arbetet med kränkande 

behandling.   

Rutinen kontrollerad:  2021-02-08 

9.    Inlämning av slutbetyg/intyg om avgång från grundskolan ifrån de 
fria enheterna 

 

Rutinen är att betygen som utfärdas av fristående grundskola ska lämnas till 

centralarkivet. Risken är att betyg inte lämnas in till centralarkivet, vilket 

leder till att vi inte följer arkivlagen. Det som kan gå fel är att betyg inte 

lämnas in till centralarkivet och att vi inte följer arkivlagen.   

 

Kontrollansvarig: Controller 

Metod: Kontroll med arkivet en gång per år. 

Kommentarer/utfall:  Avstämning med centralarkivet är gjord och betygen 

från fristående grundskola har lämnats in. 

Förslag till förbättringar:  - 

Rutinen kontrollerad: 2021-01-29 

10.    Inköp/upphandling 

 

Rutinen är att inköpssamordnare sammanställer samtliga inköp över 100 000 

kr och skickar detta till förvaltningen. Risken med att upphandling saknas är 

att det kan leda till ekonomisk förlust. Kontroll av direktupphandling över 

100 000 kr.   

  

Kontrollansvarig: Controller 

Metod: Uppföljning av samtliga upphandlingar en gång per år. 

Kommentarer/utfall: Granskningen visar att barn- och 

utbildningsförvaltningen följer riktlinjerna. I vissa fall handlar vi utanför 
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gällande avtal på grund av att det vi eftersöker inte finns att köpa. Nya 

upphandlingar görs i samråd med inköpssamordnaren. 

Förslag till förbättringar:  Inköpssamordnare lägger in avtalen i 

beslutsstödsystemet Hypergene för att vi ska få en bättre överblick att rätt 

leverantör används.   

Rutinen kontrollerad:   2021-03-11 

11.    Klagomål- och synpunktshantering 

 

Rutinen är att klagomål registreras, åtgärdas och rapporteras till nämnd. 

Risken är att medborgaren inte får svar på sina klagomål och att åtgärder inte 

vidtas vilket leder till minskat förtroende för förvaltningen. Kontroll av 

svarstider och om åtgärder vidtagits. 

  

Kontrollansvarig: Nämndsekreterare 

Metod: Redovisning av statistik halvårsvis. 

Kommentarer/utfall:  Synpunkter och klagomål redovisas regelbundet till 

nämnden. En gång per år görs dessutom en sammanställning av samtliga 

synpunkter och klagomål under kalenderåret. Svarstiderna kontrolleras 

regelbundet av nämndsekreterare. Alla synpunkter får en 

mottagningsbekräftelse inom två arbetsdagar. Själva besvarandet av 

synpunkterna kan därefter ta olika lång tid, men i de allra flesta fall får 

synpunktslämnaren svar inom 10 dagar.  

Förslag till förbättringar:  - 

Rutinen kontrollerad:  2021-02-08  

12.    Sjukfrånvaro 

 

Rutinen är förebyggande åtgärder såsom friskvård och arbetsmiljöarbete. 

Personalavdelningen skickar årlig statistik om sjukfrånvaro till skolchef.  

Risken är att sjukfrånvaron ökar utan att vi har kontroll, vilket leder till att 

ekonomin blir lidande och att verksamhetens kvalitet sjunker. Uppföljning 

av personalstatistik. 

 

Kontrollansvarig: Skolchef 

Metod: Rapport från personalsystem en gång per år. 

Kommentarer/utfall:  Av Barn-och utbildningsförvaltningens medarbetare 

har 28 % ingen sjukfrånvaro alls under 2020 (38 % 2019) och 21 % har 1-5 

sjukfrånvarodagar 2020 (31 % 2019). Den totala sjukfrånvaron inom Barn-

och utbildningsförvaltningen är 6,7 % 2020. Den totala sjukfrånvaron för 

hela kommunen är 8,2 %. Sjukfrånvaron ökar som helhet i förvaltningen 

både för kvinnor och män och beror med största sannolikhet på grund av 

pandemin Covid-19. Den långa sjukfrånvaron över 60 dagar minskar. 
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Sjukfrånvaron ökar i samtliga åldersgrupper, dock som mest i åldersgruppen 

50 år och äldre. Skolans verksamhetsområden har alla påverkats av 

pandemin Covid-19 på olika sätt och att stanna hemma vid symtom har följts 

av personalen och visar sig på det sättet i sjukfrånvarostatistiken. 

 

 

Sjukfrånvaro per verksamhetsområde 2020 
Inom parentes visar 2019 års siffror 

Avdelning Totalt Kvinnor Män Varav över 60 dgr 

Förskola 10,8 % (7,5 %) 10,8 % ( 7,1%)  9,3 % (18,3%)  31,5 % (43,0 %) 

Grundskola 6,2 % (4,2 %) 6,6 % (4,2 %) 4,9 % (4,1 %)  31,5 % (33,2 %) 

Gymnasium 3,9 % (3,8 %) 4,6 % (5,3 %)  3,0 % (1,7 %)  41,1 % (47,0 %) 

Musikskola 1,8 % (1,0 %) 2,4 % (0,8 %)  0,7 % (1,5 %) 0,0 % (40,6 %) 

SPC 4,5 % (2,9 %) 6,2 % (4,1 %) 2,3 % (1,4 %) 7,1 % (17,3 %) 

 

 

Förslag till förbättringar:  Då vi ser att de insatser vi har gjort fungerar bra 

fortsätter vi med de insatserna för att se om sjukfrånvaron kan minska 

ytterligare.  

Rutinen kontrollerad: 2021-03-15  

13.    Tillsyn fristående förskolor 

 

Rutinen är att kommunen tillsynar fristående förskolor. Vi gör tillsynsbeslut. 

Gör vi inte tillsyn får kommunen inte kännedom om verksamhetens kvalitet. 

Konsekvensen kan bli att de fristående förskolornas verksamhet inte 

uppfyller kraven och att de inte åtgärdas. För att minimera risken följer vi 

rutiner, riktlinjer och har ett bra samarbete. 

Kontrollansvarig: Verksamhetschef förskola 

Metod: Verksamhetsbesök/intervjuer 

Kommentarer/utfall: Ingen tillsyn 2020. 

Förslag till förbättringar: - 

Rutinen kontrollerad:  Vartannat år jämna år. 

14.    Registerutdrag 

 

Rutinen är att i samband med tillsättning av tjänst efterfrågas registerutdrag 

från polismyndigheten. Personal som inte är fast anställd ska dessutom 

förnya sitt registerutdrag efter ett år. Risken med att registerutdrag saknas, är 

att det kan leda till att vi anställer någon som inte är lämplig. Kontrollerar att 

utdrag har kommit in. 
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Kontrollansvarig: Ansvarig chef 

Metod: Stickprov en gång per år. 

Kommentarer/utfall: Stickprovskontroll i personalsystemet gjordes på 

trettio stycken slumpmässigt utvald visstidsanställd personal och på 

slumpmässigt valda skolor. Av dessa trettio personer var sexton stycken inte 

registrerade med något giltigt registerutdrag i personalsystemet. I de flesta 

fall gällde det visstidsanställd personal som inte hade förnyat sitt 

registerutdrag efter ett år. 

Förslag till förbättringar: Att verksamhetscheferna informerar de 

ansvariga cheferna att de ska begära in registerutdrag från polismyndigheten 

eftersom det är ett lagkrav som ska följas. De ska registrera dem i 

personalsystemet så fort som möjligt samt att registerutdragen ska vara 

aktuella. För att få anställning måste det finnas ett giltigt registerutdrag. Har 

vi inte ett giltigt registerutdrag kan vi inte anställa personen. Controller och 

skoladministratörer går igenom rutinen för att kontrollera var det finns 

brister. 

Rutinen kontrollerad:  2021-01-19 

15.    Kompetensförsörjning 

 

Rutinen är att förvaltningen följer upp antalet behöriga lärare i varje 

verksamhetsform. Risken är att undervisningens kvalitet sjunker på grund av 

obehöriga lärare vilket leder till låg måluppfyllelse för barn/elever. Kontroll 

av inrapporterad statistik till SCB. 

Kontrollansvarig: Controller 

Metod: En gång per år februari-mars. 

Kommentarer/utfall:  

Förslag till förbättringar: Rapporter från SCB över inrapporterad personal 

för 2020 är inte klar förrän i slutet i april. Vi kontrollerar antal obehöriga 

lärare då. 

Rutinen kontrollerad:  2021-03-15       

  

 

Paragrafen skickas till  
Controller            
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§ 36 Dnr 2021/00183  

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg från 
Ljuva Omsorg i Skaraborg AB 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden avvisar ansökan om bidrag för 

pedagogisk omsorg från Ljuva Omsorg i Skaraborg AB med hänvisning 

till 39 § förvaltningslagen (2017:900)           

     

Bakgrund 

Ljuva Omsorg i Skaraborg AB ansökte i september 2020 om rätt till bidrag 

för pedagogisk omsorg i Falköpings kommun (Dnr BUN 2020/1133). Då 

nämnden ansåg att ansökan var ofullständig och inte motsvarade de 

uppställda kraven för bidrag, avslogs ansökan vid nämndens sammanträde 

den 8 december 2020. Beslutet överklagades av Ljuva Omsorg AB den 29 

december 2020. Nämnden avsåg inte att ändra sitt beslut och överklagan 

skickades därmed den 8 januari 2021 vidare till förvaltningsrätten för 

avgörande. Ljuva Omsorg har därefter till förvaltningsrätten kompletterat sin 

ansökan. Dock har nämnden den 8 februari 2021 yttrat sig till 

förvaltningsrätten och meddelat att de kompletteringar som hade gjorts inte 

föranleder något nytt beslut. Målet med förvaltningsrättens dnr 125-21, 

ligger därmed fortfarande hos förvaltningsrätten för avgörande. 

En ny ansökan från Ljuva Omsorg i Skaraborg AB om rätt till bidrag för 

pedagogisk omsorg inkom därefter till barn- och utbildningsnämnden den 12 

februari 2021.  

Förvaltningens bedömning 

Efter att förvaltningen gått igenom den nya ansökan, konstateras att den inte 

innehåller några nya sådana omständigheter som motiverar ett ändrat beslut. 

Det är samma huvudman som ansöker och till den allra största delen en 

likalydande ansökan, med samma upplägg.  

§ 39 förvaltningslagen (2017:900): 

Ett beslut som har överklagats får ändras av den myndighet som har 

meddelat det som första instans enbart i sådana fall som avses i 38 § och 

bara om överklagandet och övriga handlingar i ärendet ännu inte har 

överlämnats till den högre instans som ska pröva överklagandet. 

Med hänvisning till 39 § förvaltningslagen (2017:900) avvisar barn- och 

utbildningsnämnden den nya ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk 

omsorg som inkommit från Ljuva Omsorg i Skaraborg AB. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan från Ljuva Omsorg i Skaraborg AB 

Komplettering till ansökan från Ljuva Omsorg AB   
Protokollsutdrag BUNAU 2021-03-23 § 24  

      

  

 

Paragrafen skickas till  
Ljuva Omsorg i Skaraborg AB            
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§ 37 Dnr 2021/00196  

Gallring av pappersoriginal efter inskanning för en 
digital ärendehantering för barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämndens allmänna handlingar i pappersform, som skannats in och 

diarieförts, får gallras efter kontroll av att den skannade versionen är 

likalydande med ursprungshandlingen och efter att originalhandlingen 

inte längre behöver sparas av annan anledning. 

2 Beslutet avser handlingar från och med den 1 januari 2021.  

3 Förvaltningen får i uppdrag att under 2021 revidera barn- och 

utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan så den överensstämmer 

med detta beslut.               

Bakgrund 

Under de senaste åren har barn- och utbildningsnämnden skannat 

pappershandlingar för att hantera dem digitalt, samtidigt som digitala 

handlingar skrivits ut till pappersakterna. Dubbelarbetet med att hantera både 

digitala och analoga versioner av samma dokument är ineffektivt. Med 

digital ärendehantering frigörs arbetstid för medarbetare och behovet av 

fysiska arkivlokaler minskar. En annan nyttoeffekt är minskad förbrukning 

av papper, aktomslag, arkivkartonger och toner, vilket i sin tur leder till en 

minskad belastning på miljön. 

Det pågår ett arbete med en ny strategi för digitalisering inom Falköpings 

kommun. Strategin ska fastställas under 2021 av kommunfullmäktige. 

Målsättningen är en ökad digitalisering och uppdraget till nämnderna 

kommer att vara att, där det är möjligt och relevant samt leder till en ökad 

effektivitet, anpassa sina processer till ett digitalt arbetssätt.  

Om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning, krävs gallringsbeslut för 

att få gallra allmänna handlingar. 

Gallring får enligt 3 § arkivlagen (199:782) endast ske under förutsättning att 

allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna 

värde för rättskipning, förvaltning och forskning. För att kunna gallra 

pappersoriginalet och endast bevara det skannade exemplaret krävs att det 

framställs på ett sätt som säkerställer ett elektroniskt bevarade. Kravet 

uppfylls genom att myndigheten skannar till ett format som är godkänt för 

slutarkivering.  

Gallring innebär avsiktlig och planmässig förstöring av allmänna handlingar 

eller uppgifter i enlighet med ett i förväg fattat myndighetsbeslut. Som 
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gallring räknas även åtgärder som utförs med handlingarna och som ger 

upphov till  

 Förlust av betydelsebärande data (informationsförlust), förlust av möjliga 

sammanställningar, 

 Förlust av sökmöjligheter, eller 

 Förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas äkthet och 

ursprunglighet. 

Exempel på handlingar som ska bevaras i papper och registreras: 

 Justerade protokoll 

 Handlingar som behövs för att styrka ett legalt förhållande 

 Handlingar som behövs för bevisvärde 

 Handlingar som på grund av format, gråskala, färg eller andra 

egenskaper inte tillfredsställande kan bevaras enbart som bild. 

Förvaltningens bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden beslutar att allmänna handlingar som har skannats och 

diarieförts får gallras.       

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUNAU 2021-03-23 § 25 
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§ 38 Dnr 2021/00123  

Ansökningar till kommunstyrelsen om strategiska 
utvecklingsmedel 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden avslår ansökan om strategiska utvecklingsmedel gällande 

”Skattkistan”.          

Bakgrund 

Ansökan om strategiska utvecklingsmedel gällande ”Skattkistan” – ett 

barnkulturprojekt med fokus på drama” har inkommit till barn- och 

utbildningsnämnden den 1 mars 2021. I ansökan beskrivs en satsning på 

drama, sång och musik för förskolebarn 0-6 år. Målsättningen är att bredda 

och fördjupa kulturutbudet och att fler barn ska få tillgång till drama på lika 

villkor. Genom uppsökande verksamhet vill man inspirera och väcka lust till 

att skapa och på sikt bidra till en socialt hållbar utveckling. 

Kostnaden för projektet beräknas till cirka 750 000 kronor för 2021, vilket 

inkluderar projektanställning för två pedagoger, resor och material med 

mera. Av ansökan framgår också att man tänker sig en fortsättning av 

projektet även under 2022. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att den verksamhet som beskrivs stämmer väl 

överens med målen i förskolans läroplan. Dock befaras att projektet inte 

kommer att vara möjligt att genomföra under så kort tid som under 2021.  

Det framgår också av ansökan att man tänker sig även en förlängning under 

2022. Risken är att projektet medför kostnader på sikt som inte kan 

finansieras inom nämndens budget. Inom barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde finns Kulturskolan som numera har utökat sitt utbud och 

sina målgrupper. I Kulturskolan finns redan dramaverksamhet och man 

vänder sig också till barn i förskoleålder. Den verksamhet som beskrivs i 

projektansökan borde kunna genomföras i samarbete med Kulturskolan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strategiska utvecklingsmedel ”Skattkistan” – ett 

barnkulturprojekt med fokus på drama”. 

Protokollsutdrag BUNAU 2021-03-21 § 26                

  

Paragrafen skickas till  
Mathilda Eklund och Marita Sonestedt            
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§ 39 Dnr 2021/00222  

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen om samverkan för barns 
och ungas hälsa 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

ställa sig bakom överenskommelsen om samverkan för barns och ungas 

hälsa.            

Bakgrund 

Samverkan om barns och ungas hälsa har tidigare reglerats i två olika 

överenskommelser, Västbus riktlinjer och överenskommelse om trygg och 

säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Dessa två 

uppdrag har nu slagits ihop till ett enda dokument – Överenskommelse om 

samverkan för barns och ungas hälsa. 

Överenskommelsen ska säkerställa barns och ungas rätt till samordnade 

insatser och innebär att behov av stöd, vård och behandling av för barn och 

unga ska fångas upp och tillgodoses i ett tidigt skede. Den ska skapa en 

tydlig struktur för samverkan på alla nivåer så att inga barn eller ungdomar 

ska ”falla mellan stolarna” och säkerställa barns och ungas rätt till 

delaktighet. 

I november 2020 ställde sig Västkoms styrelse bakom överenskommelsen 

och rekommenderade att också kommunerna i Västra Götaland ställer sig 

bakom överenskommelsen. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen gör bedömningen att Falköpings kommun bör ställa sig 

bakom överenskommelsen, då den utgör ett viktigt stöd för samverkan 

mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen för barns och ungas 

hälsa.   

Beslutsunderlag 
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen om samverkan för barns och ungas hälsa 

Protokollsutdrag § 116/220 Skaraborgs kommunalförbund 

Remissbrev från kommunstyrelsen   
Protokollsutdrag BUNAU 2021-03-23 § 27         

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 40 Dnr 2021/00140  

Ansökan om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola 
Olinsgymnasiet Olinsgymnasiet i Falköpings kommun 
(Skolinspektionens dnr 2021:627) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden föreslår Skolinspektionen att avslå Olinsgymnasiets ansökan 

som huvudman för en nyetablering av fristående gymnasieskola i 

Falköpings kommun.           

Bakgrund 

Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 

gymnasieskola vid Olinsgymnasiet i Falköpings kommun från och med 

läsåret 2022/2023.  

Falköpings kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet 

med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

 

Förvaltningen ser positivt på en samverkan och en mångfald när det gäller 

etablering av förskolor, skolor och gymnasium om det finns ett behov eller 

en efterfrågan som vår egen organisation eller i samverkan inte kan erbjuda 

eller möta. 

Falköpings kommun har idag ett samverkansavtal inom Skaraborgs 

kommunalförbund.  

Samverkan sker mellan de femton kommuner (Essunga, Falköping, 

Gullspång, Grästorp, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, 

Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara) som ingick i det gamla 

Skaraborgs län och innefattar utbildningsväsendets samtliga skolformer, men 

reglerar specifikt parternas övergripande samverkan kring 

gymnasieutbildning med kommunal huvudman. I avtalet avses med 

gymnasieutbildning även gymnasiesärskola.  

Konsekvensbeskrivning av eventuell etablering av Olinsgymnasiet: 

Organisatoriska och ekonomiska konsekvenser. 

Elevprognosen för antalet 16 åringar inom kommunen 2021-2026 ligger på 

en stabil nivå och den ökning/minskning som ses vissa år ligger inom ramen 

för nuvarande dimensionering av gymnasieplatser (se bilaga 1). 
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Om man ser till antagning de senaste åren (2017-2020) finns idag, varken 

inom kommunen eller i samverkansområdet, behov av ytterligare etablering 

av ekonomiprogrammet eller samhällsprogrammet med angivna inriktningar 

(se bilaga 2a och 2b). De bifogade sammanställningarna av den aktuella 

antagningsstatistiken inför läsåret 2021/2022 i samverkansområdet, visar att 

det totalt finns cirka 110 lediga platser på samhällsprogrammet, varav 15 på 

Ållebergsgymnasiet samt cirka 83 lediga platser på ekonomiprogrammet, 

varav 4 på Ållebergsgymnasiet. Det finns alltså redan nu en överkapacitet av 

platser både i kommunen och inom samverkansområdet.  

I september 2020 (dnr 2020:1094) gav Skolinspektionen tillstånd för 

Drottning Blankas fristående gymnasieskola i Skövde att utöka sin 

verksamhet och starta upp ekonomiprogrammet inriktning ekonomi med 12 

platser i varje årskurs. I antagningsstatistiken från 2021-03-10 framgår att 

Drottning Blankas gymnasieskola i Skövde erbjuder 16 platser i årskurs 1 

läsåret 2021/2022 och att det är endast 7 som preliminärt har antagits (se 

bilaga 2b).  

Konsekvensen av ytterligare en nyetablering kan bli att befintliga program 

blir för små i förhållande till skolans totala elevpeng trots att kostnaden för 

personal och kringkostnader (rektor, elevhälsa m.m.) kvarstår samt att den 

totala hyreskostnaden ökar. 

Det finns idag 18 elever folkbokförda i Falköping som läser 

ekonomiprogrammet hos en annan huvudman. I undersökningen gjord av 

Olinsgymnasiet har 8 elever från en annan huvudman visat intresse för deras 

utbildning, sammanlagt blir det 26 elever. I planen som Olinsgymnasiet 

lämnat in till Skolinspektionen står det att vid full utbyggnad ska 

ekonomiprogrammet ha 60 elever, mellanskillnaden blir då 34 elever som 

räknas bort från Ållebergsgymnasiet. Det skulle innebära att kostnaden per 

elev för ekonomiprogrammet ökar från dagens 97 937 kronor per elev och 

år, till 124 109 kronor per elev och år. Samtidigt skulle antalet elever hos 

annan huvudman öka från dagens 23 till 58 elever. Den sammanlagda 

kostnadsökningen blir då 4 945 771 kronor för ekonomiprogrammet. 

Det finns idag 20 elever folkbokförda i Falköping som läser samhälls-

vetenskapsprogrammet hos en annan huvudman. I undersökningen gjord av 

Olinsgymnasiet har 7 elever från en annan kommun visat intresse för deras 

utbildning, sammantaget blir det 27 elever. I planen Olinsgymnasiet lämnat 

in till Skolinspektionen står det att vid full utbyggnad ska 

samhällsvetenskapsprogrammet ha 90 elever, mellanskillnaden blir då 63 

elever, som räknas bort från Ållebergsgymnasiet. Det skulle innebära att 

kostnaden per elev för samhällsvetenskapsprogrammet ökar från dagens 

96 082 kronor per elev och år, till 145 579 kronor per elev och år. Samtidigt 

skulle antalet elever hos annan huvudman öka från dagens 34 till 97 elever. 

Den sammanlagda kostnadsökningen blir då 10 854 375 kronor för 

samhällsvetenskapsprogrammet. 
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Den totala ekonomiska konsekvensen för barn- och utbildningsnämnden blir 

då en kostnadsökning med 15 800 146 kronor per år. 

I Olinsgymnasiets ansökan kan man under rubrik 3.8, Resultatbudget för 

läsår 1,2 och 3, läsa under ”intäkter” att Olinsgymnasiet räknar med en intäkt 

på 14 100 000 kronor per år efter full utbyggnad. Då merparten av detta 

skulle komma från barn- och utbildningsnämnden samt att de synergieffekter 

det skulle innebära för Ållebergsgymnasiets programkostnader inte är något 

Olinsgymnasiet haft möjlighet att väga in i sina beräkningar, förefaller de 

ovan beskrivna ekonomiska konsekvenserna för barn- och 

utbildningsnämnden, troliga.  

Inom samverkansavtalet i Skaraborg har skolcheferna fått i uppdrag av 

presidiet att se över dimensioneringen av gymnasium Skaraborg. 

Uppdraget innebär: 

 Att utifrån kartläggningen av gymnasieutbudet i Skaraborg, utbudet 

av yrkesvux samt utbudet av utbildningar på yrkeshögskola få en 

helhetsbild av utbildningsutbudet på gymnasial nivå och YH. 

 Att utifrån intervjuer med arbetslivet göra en tolkning av vilka 

framtida kompetenser som efterfrågas i Skaraborg. 

 Att med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin möta 

utmaningarna kring utveckling och tillväxt i Skaraborg . 

 Att föreslå en riktning framåt kring dimensionering av gymnasiet i 

Skaraborg för att möta upp framtida kompetensbehov, inklusive 

yrkesutbildningar för vuxna och yrkeshögskola.  

I uppdraget ingår även att föra en dialog med fristående huvudmän inom 

samverkansområdet för en framtida dimensionering. 

Vi ser att ett bättre samarbete krävs för att undvika överdimensionering av 

platser samt att de nyetableringar som görs ska gälla utbildningar inom 

områden som det idag finns brist på och som bättre svarar mot det framtida 

kompetensbehovet. Detta för att varje skolform ska bli kvalitativt, 

pedagogiskt och ekonomiskt försvarbar i en krympande ekonomi. 

Pedagogiska konsekvenser 

Det råder brist på legitimerade lärare. En etablering av ytterligare en 

gymnasieskola inom samverkansområdet medför ytterligare konkurrens om 

den behöriga personal som finns, vilket riskerar att få negativa konsekvenser 

för utbildningens kvalitet på kort och lång sikt.  

Förvaltningens bedömning 

En ökning av gymnasieplatser inom ekonomi- och samhällsprogrammet med 

de i ansökan angivna inriktningarna skulle leda till ytterligare överetablering 

av platser för dessa program. Detta skulle i sin tur leda till tomma platser 

inom samverkansområdet och få till följd ekonomiska, pedagogiska och 
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organisatoriska konsekvenser för samtliga gymnasieskolor inom 

samverkansområdet. 

Beslutsunderlag 
- Ansökan om godkännande från Olinsgymnasiet i Skara AB som huvudman 

för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Falköpings kommun. 

- Följebrev remiss från Skolinspektionen. 

- Protokollsutdrag BUNAU 2021-03-23 § 28 

- Bilaga 1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar 2021-2026. 

- Bilaga 2. Sammanställning över antalet kommunala och fristående 

gymnasieskolor i samverkansområdet som idag erbjuder nedanstående 

program och inriktningar: 2a) det nationella ekonomiprogrammet med 

inriktningen ekonomi och 2b) samhällsvetenskapsprogrammet med 

inriktningarna samhällsvetenskap, beteendevetenskap samt medier, 

information och kommunikation. 

- Bilaga 3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive 

sökt program och inriktning.  

- Bilaga 4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och 

inriktningar läsåret 2021/2022 samt 2022/2023. 

- Bilaga 5. Räkneexempel              

      

  

 

Paragrafen skickas till  
Skolinspektionen            
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§ 41 Dnr 2021/00141  

Ansökan om godkännande som huvudman för 
utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola 
Olinsgymnasiet (Skolinspektionens dnr 2021:630) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden avstår från yttrande gällande 

Olinsgymnasiets ansökan om utökning av befintlig fristående 

gymnasiesärskola i Skara.                 

Bakgrund 

Olinsgymnasiet Skara har idag verksamhet inom två program på 

gymnasiesärskolan, programmet för estetiska verksamheter samt 

programmet för fordonsvård och godshantering. Man ansöker nu om att 

utöka med ytterligare ett program, programmet för hälsa, vård och omsorg. 

Enligt prognosen i ansökan kommer antalet utbildningsplatser på det nya 

programmet uppgå till 16, fyra i varje årskurs, när verksamheten är fullt 

utbyggd. Man planerar att starta upp programmet läsåret 2022/2023. 

Förvaltningens bedömning 

Gymnasiesärskolan vid Ållebergsgymnasiet i Falköpings kommun erbjuder 

redan programmet för hälsa, vård och omsorg. Förvaltningen bedömer dock 

inte att Olinsgymnasiets ansökan om utökning med det aktuella programmet 

väsentligt påverkar Ållebergsgymnasiets verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig 

fristående gymnasiesärskola Olinsgymnasiet Skara. 

Följebrev remiss  

Protokollsutdrag BUNAU 2021-03-23 § 29      

          

  

 

Paragrafen skickas till  
Skolinspektionen            
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§ 42 Dnr 2021/00159  

Ansökan om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola 
Realgymnasiet i Skövde (Skolinspektionens dnr 
2021:559) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig 

gällande ansökan om godkännande av Lärande i Sverige AB som 

huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola, 

Realgymnasiet i Skövde.       

Bakgrund 

Falköpings kommun har mottagit en remiss från Skolinspektionen gällande 

en ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för 

en nyetablering av en fristående gymnasieskola, Realgymnasiet i Skövde. 

Man avser att starta ett naturbruksgymnasium med inriktningarna djurvård, 

hästhållning samt naturturism. Fullt utbyggd planerar man totalt ha 90 

utbildningsplatser, 10 platser per årskurs och program. 

Förvaltningens bedömning 

Då Falköpings kommun inte erbjuder det aktuella programmet, förväntas den 

eventuella nya etableringen i Skövde inte innebära någon nämnvärd 

påverkan på barn- och utbildningsnämndens verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om godkännande från Lärande i Sverige AB som huvudman för 

nyetablering av en fristående gymnasieskola, Realgymnasiet i Skövde 

Följebrev remiss  

Protokollsutdrag BUNAU 2021-03-23 § 30         

  

 

Paragrafen skickas till  
Skolinspektionen            
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§ 43 Dnr 2021/00280  

Plan för introduktionsprogram vid Ållebergsgymnasiet 
2021/2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden fastställer planen för introduktionsprogram vid 

Ållebergsgymnasiet läsåret 2021/2022.   

2 Beslut om fastställande av plan för introduktionsprogram inför läsåret 

2022/2023 ska fattas vid nämndsmötet den 26 oktober 2021.             

Bakgrund 

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in 

på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. 

Hemkommunen är skyldig att erbjuda obehöriga elever plats på 

introduktionsprogram till och med vårterminen det år man fyller 20 år.  

Det finns fyra olika introduktionsprogram (IM): 

 Programinriktat val (IMV) 

 Yrkesintroduktion (IMY) 

 Individuellt alternativ (IMA) 

 Språkintroduktion (IMS) 

 

Enligt 17 kap. 3 § skollagen (2010:800) ska, utöver vad som gäller för all 

gymnasieutbildning, syftet med de olika introduktionsprogrammen vara 

- programinriktat val att elever ska få en utbildning som är inriktad 

mot ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska 

kunna antas till det programmet, 

- yrkesintroduktion att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som 

underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som 

leder till studier på ett yrkesprogram, 

- individuellt alternativ att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion, 

annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden, och 

- språkintroduktion att ge nyanlända ungdomar en utbildning med 

tyngdpunkt i det svenska språket, vilket möjliggör för dem att gå 

vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.  

Utbildning på introduktionsprogram ska följa en plan som beslutas av 

huvudmannen. I planen för introduktionsprogrammen ska det för varje 

introduktionsprogram finnas en beskrivning av utbildningens syfte, längd 

och huvudsakliga innehåll.   
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För att bättre stämma överens med planeringen av verksamheten vid 

Ållebergsgymnasiet, ska nästa plan antas vid samma nämndsmöte som beslut 

om programutbudet vid Ållebergsgymnasiet inför läsåret 2022/2023, vilket  

innebär vid nämndsmötet den 26 oktober 2021. Även framtida beslut ska 

fattas under oktober månad, varför detta ska justeras i nämndens årshjul. 

Beslutsunderlag 
Plan för introduktionsprogram Ållebergsgymnasiet 2021/2022  

Protokollsutdrag BUNAU 2021-03-23 § 31               

  

 

Paragrafen skickas till  
Verksamhetschef gymnasieskola 

Rektor för introduktionsprogram Ållebergsgymnasiet            
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§ 44 Dnr 2021/00281  

Remissvar från barn- och utbildningsnämnden 
angående Klimatstrategi 2021-2030 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden föreslår kommunstyrelsen att anta Klimatstrategi 2021-2030 

för Falköpings kommun. 

2 I de fall de antagna klimatmålen innebär ökade kostnader för nämnderna 

ska budgetmedel tillskjutas aktuell nämnd.           

Bakgrund 

Klimatstrategi 2021-2030 ersätter kommunens Energi- och klimatstrategi 

2011-2020. Den nya strategin utgår från Falköpings mål om att bli en 

fossilbränslefri kommun senast 2030. Strategin har tagits fram i linje med 

Västra Götalands kraftsamling ”Klimat 2030” och innehåller samma 

fokusområden och arbetssätt.  

Inför antagandet av klimatstrategin i kommunfullmäktige har nu samtliga 

nämnder fått möjlighet att remissbehandla den. Svar ska vara inne till 

kommunstyrelsen senast 5 maj 2021. 

Förvaltningens bedömning 

Det är viktigt att Falköpings kommun tar sin del av ansvaret för att nå de 

globala målen i Agenda 2030 och Parisavtalet för klimatet. Inom barn- och 

utbildningsförvaltningens verksamhet, inom undervisning och praktisk 

verksamhet i skolor och förskolor, arbetar man mycket med dessa frågor. 

Det är viktigt att alla hjälps åt på olika sätt. 

När det gäller målet om ett fossilbränslefritt Falköping 2030 instämmer barn- 

och utbildningsnämnden i målsättningen. Dock kommer detta att innebära 

ökade kostnader för barn- och utbildningsnämnden. En stor budgetpost för 

nämnden är kostnader för skolskjuts. Eftersom de fossilfria alternativen är 

dyrare än de konventionella drivmedlen kommer detta att innebära kraftigt 

ökade kostnader vid upphandling av skolskjuts. Barn- och utbildnings-

nämnden förutsätter därför att man kommer att få kompensation för detta vid 

budgettilldelningen.   

Ökade kostnader för tekniska nämnden gällande underhåll av fastigheter och 

kostnader för uppvärmning med mera, kommer också att drabba barn- och 

utbildningsnämnden i form av höjd interndebitering. Även detta behöver 

barn- och utbildningsnämnden få kompensation för i budgettilldelningen. 
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Beslutsunderlag 
Klimatstrategi för åren 2021-2030 – remissversion 

Delegationsbeslut om remiss av klimatstrategin 

Protokollsutdrag BUNAU 2021-03-23 § 32            

         

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 45 Dnr 2021/00125  

Ekonomisk lägesrapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.      

Bakgrund 

Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden efter 3 månader är att 

nämnden kommer hålla sin budget för 2021. Skillnaden mot föregående års 

negativa avvikelse på 10 miljoner kronor ligger dels i att barn- och 

utbildningsnämnden fått en ökad ram med 7 miljoner kronor och dels i att 

man förlängt sjuklönekompensationen till och med april samt att Falköpings 

tilldelning från statsbidraget för likvärdig skola ökat med 7 miljoner kronor 

jämfört med 2020. 

Förskolan ser enligt prognos ut att gå mot ett överskott, grundskolan ser ut 

att hålla sin budget och gymnasieskolan ser ut att gå mot ett underskott.  

Sammantaget ser barn- och utbildningsnämnden ut att hålla sin budget enligt 

prognosen. 
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§ 46 Dnr 2021/00304  

Tillsyn av fristående förskolor och fritidshem i 
Falköpings kommun 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.      

       

Bakgrund 

Hösten 2021 genomförs tillsyn vid de fristående förskolorna och 

fritidshemmen i Falköpings kommun. Tillsynen genomförs med stöd av 26 

kap. 4 § skollagen (2010:800) genom besök av erfarna förskollärare, 

controller och verksamhetschefer för förskola och grundskola. Tillsynen 

fokuserar på faktorer som har betydelse för en god utvecklings- och 

lärandemiljö. 

Den omfattar, från och med den 1 januari 2019, även skärpta krav på ägar- 

och ledningsprövning avseende erfarenhet och insikt, ekonomiska 

förutsättningar och lämplighetskrav, enl. 2 kap. 5b § skollagen.  

Vid tillsynsbesöket granskas förutsättningar, verksamhetsprocesser och 

resultat.  

 

Efter tillsynsbesök och genomgång av inlämnade svar, från respektive 

fristående förskolas och fritidshems huvudman, görs en bedömning gällande 

i vilken utsträckning verksamheten stämmer överens med de krav och 

förväntningar som utrycks i skollag, allmänna råd, läroplan för förskolan och 

övriga författningar. Granskningen utgår även från tidigare tillsynsbeslut.  

 

Efter tillsynen inbjuds respektive rektor och representanter från 

huvudmannen till ett möte för återkoppling. Om ingen kritik framkommit 

som förändrar någon av de fristående förskolornas eller fritidshemmens  

möjlighet att driva sin verksamhet, utfärdas ett tillsynsbeslut. Om kritik 

framkommer, får berörd verksamhet återkomma med förslag till 

förbättringar. 

 

Nämnden kommer att informeras om utfallet när tillsynen är avslutad.      
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§ 47 Dnr 2021/00282  

Information kring GDPR och molntjänster 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.         

      

Bakgrund 

 

Förutsättningar 

Barn- och utbildnings nämnden är ytterst ansvarig för hur personuppgifter 

hanteras i de kommunala förskolorna och skolorna. Detta inkluderar även 

hur personuppgifterna hanteras i de system som verksamheterna använder 

för att kunna fullfölja sina uppdrag.  

Begrepp 

Personuppgifter är den typ av uppgifter som kan användas som för att 

identifiera en viss person. Det mest uppenbara i en svensk kontext brukar 

vara personnummer men det gäller även för och efternamn, adress, e-

postadress, IP-adress eller bild på en person.  

Några personuppgifter benämns av GDPR som särskilt skyddsvärda, till 

exempel sexuell läggning eller religiös tillhörighet. GDPR understryker även 

vikten av att skydda barns och elevers personuppgifter då de ses som extra 

sårbara.    

Molntjänster 

Under de senaste tio åren har andelen av system och tjänster som lagras och 

körs på våra egna datorer eller i en server på stadshuset minskat. Dessa 

system och tjänster körs allt oftare från externa serverhallar som kan finnas 

på olika platser i världen. Dessa system och tjänster brukar kallas för 

molntjänster. Det finns stora och små molntjänster. De stora i detta 

sammanhang kan vara till exempel Microsoft teams/Office 365, Google 

workspace och Facebook. Mindre molntjänster kan till exempel vara 

internetbanker eller hemsidor där man kan boka klipptid eller beställa hem 

lunch. Det är också viktigt att veta att mindre molntjänster ofta använder sig 

av servrar från något av de stora amerikanska bolagen, framförallt Amazon.  

GDPR och molntjänster  

Ett av kraven i GDPR är att om en molntjänst innehåller personuppgifter från 

medborgare måste dessa förvaras på ett säkert sätt och får bara användas i   
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syften som är lagliga enligt GDPR. Laglig grund kan till exempel vara 

myndighetsutövning, för att kunna fullfölja avtal eller samtycke från den 

enskilde. Detta innebär att molntjänster som har sina servrar i USA måste 

behandla personuppgifterna i enlighet med GDPR. Detta blir ofta 

problematiskt, då USA:s antiterrorlagstiftning kolliderar med GDPR.  

GDPR, EU och USA 

För att möjliggöra för molntjänster i USA att kunna verka på den europeiska 

marknaden har EU och USA tecknat avtal som reglerat hur personuppgifter 

från EU-medborgare ska skyddas när de lagras i USA. Denna typ av 

överenskommelser har funnits både innan (Safe harbour) och efter införandet 

av GDPR (privacy shield). Gemensamt för dessa överenskommelser är att de 

senare har fallit, efter domar i EU-domstolen. Det senaste fallet är den så 

kallade Schrems II-målet där privacy shield ogiltigförklarades av EU-

domstolen.  

Vid sidan om privacy shield har det även funnits en överenskommelse som 

kallats för standardavtalsklausuler och det är den som nu används som stöd 

för att fortsätta använda till exempel Microsoft och Googles tjänster. Det är 

även den som Falköpings kommun lutar sig emot i pilotprojektet för 

Microsoft teams.  De flesta juridiska bedömare menar dock att det är 

sannolikt att standardavtalsklausulerna så som de ser ut idag också skulle 

falla om de drevs till EU-domstolen. Historiskt sett har varje 

överenskommelse som fallit följts av en ny överenskommelse då det alltid 

funnits en politisk vilja att lösa problemet.    

I och med att standardavtalsklausuler som Google och Microsoft lutar sig 

emot riskerar att fällas om de drivs till EU-domstolen så finns det en risk 

som barn- och utbildningsnämnden måste vara medveten om och ta hänsyn 

till. Det är möjligt att historien återupprepar sig och att en ny överens-

kommelse mellan EU och USA tecknas ifall standardavtalsklausulerna faller 

men det är också möjligt att det inte blir någon överenskommelse och då 

måste sannolikt de molntjänster som används avvecklas eller bytas ut. Det 

finns även en risk att IMY (tidigare datainspektionen) bedömer att nämnden 

varit allt för oförsiktig som personuppgiftsansvarig och utdömer vite.  Detta 

är frågeställningar som hela det offentliga Sverige brottas med och vi kan 

konstatera att väldigt få, om någon, aktör har valt att gå ur Googles eller 

Microsofts lösningar för att vara på säkra sidan, vilket sannolikt beror på att  

konsekvenserna för verksamheterna skulle bli allt för stora. IMY kommer 

dock inte att kunna ta någon hänsyn till hur andra huvudmän har gjort utan 

kommer att bedöma från fall till fall.       
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§ 48 Dnr 2021/00318 303 

Remiss angående VA-plan för Falköpings kommun - 
LOVA-bidrag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden delegerar till arbetsutskottet den 4 maj 2021 att fatta beslut om 

eventuellt remissvar angående VA-plan för Falköpings kommun.            

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har remitterat förslag på VA-plan för Falköpings kommun 

till samtliga nämnder, med svar senast den 5 maj 2021. Nämnden uppdrar åt 

arbetsutskottet att fatta beslut om remissvar, eftersom nästa nämndsmöte är 

först den 11 maj 2021.  

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUNAU 2021-03-23 § 37 

VA-plan för Falköpings kommun – granskningshandling 

Delegationsbeslut om remittering av förslag till VA-plan           
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§ 49 Dnr 2021/00319  

Remiss angående ändring av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden delegerar till arbetsutskottet den 4 maj 2021 att fatta beslut om 

eventuellt remissvar angående ändring av allmänna lokala 

ordningsföreskrifter.          

Bakgrund 

Nämnden har mottagit en remiss från kommunstyrelsen om ändring av 

allmänna lokala ordningsföreskrifter. Då svaret på remissen ska vara inne 

senast den 5 maj, uppdrar nämnden till arbetsutskottet att fatta beslut om 

remissvar. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUNAU 2021-03-23 § 37 

Delegationsbeslut om remittering av förslag på ändring av 

ordningsföreskrifter 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter - remissversion       
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§ 50 Dnr 2021/00076  

Information till nämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger de redovisade informationspunkterna till handlingarna.      

           

Bakgrund 

 Verksamhetschef förskola informerar om handlingsplan utifrån 

arbetsmiljöverkets inspektion hösten 2020. Vid inspektionen framkom en 

del brister som handlingsplanen avser att åtgärda. Åtgärderna ska 

genomföras på både kommun-, förvaltnings- och lokal nivå, i många fall 

tillsammans med fackliga företrädare. 

 Utvecklingsstrategen informerar om behörigheten bland eleverna i 

årskurs 9. 

 Verksamhetschef gymnasieskola informerar om lovskolan, som 

genomförs de två första veckorna på sommarlovet. På grund av 

osäkerheten gällande covid-19 vet man ännu inte i vilken utsträckning 

lovskolan kan genomföras med elever fysiskt närvarande. 

 Samordnaren för den nya skolorganisationen informerar om aktuellt läge 

gällande Platåskolan, där kommunen väntar på besked från Mark- och 

miljööverdomstolen. Även information om byggläget gällande 

Odensbergs skola och förskola presenterades.  

Under denna informationspunkt gör Fredy Neüman (S) en 

protokollsanteckning: 

Samhällsbyggnads- och barn- och utbildningsförvaltningarna har gjort ett 

bra arbete med att ta fram en förstudie för Odensbergs skola, förskola och 

kök. Förstudien har inte till någon del presenterats för barn- och 

utbildningsnämnden förrän vid sammanträdet 2021-04-06. Därför är det 

med förvåning man ser i tekniska nämndens sammanträdesprotokoll från 

2021-03-29 § 32 att nämnden fattar beslut i tre punkter som i stor 

utsträckning berör barn- och utbildningsnämndens framtida ekonomi och 

verksamhet, utan att på något sätt höra barn- och utbildningsnämndens syn 

på detta. Dessutom har inte barn- och utbildningsnämnden till fullo ännu 

avsatt pengar för alla dessa åtgärder.  

Socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden i Falköpings kommun  
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 Förvaltningsekonomen informerar om statsbidraget för likvärdig skola 

och hur den fördelas till de kommunala skolorna och förskolorna.     

 Skolchefen informerar om det aktuella smittläget gällande covid-19.  
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§ 51 Dnr 2021/00075  

Delegationsbeslut  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger de redovisade delegationsbesluten 2021-03-02 –     

2021-03-26 till handlingarna.         

      

Bakgrund 

Delegationsbeslut 2021-03-02 – 2021-03-26 

Delegationsbeslut skolskjuts 2021-03-02 – 2021-03-26         
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§ 52 Dnr 2021/00211  

Anmälningsärenden till nämnd  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger de redovisade anmälningsärendena till handlingarna.      

      

Bakgrund 

 Protokoll BUNAU 2021-03-23 

 Protokoll FÖSAM 2021-02-25 

 Rektors anmälan om elevs höga frånvaro 

 Protokollsutdrag KS § 42 2021 

 Protokollsutdrag KS § 43 2021 

 Protokollsutdrag KS § 44 2021 

 Protokollsutdrag KF § 18 2021 

 Protokollsutdrag KF § 4 2021 

 Ärenden om kränkande behandling 2021-03-02 – 2021-03-26 

 Kränkande behandling grundskolan 2021-03-02 – 2021-03-26  

 Kränkande behandling Ållebergsgymnasiet 2021-03-02 – 2021-03-26  

 Kränkande behandling förskolan 2021-03-02 – 2021-03-26  

 Rektors beslut om avstängning av elev 

 2021-03-11 Beslut från IMY angående anmäld personuppgiftsincident 

 2021-03-17 Beslut från IMY angående anmäld personuppgiftsincident 

 2021-03-23 Anmälan av personuppgiftsincident      
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§ 53 Dnr 2021/00019  

Inkomna skrivelser  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger de inkomna skrivelserna till handlingarna.      

           

Bakgrund 

 2021-03-23 Elsäkerhetsverkets beslut om avslut av ärende 

 2021-03-30 Skolinspektionen granskar elevers möjligheter att läsa 

behörighetsgivande kurser på yrkesprogram 
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§ 54 Dnr 2021/00078  

Rapporter från verksamhetsbesök 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger rapporten från verksamhetsbesök till handlingarna.      

           

Bakgrund 

Fredy Neüman (S) rapporterar från programråd för Handelsprogrammet vid  

Ållebergsgymnasiet 2021-03-10. Programmet kommer att byta namn till 

Försäljnings- och serviceprogrammet nästa läsår.      
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§ 55 Dnr 2021/00074  

Övriga frågor 

          

Bakgrund 

Albin Gilbertsson (SD) anmäler en övrig fråga där han undrar hur 

diskussionen går i förvaltningen när det gäller Skolverkets beslut om att 

tillåta betyg från årskurs 4. Skolchefen informerar om att beslutet från 

Skolverket är så nytt att det ännu inte kommit någon information om det till 

huvudmännen. Det är rektor på respektive skola som beslutar om man ska 

införa betyg i årskurs 4.  

          

  

 

            


 F

N
, E

AM
D 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

26
13

41
42

2



[
  {
    "personal_id": "b8553e9b5f32b2cf5de6041af25530548e751c8b6b491da8428406ea3032f6c2",
    "SignedNameAndNumber": "FREDY NEÜMAN",
    "signed_files": [
      {
        "filename": "Protokoll BUN 2021-04-06.pdf",
        "sha256": "d121dc32ce3741edbd0c8b4d29d5eead8d4cf66d3c3bff24458b7cf217690f2f",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 958538
      }
    ],
    "signee_address": "email:fredy.neuman@falkoping.se",
    "given_names": "FREDY",
    "sign_time": "2021-04-07T11:54:12.040Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Protokoll BUN 2021-04-06.pdf\nStorlek: 958538 byte\nHashvärde SHA256: d121dc32ce3741edbd0c8b4d29d5eead8d4cf66d3c3bff24458b7cf217690f2f",
    "sign_ip": "83.223.21.202",
    "full_name": "FREDY NEÜMAN",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "83.223.21.202",
      "orderRef": "e9c15d77-892d-4f3a-8fc2-d55dd225471e",
      "status": "complete"
    },
    "family_name": "NEÜMAN",
    "SignLocalTime": "2021-04-07 13:54",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "dde18a34c2d48ff727a1a16b5fc9e335a9d644c353b873fb1dd79b2a3b0009e6",
    "SignedNameAndNumber": "Eva Anna Maria Dahlgren",
    "signed_files": [
      {
        "filename": "Protokoll BUN 2021-04-06.pdf",
        "sha256": "d121dc32ce3741edbd0c8b4d29d5eead8d4cf66d3c3bff24458b7cf217690f2f",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 958538
      }
    ],
    "signee_address": "email:eva.dahlgren@falkoping.se",
    "given_names": "Eva Anna Maria",
    "sign_time": "2021-04-07T11:59:37.941Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Protokoll BUN 2021-04-06.pdf\nStorlek: 958538 byte\nHashvärde SHA256: d121dc32ce3741edbd0c8b4d29d5eead8d4cf66d3c3bff24458b7cf217690f2f",
    "sign_ip": "2.57.244.50",
    "full_name": "Eva Anna Maria Dahlgren",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "2.57.244.50",
      "orderRef": "7214bacb-a89a-45e2-bb43-3011d43e6542",
      "status": "complete"
    },
    "family_name": "Dahlgren",
    "SignLocalTime": "2021-04-07 13:59",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  }
]




 


Barn- och utbildningsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


1 (41) 


Sammanträdesdatum 


2021-04-06 
 


 


  
 


 


 


Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 08:15 – 12:30. Ordförande och sekreterare         
närvarar på plats, övriga ledamöter och tjänstepersoner deltar via länk. 


Beslutande Eva Dahlgren (C), Ordförande 
Angela Joelsson (KD), 1:e vice ordförande 
Fredy Neüman (S), 2:e vice ordförande 
Ed Kahrs (M) 
Lillemor Bertilsson (S), ej tjänstgörande på grund av tekniska problem  
Thomas Svensson (S) 
Lovisa Wennerholm (C), tjänstgörande fram till kl. 12:25, ej §§ 54 och 55 
Britt-Marie Aronsson (KD) 
Lena Sjödahl (M) 
Albin Gilbertsson (SD) 
Elisabeth Klang (V) 


 


Ersättare 


 


Sofia Thuvesson (C), tjänstgörande fr.o.m. kl. 12:25 §§ 54 och 55 
Emelie Nilrikson (S), tjänstgörande under hela mötet 
Henrik Brolin (S), tjänstgörande under hela mötet 
Karolina Bergström (S) 
Hannah Svanteman (MP), närvarande kl. 08:15-12.05 
Jonas Larsson (SD), tjänstgörande under hela mötet 
Frank Wurm (SD) 
Adam Dufva Ahlin (V) 


 


Övriga närvarande 
 
 
 


Karina Bronell, skolchef 
Caroline Lindgren, controller, §§ 35, 36 och 46 
Ann Johansson, verksamhetschef förskola, §§ 36, 46 och 50 
Jens Sjöstrand, förvaltningsekonom, §§ 40 – 42 och 45 
Jonas Wåhlberg, rektor, § 43 
Björn Broberg, kvalitetsstrateg IKT, § 47  
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§ 35 Dnr 2021/00124  


Rapport av intern kontroll 2020 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten över 


utförd internkontroll 2020.  


Bakgrund 


Barn- och utbildningsnämnden antog årets internkontrollplan på sitt 


sammanträde den 28 januari 2020 


I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen: 


 


Gemensamma kontroller 


1. Nämndbeslut    


2. Avtalssignering    


3. Avtalsbevakning 


4. GDPR 


 


Barn- och utbildningsförvaltningens kontroller 


5. Diarieföring/Posthantering/E-post 


6. Fullmäktigebeslut 


7. Delegationsbeslut 


8. Uppföljning av inkomna ärenden – kränkande behandling 


9. Inlämning av slutbetyg/intyg om avgång från grundskolan från de  


fria enheterna 


10. Inköp/upphandling 


11. Klagomål- och synpunktshantering 


12. Sjukfrånvaro 


13. Tillsyn fristående förskolor 


14. Registerutdrag 


15. Kompetensförsörjning 


 


Sammanfattning av genomförd intern kontroll  


Under 2020 har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört internkontroll 


enligt upprättad internkontrollplan. Barn- och utbildningsförvaltningen har 


femton kontrollpunkter. Efter genomförda kontroller blir utfallet att det är 


anmärkningar på två kontrollpunkter och att det finns ett par 


förbättringsförslag. 
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De kontrollpunkter som har anmärkningar är: 


 Avtalssignering 
Information om delegationsbestämmelserna på arbetsplatsträffar, för 


att rektorerna ska föra informationen vidare om bestämmelserna till 


berörd personal. Alla delegater kommer även att få en utbildning i 


maj om vilka regler som gäller. 


 


 Registerutdrag  
Att informera verksamhetscheferna som informerar sina chefer att 


registerutdrag är ett lagkrav som ska följas. Controller och 


skoladministratörer går igenom rutinen för att kontrollera var det 


finns brister.  


 


Följande förbättringsområden har framkommit i kontrollerna: 


 


 Avtalsbevakning 
Att bevakningsdatum alltid läggs in vid ärenderegistrering när avtal 


registreras i Ciceron på de avtal som är löpande.  


 


 GDPR  


Behovet att kompetensutveckla och kommunicera förvaltningens 


rutiner kring GPDR kvarstår, även om stickproven visar på en viss 


förbättring från föregående år. 


  


1.    Nämndbeslut 


 


Rutinen är att beslut fattade av nämnd/arbetsutskott har verkställts. Risken är 


att om fattade beslut inte har verkställts på grund av att uppföljning saknas 


kan det leda till att politiska intentioner inte blir av. Kontrollera att beslut 


fattade av nämnd och/eller arbetsutskott är verkställda.  


 


Kontrollansvarig har varit: Nämndsekreterare.  


Metod: Stickprov av fattade beslut löpande under året. 


Kommentarer/utfall:  Nämndsekreterare har gått igenom alla beslut som 


fattats av nämnd/arbetsutskott under 2020. Samtliga beslut har verkställts.    


Förslag till förbättringar: -   
Rutinen kontrollerad: 2021-02-08 
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2.    Avtalssignering 


 


Rutinen är att avtal ska undertecknas av behöriga personer.  


Risken är att avtal ingås felaktigt på grund av att obehörig person 


undertecknat, vilket leder till ogiltigt avtal. Kontrollera att avtal 


undertecknats av en behörig person enligt 


delegationsordningen/delegationsbestämmelse. 


Kontrollansvarig: Nämndsekreterare.  


Metod: Stickprov av undertecknade avtal löpande under året. 


Kommentarer/utfall: Nämndsekreterare har kontrollerat samtliga 72 avtal 


som är tecknande av förvaltningen under kalenderåret 2020. Fyra av dessa 


var undertecknande av en person anställd som inte har delegation på att 


teckna avtal.  


Förslag till förbättringar: Information, framförallt till ledning, om barn- 


och utbildningsnämndens delegationsbestämmelser. Alla delegater kommer 


även få en utbildning i maj om vilka regler som gäller. 


Rutinen kontrollerad: 2021-02-08 


3.    Avtalsbevakning 


 


Rutinen är att alla ingångna avtal ska ha bevakning av giltighetstid, så att 


avtalsansvarig i god tid kan ta ställning till om avtalet ska sägas upp, 


omförhandlas eller fortsätta att löpa på. Risken är att avtal inte förlängs 


och/eller sägs upp vilket leder till avsaknad av avtal alternativt oönskade 


åtagande. Kontrollera att avtal är under bevakning.  


 


Kontrollansvarig: Nämnsekreterare.  


Metod: Stickprov av registrerade avtal om bevakning, löpande under året. 


Kommentarer/utfall: De flesta avtal är tidsbegränsade till sin natur, i de 


flesta fall gäller de ett läsår eller ett kalenderår. I de fall avtal förlängs 


automatiskt om de inte sägs upp innan avtalstidens utgång, ska ett 


bevakningsdatum registreras i ciceron. Den som är ansvarig för avtalet får de 


ett meddelande i god tid för att kunna ta ställning till om avtalet ska 


förlängas eller inte.  


Förslag till förbättringar: Att bevakningsdatum alltid läggs in vid 


ärenderegistrering när avtal registreras i Ciceron på de avtal som är löpande. 


Rutinen kontrollerad: 2021-02-08 
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4.    GDPR 


 


Rutinen är att kommunen ska efterleva kraven i GDPR 


(dataskyddsförordningen) gällande registrering av 


personuppgiftsbehandlingar och information till de registrerade. Risken är att 


efterlevnaden av GDPR gällande registrering av personuppgiftsbehandlingar 


och information till de registrerade är bristfällig, vilket kan leda till 


ekonomiska och förtroendemässiga konsekvenser. Kontrollera att register för 


personuppgiftsbehandlingar är uppdaterade och att information till 


registrerade har kommunicerats/informerats om. 


Kontrollansvarig: GDPR-ansvarig på förvaltningen  


Metod: Löpande under året ta ut rapporter om vilka 


personuppgiftsbehandlingar som finns och kontrollera att information till de 


registrerade finns på blanketter/e-tjänster/hemsidor,  


Kommentarer/utfall: Stickproven från 2020 visar att vid nytecknande av 


avtal så återföljs det av ett personbiträdes avtal men i vissa fall har 


huvudavtalet tecknats först vilket försämrar förhandlingsläget. Under 2020 


har barn och utbildningsförvaltningen tagit emot 6 anmälningar av 


personuppgiftincidenter vilket är en ökning med 2 från 2019. Det är 


fortfarande GDPR ansvarig som oftast lägger anmälningar efter kontakt med 


personer som upptäckt incidenten.  


Förslag till förbättringar: Behovet att kompetensutveckla och 


kommunicera förvaltningens rutiner kring GPDR kvarstår även om 


stickproven visar på en viss förbättring från föregående år. 


Rutinen kontrollerad: 2021-01-18 


5.    Diarieföring/Posthantering/E-post 


 


Rutinen är att posten öppnas dagligen och att allmänna handlingar 


registreras. Risken är att posten inte öppnas dagligen och att allmänna 


handlingar inte registreras vilket leder till att vi inte uppfyller kravet på 


tillgänglighet. Kontrollera att brevlådor blir tömda varje dag. Att 


inkommande och utgående post registreras eller diarieförs.  


Kontrollansvarig: Nämndsekreterare.  


Metod: Information och uppföljning av rutiner en gång per år. 


Kommentarer/utfall: Barn- och utbildningsförvaltning har fungerande 


rutiner för att bevaka att post och mejl öppnas och handlingar registreras 


varje dag.  


Förslag till förbättringar: - 


Rutinen kontrollerad:  2021-02-08 
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6.    Fullmäktigebeslut 


 


Rutinen är att kontrollera att beslut fattade av kommunfullmäktige har 


verkställts. Risken är att nämnd och förvaltning inte genomför 


fullmäktigebeslut vilket leder till att politiska intentioner inte blir av. Ta fram 


beslut och kontrollera att besluten verkställts.  


 


Kontrollansvarig: Nämndsekreterare 


Metod: Kontroll av att fattade beslut och uppdrag genomförs en gång per år. 


Kommentarer/utfall: Barn- och utbildningsnämnden har inte några uppdrag 


från kommunfullmäktige under 2020. Däremot har nämnden fått två remisser 


som har besvarats, en handlade om kommunens digitaliseringsstrategi och en 


handlade om en motion från (S) om kompletterande utbildning för 


barnskötare och elevassistenter. Utöver detta hade kommunstyrelsen ålagt 


nämnden att per den sista mars 2020 inkomna med en extra 


uppföljningsrapport gällande utfall mot budget med anledning av nämndens 


redovisade ekonomiska utfall för 2019. 


Förslag till förbättringar:  - 


Rutinen kontrollerad:  2021-02-08 


7.    Delegationsbeslut 


 


Rutinen är att beslut fattas enligt delegationsordningen, registreras och 


rapporteras till nämnd. Risken är att beslut fattas av person som saknar 


delegation, vilket leder till att beslut kan överklagas och upphävas. Att 


delegationsbestämmelserna är kända. Att delegationsbeslut rapporteras till 


nämnd. 


Kontrollansvarig: Nämndsekreterare 


Metod: Kontrollera att rutiner för delegationsbeslut är kända genom 


stickprov. 


Kommentarer/utfall: Nämndsekreterare har kontrollerat 10 av 411 fattade 


delegationsbeslut under 2020. Samtliga var fattade av rätt delegat. Samtliga 


delegationsbeslut har rapporterats till nämnd. 


Förslag till förbättringar: Alla delegater kommer även få en utbildning i 


maj om vilka regler som gäller. 


Rutinen kontrollerad:  2021-02-08 


8.    Uppföljning av inkomna ärenden – kränkande behandling 


 


Rutinen är att anmälningar ska registreras och rapporteras till nämnd.  


Risken att anmälan om att barn/elev som upplevt sig utsatt för kränkande 


behandling inte görs, vilket leder till skada lidande för enskild person och 
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minskat förtroende för förvaltningen. Kontrollera att upprättad rutin följs och 


rapportering till huvudman görs. 


 


Kontrollansvarig: Nämndsekreterare   


Metod: Rapport till nämnd en gång per månad. 


Kommentarer/utfall:  Rapportering om samtliga ärenden om kränkande 


behandling görs vid varje nämndsammanträde. Av rapporterna framgår 


antalet anmälda kränkningar, pågående utredningar och avslutade ärenden. 


Av rapporteringen framgår också vilken typ av kränkningar det handlar om. 


Nämndsledamöterna får dessutom rapporter som är separerade för 


Ållebergsgymnasiet, grundskolorna och förskolorna.   


Förslag till förbättringar: Under verksamhetsåret 2021 kommer en 


fördjupad rapportering att göras till nämnden kring arbetet med kränkande 


behandling.   


Rutinen kontrollerad:  2021-02-08 


9.    Inlämning av slutbetyg/intyg om avgång från grundskolan ifrån de 
fria enheterna 


 


Rutinen är att betygen som utfärdas av fristående grundskola ska lämnas till 


centralarkivet. Risken är att betyg inte lämnas in till centralarkivet, vilket 


leder till att vi inte följer arkivlagen. Det som kan gå fel är att betyg inte 


lämnas in till centralarkivet och att vi inte följer arkivlagen.   


 


Kontrollansvarig: Controller 


Metod: Kontroll med arkivet en gång per år. 


Kommentarer/utfall:  Avstämning med centralarkivet är gjord och betygen 


från fristående grundskola har lämnats in. 


Förslag till förbättringar:  - 


Rutinen kontrollerad: 2021-01-29 


10.    Inköp/upphandling 


 


Rutinen är att inköpssamordnare sammanställer samtliga inköp över 100 000 


kr och skickar detta till förvaltningen. Risken med att upphandling saknas är 


att det kan leda till ekonomisk förlust. Kontroll av direktupphandling över 


100 000 kr.   


  


Kontrollansvarig: Controller 


Metod: Uppföljning av samtliga upphandlingar en gång per år. 


Kommentarer/utfall: Granskningen visar att barn- och 


utbildningsförvaltningen följer riktlinjerna. I vissa fall handlar vi utanför 
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gällande avtal på grund av att det vi eftersöker inte finns att köpa. Nya 


upphandlingar görs i samråd med inköpssamordnaren. 


Förslag till förbättringar:  Inköpssamordnare lägger in avtalen i 


beslutsstödsystemet Hypergene för att vi ska få en bättre överblick att rätt 


leverantör används.   


Rutinen kontrollerad:   2021-03-11 


11.    Klagomål- och synpunktshantering 


 


Rutinen är att klagomål registreras, åtgärdas och rapporteras till nämnd. 


Risken är att medborgaren inte får svar på sina klagomål och att åtgärder inte 


vidtas vilket leder till minskat förtroende för förvaltningen. Kontroll av 


svarstider och om åtgärder vidtagits. 


  


Kontrollansvarig: Nämndsekreterare 


Metod: Redovisning av statistik halvårsvis. 


Kommentarer/utfall:  Synpunkter och klagomål redovisas regelbundet till 


nämnden. En gång per år görs dessutom en sammanställning av samtliga 


synpunkter och klagomål under kalenderåret. Svarstiderna kontrolleras 


regelbundet av nämndsekreterare. Alla synpunkter får en 


mottagningsbekräftelse inom två arbetsdagar. Själva besvarandet av 


synpunkterna kan därefter ta olika lång tid, men i de allra flesta fall får 


synpunktslämnaren svar inom 10 dagar.  


Förslag till förbättringar:  - 


Rutinen kontrollerad:  2021-02-08  


12.    Sjukfrånvaro 


 


Rutinen är förebyggande åtgärder såsom friskvård och arbetsmiljöarbete. 


Personalavdelningen skickar årlig statistik om sjukfrånvaro till skolchef.  


Risken är att sjukfrånvaron ökar utan att vi har kontroll, vilket leder till att 


ekonomin blir lidande och att verksamhetens kvalitet sjunker. Uppföljning 


av personalstatistik. 


 


Kontrollansvarig: Skolchef 


Metod: Rapport från personalsystem en gång per år. 


Kommentarer/utfall:  Av Barn-och utbildningsförvaltningens medarbetare 


har 28 % ingen sjukfrånvaro alls under 2020 (38 % 2019) och 21 % har 1-5 


sjukfrånvarodagar 2020 (31 % 2019). Den totala sjukfrånvaron inom Barn-


och utbildningsförvaltningen är 6,7 % 2020. Den totala sjukfrånvaron för 


hela kommunen är 8,2 %. Sjukfrånvaron ökar som helhet i förvaltningen 


både för kvinnor och män och beror med största sannolikhet på grund av 


pandemin Covid-19. Den långa sjukfrånvaron över 60 dagar minskar. 
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Sjukfrånvaron ökar i samtliga åldersgrupper, dock som mest i åldersgruppen 


50 år och äldre. Skolans verksamhetsområden har alla påverkats av 


pandemin Covid-19 på olika sätt och att stanna hemma vid symtom har följts 


av personalen och visar sig på det sättet i sjukfrånvarostatistiken. 


 


 


Sjukfrånvaro per verksamhetsområde 2020 
Inom parentes visar 2019 års siffror 


Avdelning Totalt Kvinnor Män Varav över 60 dgr 


Förskola 10,8 % (7,5 %) 10,8 % ( 7,1%)  9,3 % (18,3%)  31,5 % (43,0 %) 


Grundskola 6,2 % (4,2 %) 6,6 % (4,2 %) 4,9 % (4,1 %)  31,5 % (33,2 %) 


Gymnasium 3,9 % (3,8 %) 4,6 % (5,3 %)  3,0 % (1,7 %)  41,1 % (47,0 %) 


Musikskola 1,8 % (1,0 %) 2,4 % (0,8 %)  0,7 % (1,5 %) 0,0 % (40,6 %) 


SPC 4,5 % (2,9 %) 6,2 % (4,1 %) 2,3 % (1,4 %) 7,1 % (17,3 %) 


 


 


Förslag till förbättringar:  Då vi ser att de insatser vi har gjort fungerar bra 


fortsätter vi med de insatserna för att se om sjukfrånvaron kan minska 


ytterligare.  


Rutinen kontrollerad: 2021-03-15  


13.    Tillsyn fristående förskolor 


 


Rutinen är att kommunen tillsynar fristående förskolor. Vi gör tillsynsbeslut. 


Gör vi inte tillsyn får kommunen inte kännedom om verksamhetens kvalitet. 


Konsekvensen kan bli att de fristående förskolornas verksamhet inte 


uppfyller kraven och att de inte åtgärdas. För att minimera risken följer vi 


rutiner, riktlinjer och har ett bra samarbete. 


Kontrollansvarig: Verksamhetschef förskola 


Metod: Verksamhetsbesök/intervjuer 


Kommentarer/utfall: Ingen tillsyn 2020. 


Förslag till förbättringar: - 


Rutinen kontrollerad:  Vartannat år jämna år. 


14.    Registerutdrag 


 


Rutinen är att i samband med tillsättning av tjänst efterfrågas registerutdrag 


från polismyndigheten. Personal som inte är fast anställd ska dessutom 


förnya sitt registerutdrag efter ett år. Risken med att registerutdrag saknas, är 


att det kan leda till att vi anställer någon som inte är lämplig. Kontrollerar att 


utdrag har kommit in. 
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Kontrollansvarig: Ansvarig chef 


Metod: Stickprov en gång per år. 


Kommentarer/utfall: Stickprovskontroll i personalsystemet gjordes på 


trettio stycken slumpmässigt utvald visstidsanställd personal och på 


slumpmässigt valda skolor. Av dessa trettio personer var sexton stycken inte 


registrerade med något giltigt registerutdrag i personalsystemet. I de flesta 


fall gällde det visstidsanställd personal som inte hade förnyat sitt 


registerutdrag efter ett år. 


Förslag till förbättringar: Att verksamhetscheferna informerar de 


ansvariga cheferna att de ska begära in registerutdrag från polismyndigheten 


eftersom det är ett lagkrav som ska följas. De ska registrera dem i 


personalsystemet så fort som möjligt samt att registerutdragen ska vara 


aktuella. För att få anställning måste det finnas ett giltigt registerutdrag. Har 


vi inte ett giltigt registerutdrag kan vi inte anställa personen. Controller och 


skoladministratörer går igenom rutinen för att kontrollera var det finns 


brister. 


Rutinen kontrollerad:  2021-01-19 


15.    Kompetensförsörjning 


 


Rutinen är att förvaltningen följer upp antalet behöriga lärare i varje 


verksamhetsform. Risken är att undervisningens kvalitet sjunker på grund av 


obehöriga lärare vilket leder till låg måluppfyllelse för barn/elever. Kontroll 


av inrapporterad statistik till SCB. 


Kontrollansvarig: Controller 


Metod: En gång per år februari-mars. 


Kommentarer/utfall:  


Förslag till förbättringar: Rapporter från SCB över inrapporterad personal 


för 2020 är inte klar förrän i slutet i april. Vi kontrollerar antal obehöriga 


lärare då. 


Rutinen kontrollerad:  2021-03-15       


  


 


Paragrafen skickas till  
Controller            
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§ 36 Dnr 2021/00183  


Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg från 
Ljuva Omsorg i Skaraborg AB 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden avvisar ansökan om bidrag för 


pedagogisk omsorg från Ljuva Omsorg i Skaraborg AB med hänvisning 


till 39 § förvaltningslagen (2017:900)           


     


Bakgrund 


Ljuva Omsorg i Skaraborg AB ansökte i september 2020 om rätt till bidrag 


för pedagogisk omsorg i Falköpings kommun (Dnr BUN 2020/1133). Då 


nämnden ansåg att ansökan var ofullständig och inte motsvarade de 


uppställda kraven för bidrag, avslogs ansökan vid nämndens sammanträde 


den 8 december 2020. Beslutet överklagades av Ljuva Omsorg AB den 29 


december 2020. Nämnden avsåg inte att ändra sitt beslut och överklagan 


skickades därmed den 8 januari 2021 vidare till förvaltningsrätten för 


avgörande. Ljuva Omsorg har därefter till förvaltningsrätten kompletterat sin 


ansökan. Dock har nämnden den 8 februari 2021 yttrat sig till 


förvaltningsrätten och meddelat att de kompletteringar som hade gjorts inte 


föranleder något nytt beslut. Målet med förvaltningsrättens dnr 125-21, 


ligger därmed fortfarande hos förvaltningsrätten för avgörande. 


En ny ansökan från Ljuva Omsorg i Skaraborg AB om rätt till bidrag för 


pedagogisk omsorg inkom därefter till barn- och utbildningsnämnden den 12 


februari 2021.  


Förvaltningens bedömning 


Efter att förvaltningen gått igenom den nya ansökan, konstateras att den inte 


innehåller några nya sådana omständigheter som motiverar ett ändrat beslut. 


Det är samma huvudman som ansöker och till den allra största delen en 


likalydande ansökan, med samma upplägg.  


§ 39 förvaltningslagen (2017:900): 


Ett beslut som har överklagats får ändras av den myndighet som har 


meddelat det som första instans enbart i sådana fall som avses i 38 § och 


bara om överklagandet och övriga handlingar i ärendet ännu inte har 


överlämnats till den högre instans som ska pröva överklagandet. 


Med hänvisning till 39 § förvaltningslagen (2017:900) avvisar barn- och 


utbildningsnämnden den nya ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk 


omsorg som inkommit från Ljuva Omsorg i Skaraborg AB. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan från Ljuva Omsorg i Skaraborg AB 


Komplettering till ansökan från Ljuva Omsorg AB   
Protokollsutdrag BUNAU 2021-03-23 § 24  


      


  


 


Paragrafen skickas till  
Ljuva Omsorg i Skaraborg AB            
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§ 37 Dnr 2021/00196  


Gallring av pappersoriginal efter inskanning för en 
digital ärendehantering för barn- och 
utbildningsnämnden 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämndens allmänna handlingar i pappersform, som skannats in och 


diarieförts, får gallras efter kontroll av att den skannade versionen är 


likalydande med ursprungshandlingen och efter att originalhandlingen 


inte längre behöver sparas av annan anledning. 


2 Beslutet avser handlingar från och med den 1 januari 2021.  


3 Förvaltningen får i uppdrag att under 2021 revidera barn- och 


utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan så den överensstämmer 


med detta beslut.               


Bakgrund 


Under de senaste åren har barn- och utbildningsnämnden skannat 


pappershandlingar för att hantera dem digitalt, samtidigt som digitala 


handlingar skrivits ut till pappersakterna. Dubbelarbetet med att hantera både 


digitala och analoga versioner av samma dokument är ineffektivt. Med 


digital ärendehantering frigörs arbetstid för medarbetare och behovet av 


fysiska arkivlokaler minskar. En annan nyttoeffekt är minskad förbrukning 


av papper, aktomslag, arkivkartonger och toner, vilket i sin tur leder till en 


minskad belastning på miljön. 


Det pågår ett arbete med en ny strategi för digitalisering inom Falköpings 


kommun. Strategin ska fastställas under 2021 av kommunfullmäktige. 


Målsättningen är en ökad digitalisering och uppdraget till nämnderna 


kommer att vara att, där det är möjligt och relevant samt leder till en ökad 


effektivitet, anpassa sina processer till ett digitalt arbetssätt.  


Om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning, krävs gallringsbeslut för 


att få gallra allmänna handlingar. 


Gallring får enligt 3 § arkivlagen (199:782) endast ske under förutsättning att 


allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna 


värde för rättskipning, förvaltning och forskning. För att kunna gallra 


pappersoriginalet och endast bevara det skannade exemplaret krävs att det 


framställs på ett sätt som säkerställer ett elektroniskt bevarade. Kravet 


uppfylls genom att myndigheten skannar till ett format som är godkänt för 


slutarkivering.  


Gallring innebär avsiktlig och planmässig förstöring av allmänna handlingar 


eller uppgifter i enlighet med ett i förväg fattat myndighetsbeslut. Som 
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gallring räknas även åtgärder som utförs med handlingarna och som ger 


upphov till  


 Förlust av betydelsebärande data (informationsförlust), förlust av möjliga 


sammanställningar, 


 Förlust av sökmöjligheter, eller 


 Förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas äkthet och 


ursprunglighet. 


Exempel på handlingar som ska bevaras i papper och registreras: 


 Justerade protokoll 


 Handlingar som behövs för att styrka ett legalt förhållande 


 Handlingar som behövs för bevisvärde 


 Handlingar som på grund av format, gråskala, färg eller andra 


egenskaper inte tillfredsställande kan bevaras enbart som bild. 


Förvaltningens bedömning 


Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och 


utbildningsnämnden beslutar att allmänna handlingar som har skannats och 


diarieförts får gallras.       


Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUNAU 2021-03-23 § 25 
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§ 38 Dnr 2021/00123  


Ansökningar till kommunstyrelsen om strategiska 
utvecklingsmedel 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden avslår ansökan om strategiska utvecklingsmedel gällande 


”Skattkistan”.          


Bakgrund 


Ansökan om strategiska utvecklingsmedel gällande ”Skattkistan” – ett 


barnkulturprojekt med fokus på drama” har inkommit till barn- och 


utbildningsnämnden den 1 mars 2021. I ansökan beskrivs en satsning på 


drama, sång och musik för förskolebarn 0-6 år. Målsättningen är att bredda 


och fördjupa kulturutbudet och att fler barn ska få tillgång till drama på lika 


villkor. Genom uppsökande verksamhet vill man inspirera och väcka lust till 


att skapa och på sikt bidra till en socialt hållbar utveckling. 


Kostnaden för projektet beräknas till cirka 750 000 kronor för 2021, vilket 


inkluderar projektanställning för två pedagoger, resor och material med 


mera. Av ansökan framgår också att man tänker sig en fortsättning av 


projektet även under 2022. 


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningens bedömning är att den verksamhet som beskrivs stämmer väl 


överens med målen i förskolans läroplan. Dock befaras att projektet inte 


kommer att vara möjligt att genomföra under så kort tid som under 2021.  


Det framgår också av ansökan att man tänker sig även en förlängning under 


2022. Risken är att projektet medför kostnader på sikt som inte kan 


finansieras inom nämndens budget. Inom barn- och utbildningsnämndens 


verksamhetsområde finns Kulturskolan som numera har utökat sitt utbud och 


sina målgrupper. I Kulturskolan finns redan dramaverksamhet och man 


vänder sig också till barn i förskoleålder. Den verksamhet som beskrivs i 


projektansökan borde kunna genomföras i samarbete med Kulturskolan. 


Beslutsunderlag 
Ansökan om strategiska utvecklingsmedel ”Skattkistan” – ett 


barnkulturprojekt med fokus på drama”. 


Protokollsutdrag BUNAU 2021-03-21 § 26                


  


Paragrafen skickas till  
Mathilda Eklund och Marita Sonestedt            
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§ 39 Dnr 2021/00222  


Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen om samverkan för barns 
och ungas hälsa 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 


ställa sig bakom överenskommelsen om samverkan för barns och ungas 


hälsa.            


Bakgrund 


Samverkan om barns och ungas hälsa har tidigare reglerats i två olika 


överenskommelser, Västbus riktlinjer och överenskommelse om trygg och 


säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Dessa två 


uppdrag har nu slagits ihop till ett enda dokument – Överenskommelse om 


samverkan för barns och ungas hälsa. 


Överenskommelsen ska säkerställa barns och ungas rätt till samordnade 


insatser och innebär att behov av stöd, vård och behandling av för barn och 


unga ska fångas upp och tillgodoses i ett tidigt skede. Den ska skapa en 


tydlig struktur för samverkan på alla nivåer så att inga barn eller ungdomar 


ska ”falla mellan stolarna” och säkerställa barns och ungas rätt till 


delaktighet. 


I november 2020 ställde sig Västkoms styrelse bakom överenskommelsen 


och rekommenderade att också kommunerna i Västra Götaland ställer sig 


bakom överenskommelsen. 


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningen gör bedömningen att Falköpings kommun bör ställa sig 


bakom överenskommelsen, då den utgör ett viktigt stöd för samverkan 


mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen för barns och ungas 


hälsa.   


Beslutsunderlag 
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 


Götalandsregionen om samverkan för barns och ungas hälsa 


Protokollsutdrag § 116/220 Skaraborgs kommunalförbund 


Remissbrev från kommunstyrelsen   
Protokollsutdrag BUNAU 2021-03-23 § 27         


  


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 40 Dnr 2021/00140  


Ansökan om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola 
Olinsgymnasiet Olinsgymnasiet i Falköpings kommun 
(Skolinspektionens dnr 2021:627) 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden föreslår Skolinspektionen att avslå Olinsgymnasiets ansökan 


som huvudman för en nyetablering av fristående gymnasieskola i 


Falköpings kommun.           


Bakgrund 


Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om 


godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 


gymnasieskola vid Olinsgymnasiet i Falköpings kommun från och med 


läsåret 2022/2023.  


Falköpings kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet 


med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 


 


Förvaltningen ser positivt på en samverkan och en mångfald när det gäller 


etablering av förskolor, skolor och gymnasium om det finns ett behov eller 


en efterfrågan som vår egen organisation eller i samverkan inte kan erbjuda 


eller möta. 


Falköpings kommun har idag ett samverkansavtal inom Skaraborgs 


kommunalförbund.  


Samverkan sker mellan de femton kommuner (Essunga, Falköping, 


Gullspång, Grästorp, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, 


Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara) som ingick i det gamla 


Skaraborgs län och innefattar utbildningsväsendets samtliga skolformer, men 


reglerar specifikt parternas övergripande samverkan kring 


gymnasieutbildning med kommunal huvudman. I avtalet avses med 


gymnasieutbildning även gymnasiesärskola.  


Konsekvensbeskrivning av eventuell etablering av Olinsgymnasiet: 


Organisatoriska och ekonomiska konsekvenser. 


Elevprognosen för antalet 16 åringar inom kommunen 2021-2026 ligger på 


en stabil nivå och den ökning/minskning som ses vissa år ligger inom ramen 


för nuvarande dimensionering av gymnasieplatser (se bilaga 1). 
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Om man ser till antagning de senaste åren (2017-2020) finns idag, varken 


inom kommunen eller i samverkansområdet, behov av ytterligare etablering 


av ekonomiprogrammet eller samhällsprogrammet med angivna inriktningar 


(se bilaga 2a och 2b). De bifogade sammanställningarna av den aktuella 


antagningsstatistiken inför läsåret 2021/2022 i samverkansområdet, visar att 


det totalt finns cirka 110 lediga platser på samhällsprogrammet, varav 15 på 


Ållebergsgymnasiet samt cirka 83 lediga platser på ekonomiprogrammet, 


varav 4 på Ållebergsgymnasiet. Det finns alltså redan nu en överkapacitet av 


platser både i kommunen och inom samverkansområdet.  


I september 2020 (dnr 2020:1094) gav Skolinspektionen tillstånd för 


Drottning Blankas fristående gymnasieskola i Skövde att utöka sin 


verksamhet och starta upp ekonomiprogrammet inriktning ekonomi med 12 


platser i varje årskurs. I antagningsstatistiken från 2021-03-10 framgår att 


Drottning Blankas gymnasieskola i Skövde erbjuder 16 platser i årskurs 1 


läsåret 2021/2022 och att det är endast 7 som preliminärt har antagits (se 


bilaga 2b).  


Konsekvensen av ytterligare en nyetablering kan bli att befintliga program 


blir för små i förhållande till skolans totala elevpeng trots att kostnaden för 


personal och kringkostnader (rektor, elevhälsa m.m.) kvarstår samt att den 


totala hyreskostnaden ökar. 


Det finns idag 18 elever folkbokförda i Falköping som läser 


ekonomiprogrammet hos en annan huvudman. I undersökningen gjord av 


Olinsgymnasiet har 8 elever från en annan huvudman visat intresse för deras 


utbildning, sammanlagt blir det 26 elever. I planen som Olinsgymnasiet 


lämnat in till Skolinspektionen står det att vid full utbyggnad ska 


ekonomiprogrammet ha 60 elever, mellanskillnaden blir då 34 elever som 


räknas bort från Ållebergsgymnasiet. Det skulle innebära att kostnaden per 


elev för ekonomiprogrammet ökar från dagens 97 937 kronor per elev och 


år, till 124 109 kronor per elev och år. Samtidigt skulle antalet elever hos 


annan huvudman öka från dagens 23 till 58 elever. Den sammanlagda 


kostnadsökningen blir då 4 945 771 kronor för ekonomiprogrammet. 


Det finns idag 20 elever folkbokförda i Falköping som läser samhälls-


vetenskapsprogrammet hos en annan huvudman. I undersökningen gjord av 


Olinsgymnasiet har 7 elever från en annan kommun visat intresse för deras 


utbildning, sammantaget blir det 27 elever. I planen Olinsgymnasiet lämnat 


in till Skolinspektionen står det att vid full utbyggnad ska 


samhällsvetenskapsprogrammet ha 90 elever, mellanskillnaden blir då 63 


elever, som räknas bort från Ållebergsgymnasiet. Det skulle innebära att 


kostnaden per elev för samhällsvetenskapsprogrammet ökar från dagens 


96 082 kronor per elev och år, till 145 579 kronor per elev och år. Samtidigt 


skulle antalet elever hos annan huvudman öka från dagens 34 till 97 elever. 


Den sammanlagda kostnadsökningen blir då 10 854 375 kronor för 


samhällsvetenskapsprogrammet. 
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Den totala ekonomiska konsekvensen för barn- och utbildningsnämnden blir 


då en kostnadsökning med 15 800 146 kronor per år. 


I Olinsgymnasiets ansökan kan man under rubrik 3.8, Resultatbudget för 


läsår 1,2 och 3, läsa under ”intäkter” att Olinsgymnasiet räknar med en intäkt 


på 14 100 000 kronor per år efter full utbyggnad. Då merparten av detta 


skulle komma från barn- och utbildningsnämnden samt att de synergieffekter 


det skulle innebära för Ållebergsgymnasiets programkostnader inte är något 


Olinsgymnasiet haft möjlighet att väga in i sina beräkningar, förefaller de 


ovan beskrivna ekonomiska konsekvenserna för barn- och 


utbildningsnämnden, troliga.  


Inom samverkansavtalet i Skaraborg har skolcheferna fått i uppdrag av 


presidiet att se över dimensioneringen av gymnasium Skaraborg. 


Uppdraget innebär: 


 Att utifrån kartläggningen av gymnasieutbudet i Skaraborg, utbudet 


av yrkesvux samt utbudet av utbildningar på yrkeshögskola få en 


helhetsbild av utbildningsutbudet på gymnasial nivå och YH. 


 Att utifrån intervjuer med arbetslivet göra en tolkning av vilka 


framtida kompetenser som efterfrågas i Skaraborg. 


 Att med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin möta 


utmaningarna kring utveckling och tillväxt i Skaraborg . 


 Att föreslå en riktning framåt kring dimensionering av gymnasiet i 


Skaraborg för att möta upp framtida kompetensbehov, inklusive 


yrkesutbildningar för vuxna och yrkeshögskola.  


I uppdraget ingår även att föra en dialog med fristående huvudmän inom 


samverkansområdet för en framtida dimensionering. 


Vi ser att ett bättre samarbete krävs för att undvika överdimensionering av 


platser samt att de nyetableringar som görs ska gälla utbildningar inom 


områden som det idag finns brist på och som bättre svarar mot det framtida 


kompetensbehovet. Detta för att varje skolform ska bli kvalitativt, 


pedagogiskt och ekonomiskt försvarbar i en krympande ekonomi. 


Pedagogiska konsekvenser 


Det råder brist på legitimerade lärare. En etablering av ytterligare en 


gymnasieskola inom samverkansområdet medför ytterligare konkurrens om 


den behöriga personal som finns, vilket riskerar att få negativa konsekvenser 


för utbildningens kvalitet på kort och lång sikt.  


Förvaltningens bedömning 


En ökning av gymnasieplatser inom ekonomi- och samhällsprogrammet med 


de i ansökan angivna inriktningarna skulle leda till ytterligare överetablering 


av platser för dessa program. Detta skulle i sin tur leda till tomma platser 


inom samverkansområdet och få till följd ekonomiska, pedagogiska och 







 


Barn- och utbildningsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


22 (41) 


Sammanträdesdatum 


2021-04-06 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 
 


Digital justering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


organisatoriska konsekvenser för samtliga gymnasieskolor inom 


samverkansområdet. 


Beslutsunderlag 
- Ansökan om godkännande från Olinsgymnasiet i Skara AB som huvudman 


för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Falköpings kommun. 


- Följebrev remiss från Skolinspektionen. 


- Protokollsutdrag BUNAU 2021-03-23 § 28 


- Bilaga 1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar 2021-2026. 


- Bilaga 2. Sammanställning över antalet kommunala och fristående 


gymnasieskolor i samverkansområdet som idag erbjuder nedanstående 


program och inriktningar: 2a) det nationella ekonomiprogrammet med 


inriktningen ekonomi och 2b) samhällsvetenskapsprogrammet med 


inriktningarna samhällsvetenskap, beteendevetenskap samt medier, 


information och kommunikation. 


- Bilaga 3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive 


sökt program och inriktning.  


- Bilaga 4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och 


inriktningar läsåret 2021/2022 samt 2022/2023. 


- Bilaga 5. Räkneexempel              


      


  


 


Paragrafen skickas till  
Skolinspektionen            
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§ 41 Dnr 2021/00141  


Ansökan om godkännande som huvudman för 
utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola 
Olinsgymnasiet (Skolinspektionens dnr 2021:630) 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden avstår från yttrande gällande 


Olinsgymnasiets ansökan om utökning av befintlig fristående 


gymnasiesärskola i Skara.                 


Bakgrund 


Olinsgymnasiet Skara har idag verksamhet inom två program på 


gymnasiesärskolan, programmet för estetiska verksamheter samt 


programmet för fordonsvård och godshantering. Man ansöker nu om att 


utöka med ytterligare ett program, programmet för hälsa, vård och omsorg. 


Enligt prognosen i ansökan kommer antalet utbildningsplatser på det nya 


programmet uppgå till 16, fyra i varje årskurs, när verksamheten är fullt 


utbyggd. Man planerar att starta upp programmet läsåret 2022/2023. 


Förvaltningens bedömning 


Gymnasiesärskolan vid Ållebergsgymnasiet i Falköpings kommun erbjuder 


redan programmet för hälsa, vård och omsorg. Förvaltningen bedömer dock 


inte att Olinsgymnasiets ansökan om utökning med det aktuella programmet 


väsentligt påverkar Ållebergsgymnasiets verksamhet. 


Beslutsunderlag 
Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig 


fristående gymnasiesärskola Olinsgymnasiet Skara. 


Följebrev remiss  


Protokollsutdrag BUNAU 2021-03-23 § 29      


          


  


 


Paragrafen skickas till  
Skolinspektionen            
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§ 42 Dnr 2021/00159  


Ansökan om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola 
Realgymnasiet i Skövde (Skolinspektionens dnr 
2021:559) 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig 


gällande ansökan om godkännande av Lärande i Sverige AB som 


huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola, 


Realgymnasiet i Skövde.       


Bakgrund 


Falköpings kommun har mottagit en remiss från Skolinspektionen gällande 


en ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för 


en nyetablering av en fristående gymnasieskola, Realgymnasiet i Skövde. 


Man avser att starta ett naturbruksgymnasium med inriktningarna djurvård, 


hästhållning samt naturturism. Fullt utbyggd planerar man totalt ha 90 


utbildningsplatser, 10 platser per årskurs och program. 


Förvaltningens bedömning 


Då Falköpings kommun inte erbjuder det aktuella programmet, förväntas den 


eventuella nya etableringen i Skövde inte innebära någon nämnvärd 


påverkan på barn- och utbildningsnämndens verksamhet.  


Beslutsunderlag 
Ansökan om godkännande från Lärande i Sverige AB som huvudman för 


nyetablering av en fristående gymnasieskola, Realgymnasiet i Skövde 


Följebrev remiss  


Protokollsutdrag BUNAU 2021-03-23 § 30         
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§ 43 Dnr 2021/00280  


Plan för introduktionsprogram vid Ållebergsgymnasiet 
2021/2022 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden fastställer planen för introduktionsprogram vid 


Ållebergsgymnasiet läsåret 2021/2022.   


2 Beslut om fastställande av plan för introduktionsprogram inför läsåret 


2022/2023 ska fattas vid nämndsmötet den 26 oktober 2021.             


Bakgrund 


Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in 


på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. 


Hemkommunen är skyldig att erbjuda obehöriga elever plats på 


introduktionsprogram till och med vårterminen det år man fyller 20 år.  


Det finns fyra olika introduktionsprogram (IM): 


 Programinriktat val (IMV) 


 Yrkesintroduktion (IMY) 


 Individuellt alternativ (IMA) 


 Språkintroduktion (IMS) 


 


Enligt 17 kap. 3 § skollagen (2010:800) ska, utöver vad som gäller för all 


gymnasieutbildning, syftet med de olika introduktionsprogrammen vara 


- programinriktat val att elever ska få en utbildning som är inriktad 


mot ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska 


kunna antas till det programmet, 


- yrkesintroduktion att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som 


underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som 


leder till studier på ett yrkesprogram, 


- individuellt alternativ att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion, 


annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden, och 


- språkintroduktion att ge nyanlända ungdomar en utbildning med 


tyngdpunkt i det svenska språket, vilket möjliggör för dem att gå 


vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.  


Utbildning på introduktionsprogram ska följa en plan som beslutas av 


huvudmannen. I planen för introduktionsprogrammen ska det för varje 


introduktionsprogram finnas en beskrivning av utbildningens syfte, längd 


och huvudsakliga innehåll.   
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För att bättre stämma överens med planeringen av verksamheten vid 


Ållebergsgymnasiet, ska nästa plan antas vid samma nämndsmöte som beslut 


om programutbudet vid Ållebergsgymnasiet inför läsåret 2022/2023, vilket  


innebär vid nämndsmötet den 26 oktober 2021. Även framtida beslut ska 


fattas under oktober månad, varför detta ska justeras i nämndens årshjul. 


Beslutsunderlag 
Plan för introduktionsprogram Ållebergsgymnasiet 2021/2022  


Protokollsutdrag BUNAU 2021-03-23 § 31               


  


 


Paragrafen skickas till  
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Rektor för introduktionsprogram Ållebergsgymnasiet            
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§ 44 Dnr 2021/00281  


Remissvar från barn- och utbildningsnämnden 
angående Klimatstrategi 2021-2030 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden föreslår kommunstyrelsen att anta Klimatstrategi 2021-2030 


för Falköpings kommun. 


2 I de fall de antagna klimatmålen innebär ökade kostnader för nämnderna 


ska budgetmedel tillskjutas aktuell nämnd.           


Bakgrund 


Klimatstrategi 2021-2030 ersätter kommunens Energi- och klimatstrategi 


2011-2020. Den nya strategin utgår från Falköpings mål om att bli en 


fossilbränslefri kommun senast 2030. Strategin har tagits fram i linje med 


Västra Götalands kraftsamling ”Klimat 2030” och innehåller samma 


fokusområden och arbetssätt.  


Inför antagandet av klimatstrategin i kommunfullmäktige har nu samtliga 


nämnder fått möjlighet att remissbehandla den. Svar ska vara inne till 


kommunstyrelsen senast 5 maj 2021. 


Förvaltningens bedömning 


Det är viktigt att Falköpings kommun tar sin del av ansvaret för att nå de 


globala målen i Agenda 2030 och Parisavtalet för klimatet. Inom barn- och 


utbildningsförvaltningens verksamhet, inom undervisning och praktisk 


verksamhet i skolor och förskolor, arbetar man mycket med dessa frågor. 


Det är viktigt att alla hjälps åt på olika sätt. 


När det gäller målet om ett fossilbränslefritt Falköping 2030 instämmer barn- 


och utbildningsnämnden i målsättningen. Dock kommer detta att innebära 


ökade kostnader för barn- och utbildningsnämnden. En stor budgetpost för 


nämnden är kostnader för skolskjuts. Eftersom de fossilfria alternativen är 


dyrare än de konventionella drivmedlen kommer detta att innebära kraftigt 


ökade kostnader vid upphandling av skolskjuts. Barn- och utbildnings-


nämnden förutsätter därför att man kommer att få kompensation för detta vid 


budgettilldelningen.   


Ökade kostnader för tekniska nämnden gällande underhåll av fastigheter och 


kostnader för uppvärmning med mera, kommer också att drabba barn- och 


utbildningsnämnden i form av höjd interndebitering. Även detta behöver 


barn- och utbildningsnämnden få kompensation för i budgettilldelningen. 
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Beslutsunderlag 
Klimatstrategi för åren 2021-2030 – remissversion 


Delegationsbeslut om remiss av klimatstrategin 


Protokollsutdrag BUNAU 2021-03-23 § 32            
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Kommunstyrelsen            
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§ 45 Dnr 2021/00125  


Ekonomisk lägesrapport 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.      


Bakgrund 


Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden efter 3 månader är att 


nämnden kommer hålla sin budget för 2021. Skillnaden mot föregående års 


negativa avvikelse på 10 miljoner kronor ligger dels i att barn- och 


utbildningsnämnden fått en ökad ram med 7 miljoner kronor och dels i att 


man förlängt sjuklönekompensationen till och med april samt att Falköpings 


tilldelning från statsbidraget för likvärdig skola ökat med 7 miljoner kronor 


jämfört med 2020. 


Förskolan ser enligt prognos ut att gå mot ett överskott, grundskolan ser ut 


att hålla sin budget och gymnasieskolan ser ut att gå mot ett underskott.  


Sammantaget ser barn- och utbildningsnämnden ut att hålla sin budget enligt 


prognosen. 
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§ 46 Dnr 2021/00304  


Tillsyn av fristående förskolor och fritidshem i 
Falköpings kommun 2021 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.      


       


Bakgrund 


Hösten 2021 genomförs tillsyn vid de fristående förskolorna och 


fritidshemmen i Falköpings kommun. Tillsynen genomförs med stöd av 26 


kap. 4 § skollagen (2010:800) genom besök av erfarna förskollärare, 


controller och verksamhetschefer för förskola och grundskola. Tillsynen 


fokuserar på faktorer som har betydelse för en god utvecklings- och 


lärandemiljö. 


Den omfattar, från och med den 1 januari 2019, även skärpta krav på ägar- 


och ledningsprövning avseende erfarenhet och insikt, ekonomiska 


förutsättningar och lämplighetskrav, enl. 2 kap. 5b § skollagen.  


Vid tillsynsbesöket granskas förutsättningar, verksamhetsprocesser och 


resultat.  


 


Efter tillsynsbesök och genomgång av inlämnade svar, från respektive 


fristående förskolas och fritidshems huvudman, görs en bedömning gällande 


i vilken utsträckning verksamheten stämmer överens med de krav och 


förväntningar som utrycks i skollag, allmänna råd, läroplan för förskolan och 


övriga författningar. Granskningen utgår även från tidigare tillsynsbeslut.  


 


Efter tillsynen inbjuds respektive rektor och representanter från 


huvudmannen till ett möte för återkoppling. Om ingen kritik framkommit 


som förändrar någon av de fristående förskolornas eller fritidshemmens  


möjlighet att driva sin verksamhet, utfärdas ett tillsynsbeslut. Om kritik 


framkommer, får berörd verksamhet återkomma med förslag till 


förbättringar. 


 


Nämnden kommer att informeras om utfallet när tillsynen är avslutad.      
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§ 47 Dnr 2021/00282  


Information kring GDPR och molntjänster 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.         


      


Bakgrund 


 


Förutsättningar 


Barn- och utbildnings nämnden är ytterst ansvarig för hur personuppgifter 


hanteras i de kommunala förskolorna och skolorna. Detta inkluderar även 


hur personuppgifterna hanteras i de system som verksamheterna använder 


för att kunna fullfölja sina uppdrag.  


Begrepp 


Personuppgifter är den typ av uppgifter som kan användas som för att 


identifiera en viss person. Det mest uppenbara i en svensk kontext brukar 


vara personnummer men det gäller även för och efternamn, adress, e-


postadress, IP-adress eller bild på en person.  


Några personuppgifter benämns av GDPR som särskilt skyddsvärda, till 


exempel sexuell läggning eller religiös tillhörighet. GDPR understryker även 


vikten av att skydda barns och elevers personuppgifter då de ses som extra 


sårbara.    


Molntjänster 


Under de senaste tio åren har andelen av system och tjänster som lagras och 


körs på våra egna datorer eller i en server på stadshuset minskat. Dessa 


system och tjänster körs allt oftare från externa serverhallar som kan finnas 


på olika platser i världen. Dessa system och tjänster brukar kallas för 


molntjänster. Det finns stora och små molntjänster. De stora i detta 


sammanhang kan vara till exempel Microsoft teams/Office 365, Google 


workspace och Facebook. Mindre molntjänster kan till exempel vara 


internetbanker eller hemsidor där man kan boka klipptid eller beställa hem 


lunch. Det är också viktigt att veta att mindre molntjänster ofta använder sig 


av servrar från något av de stora amerikanska bolagen, framförallt Amazon.  


GDPR och molntjänster  


Ett av kraven i GDPR är att om en molntjänst innehåller personuppgifter från 


medborgare måste dessa förvaras på ett säkert sätt och får bara användas i   
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syften som är lagliga enligt GDPR. Laglig grund kan till exempel vara 


myndighetsutövning, för att kunna fullfölja avtal eller samtycke från den 


enskilde. Detta innebär att molntjänster som har sina servrar i USA måste 


behandla personuppgifterna i enlighet med GDPR. Detta blir ofta 


problematiskt, då USA:s antiterrorlagstiftning kolliderar med GDPR.  


GDPR, EU och USA 


För att möjliggöra för molntjänster i USA att kunna verka på den europeiska 


marknaden har EU och USA tecknat avtal som reglerat hur personuppgifter 


från EU-medborgare ska skyddas när de lagras i USA. Denna typ av 


överenskommelser har funnits både innan (Safe harbour) och efter införandet 


av GDPR (privacy shield). Gemensamt för dessa överenskommelser är att de 


senare har fallit, efter domar i EU-domstolen. Det senaste fallet är den så 


kallade Schrems II-målet där privacy shield ogiltigförklarades av EU-


domstolen.  


Vid sidan om privacy shield har det även funnits en överenskommelse som 


kallats för standardavtalsklausuler och det är den som nu används som stöd 


för att fortsätta använda till exempel Microsoft och Googles tjänster. Det är 


även den som Falköpings kommun lutar sig emot i pilotprojektet för 


Microsoft teams.  De flesta juridiska bedömare menar dock att det är 


sannolikt att standardavtalsklausulerna så som de ser ut idag också skulle 


falla om de drevs till EU-domstolen. Historiskt sett har varje 


överenskommelse som fallit följts av en ny överenskommelse då det alltid 


funnits en politisk vilja att lösa problemet.    


I och med att standardavtalsklausuler som Google och Microsoft lutar sig 


emot riskerar att fällas om de drivs till EU-domstolen så finns det en risk 


som barn- och utbildningsnämnden måste vara medveten om och ta hänsyn 


till. Det är möjligt att historien återupprepar sig och att en ny överens-


kommelse mellan EU och USA tecknas ifall standardavtalsklausulerna faller 


men det är också möjligt att det inte blir någon överenskommelse och då 


måste sannolikt de molntjänster som används avvecklas eller bytas ut. Det 


finns även en risk att IMY (tidigare datainspektionen) bedömer att nämnden 


varit allt för oförsiktig som personuppgiftsansvarig och utdömer vite.  Detta 


är frågeställningar som hela det offentliga Sverige brottas med och vi kan 


konstatera att väldigt få, om någon, aktör har valt att gå ur Googles eller 


Microsofts lösningar för att vara på säkra sidan, vilket sannolikt beror på att  


konsekvenserna för verksamheterna skulle bli allt för stora. IMY kommer 


dock inte att kunna ta någon hänsyn till hur andra huvudmän har gjort utan 


kommer att bedöma från fall till fall.       
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§ 48 Dnr 2021/00318 303 


Remiss angående VA-plan för Falköpings kommun - 
LOVA-bidrag 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden delegerar till arbetsutskottet den 4 maj 2021 att fatta beslut om 


eventuellt remissvar angående VA-plan för Falköpings kommun.            


Bakgrund 


Kommunstyrelsen har remitterat förslag på VA-plan för Falköpings kommun 


till samtliga nämnder, med svar senast den 5 maj 2021. Nämnden uppdrar åt 


arbetsutskottet att fatta beslut om remissvar, eftersom nästa nämndsmöte är 


först den 11 maj 2021.  


 


Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUNAU 2021-03-23 § 37 


VA-plan för Falköpings kommun – granskningshandling 


Delegationsbeslut om remittering av förslag till VA-plan           


  


 


            







 


Barn- och utbildningsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


34 (41) 


Sammanträdesdatum 


2021-04-06 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 
 


Digital justering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 49 Dnr 2021/00319  


Remiss angående ändring av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden delegerar till arbetsutskottet den 4 maj 2021 att fatta beslut om 


eventuellt remissvar angående ändring av allmänna lokala 


ordningsföreskrifter.          


Bakgrund 


Nämnden har mottagit en remiss från kommunstyrelsen om ändring av 


allmänna lokala ordningsföreskrifter. Då svaret på remissen ska vara inne 


senast den 5 maj, uppdrar nämnden till arbetsutskottet att fatta beslut om 


remissvar. 


 


Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUNAU 2021-03-23 § 37 


Delegationsbeslut om remittering av förslag på ändring av 


ordningsföreskrifter 


Allmänna lokala ordningsföreskrifter - remissversion       
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§ 50 Dnr 2021/00076  


Information till nämnden 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden lägger de redovisade informationspunkterna till handlingarna.      


           


Bakgrund 


 Verksamhetschef förskola informerar om handlingsplan utifrån 


arbetsmiljöverkets inspektion hösten 2020. Vid inspektionen framkom en 


del brister som handlingsplanen avser att åtgärda. Åtgärderna ska 


genomföras på både kommun-, förvaltnings- och lokal nivå, i många fall 


tillsammans med fackliga företrädare. 


 Utvecklingsstrategen informerar om behörigheten bland eleverna i 


årskurs 9. 


 Verksamhetschef gymnasieskola informerar om lovskolan, som 


genomförs de två första veckorna på sommarlovet. På grund av 


osäkerheten gällande covid-19 vet man ännu inte i vilken utsträckning 


lovskolan kan genomföras med elever fysiskt närvarande. 


 Samordnaren för den nya skolorganisationen informerar om aktuellt läge 


gällande Platåskolan, där kommunen väntar på besked från Mark- och 


miljööverdomstolen. Även information om byggläget gällande 


Odensbergs skola och förskola presenterades.  


Under denna informationspunkt gör Fredy Neüman (S) en 


protokollsanteckning: 


Samhällsbyggnads- och barn- och utbildningsförvaltningarna har gjort ett 


bra arbete med att ta fram en förstudie för Odensbergs skola, förskola och 


kök. Förstudien har inte till någon del presenterats för barn- och 


utbildningsnämnden förrän vid sammanträdet 2021-04-06. Därför är det 


med förvåning man ser i tekniska nämndens sammanträdesprotokoll från 


2021-03-29 § 32 att nämnden fattar beslut i tre punkter som i stor 


utsträckning berör barn- och utbildningsnämndens framtida ekonomi och 


verksamhet, utan att på något sätt höra barn- och utbildningsnämndens syn 


på detta. Dessutom har inte barn- och utbildningsnämnden till fullo ännu 


avsatt pengar för alla dessa åtgärder.  


Socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden i Falköpings kommun  
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 Förvaltningsekonomen informerar om statsbidraget för likvärdig skola 


och hur den fördelas till de kommunala skolorna och förskolorna.     


 Skolchefen informerar om det aktuella smittläget gällande covid-19.  
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§ 51 Dnr 2021/00075  


Delegationsbeslut  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden lägger de redovisade delegationsbesluten 2021-03-02 –     


2021-03-26 till handlingarna.         


      


Bakgrund 


Delegationsbeslut 2021-03-02 – 2021-03-26 


Delegationsbeslut skolskjuts 2021-03-02 – 2021-03-26         
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§ 52 Dnr 2021/00211  


Anmälningsärenden till nämnd  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden lägger de redovisade anmälningsärendena till handlingarna.      


      


Bakgrund 


 Protokoll BUNAU 2021-03-23 


 Protokoll FÖSAM 2021-02-25 


 Rektors anmälan om elevs höga frånvaro 


 Protokollsutdrag KS § 42 2021 


 Protokollsutdrag KS § 43 2021 


 Protokollsutdrag KS § 44 2021 


 Protokollsutdrag KF § 18 2021 


 Protokollsutdrag KF § 4 2021 


 Ärenden om kränkande behandling 2021-03-02 – 2021-03-26 


 Kränkande behandling grundskolan 2021-03-02 – 2021-03-26  


 Kränkande behandling Ållebergsgymnasiet 2021-03-02 – 2021-03-26  


 Kränkande behandling förskolan 2021-03-02 – 2021-03-26  


 Rektors beslut om avstängning av elev 


 2021-03-11 Beslut från IMY angående anmäld personuppgiftsincident 


 2021-03-17 Beslut från IMY angående anmäld personuppgiftsincident 


 2021-03-23 Anmälan av personuppgiftsincident      
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Justerarnas signaturer 
 


Digital justering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 53 Dnr 2021/00019  


Inkomna skrivelser  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden lägger de inkomna skrivelserna till handlingarna.      


           


Bakgrund 


 2021-03-23 Elsäkerhetsverkets beslut om avslut av ärende 


 2021-03-30 Skolinspektionen granskar elevers möjligheter att läsa 


behörighetsgivande kurser på yrkesprogram 


          


  


 


            







 


Barn- och utbildningsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


40 (41) 


Sammanträdesdatum 


2021-04-06 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 
 


Digital justering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 54 Dnr 2021/00078  


Rapporter från verksamhetsbesök 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden lägger rapporten från verksamhetsbesök till handlingarna.      


           


Bakgrund 


Fredy Neüman (S) rapporterar från programråd för Handelsprogrammet vid  


Ållebergsgymnasiet 2021-03-10. Programmet kommer att byta namn till 


Försäljnings- och serviceprogrammet nästa läsår.      


      


      


  


 


            







 


Barn- och utbildningsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


41 (41) 


Sammanträdesdatum 


2021-04-06 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 
 


Digital justering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 55 Dnr 2021/00074  


Övriga frågor 


          


Bakgrund 


Albin Gilbertsson (SD) anmäler en övrig fråga där han undrar hur 


diskussionen går i förvaltningen när det gäller Skolverkets beslut om att 


tillåta betyg från årskurs 4. Skolchefen informerar om att beslutet från 


Skolverket är så nytt att det ännu inte kommit någon information om det till 


huvudmännen. Det är rektor på respektive skola som beslutar om man ska 


införa betyg i årskurs 4.  
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