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 Barn- och utbildningsnämnden 

Överlämnande av barn- och utbildningsnämndens 
budgetunderlag till budgetberedningen inför 
flerårsplanen för åren 2022-2024 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna budgetunderlag till 

budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2022-2024.        

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett nämnderna i uppdrag att ta fram 

budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna för flerårsplanen för år 

2022-2024. Nämnderna har fått fram till den 31 augusti 2021 att behandla 

budgetunderlaget och lämna till budgetberedningen, kommunstyrelsens 

arbetsutskott.  

Ekonomiavdelningen kommer utifrån nämndernas utkast till preliminära 

verksamhetsplaner sammanställa ett kommunövergripande budgetmaterial 

som presenteras i augusti och sedan ligger till grund för fortsatt 

budgetprocess till flerårsplan för år 2022-2024. 

 

Förvaltningens bedömning 

Barn- och utbildningsnämnden behöver spara 4,8 miljoner kronor utifrån den 

föreslagna ramen 2022.  Ramen 2023 minskas med ytterligare 500 000 

kronor. Om nämnden inte håller sin budget behöver ytterligare besparingar 

genomföras motsvarande det underskottet. Budgetunderlaget beskriver hur 

de preliminära ramarna kan förväntas påverka nämndens ansvarområde.  

        

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Inledning  

 

SYFTE 

Syftet med utkast till verksamhetsplan är att ge ar-

betsutskottet, som fungerar som budgetberedande, 

en samlad bild av de ekonomiska och verksamhets-

mässiga förutsättningar i nämnderna som de budget-

förutsättningar som Falköpings kommun antagit in-

för budgetarbetet till flerårsplan för år 2021-2023. 

Nämndernas utkast till verksamhetsplan ska ha sin 

utgångspunkt i årets budgetförutsättningar men även 

utifrån gällande policy och riktlinjer för ekonomi- 

och verksamhetsstyrning.  

I nämndens utkast till verksamhetsplan ska även 

eventuella konsekvenser beskrivas utifrån de preli-

minära ramarna från budgetförutsättningarna. 

 

NÄMNDENS UPPDRAG 

Barn- och utbildningsnämnden utför kommunens 

uppdrag inom förskola, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt skolla-

gen (2010:800) samt ansvarar för den kommunala 

kulturskolan och skolskjuts med tillhörande riktlin-

jer. 
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Omvärldsanalys 

OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR 

Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och 

långsiktighet i hur trender och förändringar påver-

kar våra möjligheter att skapa Det Goda Livet i Fal-

köping, och att förverkliga de mål som formulerats 

för kommunens framtida utveckling. Om-världsana-

lysen ska ge förståelse och skapa handlingsbered-

skap i den kommunala organisationen och fungera 

som underlag för strategiska frågor i flerårsplanen. 

Falköpings kommun står som alla kommuner inför 

stora förändringar. Befolkningen åldras, teknikut-

vecklingen går snabbare och snabbare, flyttning sker 

från land till stad, klimatet förändras och på-verkar 

oss, osv. Arbetet med omvärldsanalys inne-bär att 

Falköpings kommun tar ett helhetsgrepp på de tren-

der och förändringar som bedöms ha störst betydelse 

för kommunen. 

NÄMNDENS OMVÄRLDSANALYS 

Föregående omvärldsanalys håller i stora drag fort-

farande, men den pågående pandemin och dess kon-

sekvenser kommer att påverka nämndens priorite-

ringar under lång tid framöver. Vissa arbetsuppgifter 

och uppdrag kommer att prioriteras och kräva mer 

tidsutrymme och resurser. Distansundervisningen, 

särskilt på gymnasieskolan, har lämnat ”undervis-

ningsskulder” efter sig och fler elever behöver stöd 

för att nå slutbetyg och examen. Undervisningen 

inom alla skolformer har påverkats och tvingat fram 

nya former, på gott och ont. 

Förvaltningen har stärkt uppföljningsarbetet och ef-

terfrågar vilka effekter som syns i verksamheten till 

följd av pandemin. Pandemins påverkan har följts 

både avseende närvaro, sjukfrånvaro, ekonomi och 

verksamhet. Både extern och intern uppföljning har 

efterfrågats, inte minst för att fånga upp även de po-

sitiva effekter rådande situation medfört. Behov av 

styrning och ledning, förstärkning av det kompensa-

toriska uppdraget och kompetensförsörjning har syn-

liggjorts inom förvaltningens uppföljnings- och ut-

vecklingsarbete. Kompetensförsörjningen har länge 

varit en utmaning och kanske delar av den förändras 

och underlättas genom den snabba utveckling i digi-

taliseringen som pandemin, delvis, tvingat fram. 

Samtidigt tyder all forskning och uppföljning på att 

lärarbristen kommer att öka under de närmaste 15 

åren. (Skolverkets lägesrapport 2020) 

En ökad mångfald i kombination med en ökad trång-

boddhet och minskad tilldelning per elev har försäm-

rat förutsättningarna till en likvärdig utbildning för 

elever i Falköpings kommun. 

Barn- och utbildningsnämnden har ett politiskt upp-

drag att öka samarbetet med kompetens- och arbets-

livsnämnden för att nå en större effektivitet, både av-

seende kvalitet och ekonomi. Samverkan har också 

ökat med socialnämnden för att stärka tryggheten för 

barn och ungdomar i kommunen. 

Distansarbete kan nyttjas och både effektivisera och 

förbättra delar av verksamheten framöver men det 

kräver att vi själva äger planeringen för det.   

Ökad arbetslöshet och känsla av otrygghet påverkar 

även barn och ungdomar. Att ingjuta mod och fram-

tidstro kommer bli än viktigare framöver. 
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Kommunfullmäktiges övergripande mål och agenda 2030 

MÅLSAMMANSLAGNING 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt 

ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma 

målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål 

för hållbar utveckling som berör oss alla. De glo-

bala målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa 

klimatförändringarna och skapa trygga och fredliga 

samhällen. För att stärka styrkedjan gör kommunen 

en koppling mellan de globala målen och de lokala 

kommunala målen vilket går att utläsa både genom 

ikonerna i början av varje mål men också i den lö-

pande måltexten.  

Falköpings kommuns mål för år 2022-2024 är: 

- Skapa förutsättningar för ett socialt håll-

bart Falköping 

- Skapa förutsättningar för ett attraktivt Fal-

köping 

- Skapa förutsättningar för ett näringsliv 

som utvecklas 

- Kommunens organisation ska vara ut-

vecklande och förnyande med en tillits-

baserad styrning 
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PRESENTATION AV EVENTUELL MÅLNEDBRY-

TANDE ELLER NÄMNDSMÅL 

Varje nämnd har möjlighet att utifrån kommunfull-

mäktiges mål bryta ner de fyra övergripande målen 

till olika nämndspecifika delmål. Nämnderna kan 

också välja att arbeta med kommunfullmäktiges 

mål utan att bryta ner målen. Fram till 2020 hade 

BUN valt att arbeta med framtagna delmål. Dessa 

fasas ut under 2021. 

Barn- och utbildningsnämnden kommer fortsatt pla-

nera för att kommunens övergripande mål samfasas 

med de nationella målen. De sista årens utveckl-

ingsarbete har tydliggjort vilka åtgärder som krävs 

inom tre prioriterade områden: 

 Styrning och ledning 

 Kompensatorisk utbildning 

 Kompetensförsörjning 

De identifierade områdena ligger i linje med de nat-

ionellt prioriterade utvecklingsområden som synlig-

gjorts i utredningen: ”Redovisning av uppdrag till 

skolmyndigheterna om kvalité och likvärdighet”. 

TRE NYA STRATEGIER 

Kommunfullmäktige har under våren antagit tre 

stycken nya, övergripande strategier, klimatstrategi, 

digitaliseringsstrategi och arbetsmarknadsstrategi. 

Implementeringen av de nya strategierna kommer 

påbörjas och förtydligas under kommande år. 

Klimatstrategin kommer påverka skolskjutsupp-

handlingen i stor utsträckning, både avseende ökade 

kostnader för nämnden och vilka aktörer som har 

förutsättningar att lämna offert i upphandlingen. 
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Verksamhetsplanering 

 

VERKSAMHETEN I ABSOLUTA TAL 

Nämnden förväntar sig en viss minskning av antal 

barn i förskolan, men bara en marginell sådan som 

inte kommer innebära minskat behov av lokaler el-

ler personal. Det är värt att poängtera att förskolans 

verksamhet innefattar barn from ett års ålder vilket 

gör fleråriga prognoser problematiska och mycket 

osäkra. 

Nämnden förväntar sig en fortsatt ökning av antal 

elever i grundskolan, dock inte alls i den omfattning 

vi sett tidigare år då antalet nyanlända minskat. 

Gymnasieskolan förväntas ligga på ungefär samma 

volymnivå som under 2021. 

 

NYCKELTAL 

Även om antalet barn i förskolan förväntas sjunka 

marginellt innebär den förväntade ökningen i 

grundskolan att antalet barn och elever, totalt sett, 

kommer öka under perioden. Den förväntade ök-

ningen av barn och elever i kombination med en 

minskad ram för nämnden innebär att kostnaden per 

barn/elev förväntas sjunka i samtliga skolformer. 

Nyckeltal av typen kostnad per elev kan ibland vara 

problematiska då de tenderar att missa den nyanse-

ring som ibland behövs för ett ge en rättvisande 

bild. Om exempelvis insatser i form av särskilt stöd 

ökat är det inte säkert att det syns i nyckeltalet om 

man finansierat det genom nedskärningar i den or-

dinarie verksamheten. Nedskärning av ordinarie 

verksamhet syns inte heller av samma anledning 

om den sammanfaller med en ökning av insatser i 

form av särskilt stöd. Effekten kan då bli att ned-

skärningar i klassrummen samt en ökning av elever 

i behov av särskilt stöd i nyckeltal ser ut som ingen 

förändring i verksamheten. 

Det totala antalet barn och elever i nämndens verk-

samheter förväntas öka något under perioden, men 

inte i alla skolformer parallellt som de senaste åren.  

 

PERSONALPLANERING 

Den största utmaningen för barn- och utbildnings-

nämnden handlar om att rekrytera och behålla behö-

rig och kompetent personal. Ett större fokus behö-

ver läggas på att fortbilda befintlig personal då det 

inte är rimligt att anta att nämndens personalbehov 

kommer täckas genom nyrekrytering. Detta kräver 

både ekonomiska och organisatoriska förutsätt-

ningar. Nämnden förlitar sig i allt större utsträck-

ning på statliga medel för finansiera delar av nämn-

dens verksamhet. Dessa statsbidrag är nödvändiga 

för att nämnden ska kunna uppfylla de nationella 

mål som ställs på kommunen, men de är osäkra 

både till form och storlek. Det gör nämndens perso-

nalplanering än mer komplex och osäker. 

 

 

 

 

Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Förskola

Antal barn  1 342,0      1 325,0      1 325,0      1 320,0      1 310,0     

Kostnad per barn  96,0      102,0      100,0      100,0      100,0     

Grundskola

Antal elever  3 983,0      4 018,0      4 030,0      4 040,0      4 045,0     

Kostnad per elev  68,2      63,6      61,5      61,5      61,5     

Gymnasieskola

Antal elever  1 045,0      1 045,0      1 050,0      1 050,0      1 050,0     

Kostnad per elev  93,8      88,4      87,4      87,4      87,4     



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2022-2024 I 8 

Preliminär budgetram för år 2022

DEMOGRAFIMODELL 

Falköpings kommuns demografimodell baseras på 

förändringar i budget mellan budgetåren i respek-

tive åldersgrupp.  

- 1-5 år 

- 6-15 år 

- 16-18 år 

- +65 år 

Förändringen i respektive åldersgrupp multipliceras 

sedan med kommunens nettokostnad, enligt räken-

skapssammandraget för år 2018, uppräknat med 

förväntad prisutveckling till år 2022.  

 

NETTOKOSTNADER 

För att kompensera nämnder utifrån prisökningar 

används SKRs modell för prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) för övrig förbrukning, vilket för 

år 2022 beräknas till 2,3 %. Förändringen avser 

nämndens nettokostnad, alltså resultatet av nämn-

dens kostnader minus intäkter räknas upp. Nämnder 

som till stor del finansieras av statliga bidrag eller 

andra intäkter riskerar därför att inte få någon upp-

räkning av sina nettokostnader, eftersom modellen 

baseras på att även intäkterna bör öka i samma nivå 

som kostnaderna. 

DRIFTSKONSEKVENSER AV INVESTERINGAR 

I flerårsplan för år 2021-2023 finns kommunens 

fleråriga investeringsprojekt specificerade. I resurs-

fördelningen ges respektive nämnd som är inblan-

dad i investeringen en kompensation utifrån det 

projektdirektiv som finns framtaget, om inget annat 

anges i projektdirektivet. Eventuella avvikelser 

mellan medlen som fördelas igenom resursfördel-

ningen och verkligt utfall kan behöva justeras i 

kommande budgetar. I detta ingår inte kompensat-

ion för kapitalkostnader. 

ÖVRIGA JUSTERINGAR 

Nämndernas ramar kommer även under budgetperi-

oden justeras med årets löneöversyn och kapital-

kostnader som ännu inte är klara.  

Ingen av ovanstående justeringar kommer dock ha 

någon påverkan på kommunens resultat då kostna-

den finns budgeterad under centrala poster eller 

inom finansen. 

Demografiförändrningar år 2021-2024

antal 2021 2022 2023 2024

1-5 år  2 039      6     -27      3     

6 - 15 år  4 351     -84      39      6     

16 - 18 år  1 238     -22      9      2     

+65 år  7 478     -123      45      11     
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Barn- och utbildningsnämnden preliminär resultatbudget 

 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE RESULTATBUDGET 

FÖR PERIOD ÅR 2022-2024 

Nämndens preliminära budgetram för perioden 

2022-2024 innebär en minskad ram med 4,8mnkr 

till 2022, en ytterligare minskning med 500tkr till 

2023 och ingen förändring mellan 2023 och 2024. 

 

PRELIMINÄR RESULTATBUDGETS PÅVERKAN 

PÅ NUVARANDE VERKSAMHET 

Då nämnden har flera kostnader BUN själv inte kan 

påverka, framförallt lokalvård och hyra, tillsam-

mans med flera år av okompenserade volymök-

ningar är den enda posten nämnden kan hitta en ef-

fektivisering på 4,8mnkr personalkostnader. 

Då nämnden inte kan effektivisera ner grundtilldel-

ningen till enheterna under en nivå som innebär en 

lärare i klassrummet, kommer all effektivisering in-

nebära en minskning av socioekonomisk fördelning 

samt minskade resurser till elever i behov av sär-

skilt stöd.  

Från nationellt håll signalerar man att digitali-

seringen i skolan kommer öka i takt de kommande 

åren, exempelvis genom digitala nationella prov. 

Detta kommer innebära ökade kostnader för digitala 

verktyg och digital infrastruktur för barn- och ut-

bildningsnämnden i kombination med en minskad 

kommunal ram. Om posten för externa kostnader, 

eller verksamhetskostnader, ökar kommer det inne-

bära att nämndens personalkostnader måste mins-

kas ytterligare. 

Nämnden har flera tillfälliga lokaler, i nuläget ca 25 

klassrum vilket motsvarar en skola för över 600 ele-

ver. Trångboddheten och de stora klasserna riskerar 

att försämra elevers förutsättningar till måluppfyl-

lelse och att nå behörighet till nationellt program på 

gymnasiet när de går ut årskurs 9. 

 

Prel. resultatbudget (mnkr)  Budget 2021 
Prognos april 

2021*  
Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Intäkter

Avgifter mm 23,0 26,6  25,0      25,0      25,0     

Statsbidrag 64,0 83,8  75,0      75,5      75,5     

Övriga intäkter 27,1 28,6  28,0      28,0      28,0     

Interna intäkter 55,9 55,6  56,0      56,0      56,0     

Summa intäkter  170,0      194,6      184,0      184,5      184,5     

Kostnader

Personalkostnader -593,0 -601,8 -588,2     -588,2     -588,2     

Verksamhetskostnader -176,0 -194,2 -189,5     -189,5     -189,5     

Kapitalkostnader -7,0 -5,6 -7,5     -7,5     -7,5     

Interna kostnader -154,7 -174,5 -154,7     -154,7     -154,7     

Summa kostnader -930,7     -976,0     -939,9     -939,9     -939,9     

Resultbudget för nämnd -760,7     -781,4     -755,9     -755,4     -755,4     

* Gällande ram per 20210430 är 772,4
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Barn- och utbildningsnämnden preliminär verksamhets-

budget 

 

FÖRSKOLA 

Förskolan kommer behöva minska sina personal-

kostnader något, men genom den föreslagna sam-

manslagningen av Paletten och lilla gunghästen kan 

detta långsiktigt hanteras inom ram utan några 

större konsekvenser på verksamhetens kvalité. 

GRUNDSKOLA 

Grundskolan kan inte minska grundbemanningen 

under en lärare i klassrummet, det innebär att 

grundskolan kommer behöva fördela mindre socio-

ekonomiskt och minska tillgängliga resurser för ele-

ver i behov av särskilt stöd. Trenden pekar åt att allt 

fler elever har, och kommer att ha, behov av an-

passningar och särskilt stöd samtidigt som nämnden 

tvingas minska resurserna till att möta detta. Detta 

riskerar att öka andelen elever som går ut årskurs 9 

utan att vara behöriga till nationellt program på 

gymnasiet. 

GYMNASIESKOLA 

Gymnasieskolan har under flera år tampats med un-

derskott, framförallt beroende på minskande statliga 

bidrag. Gymnasieskolan kommer behöva minska 

sin personalstyrka ytterligare och det finns en risk 

att det kan medföra att man inte längre kan erbjuda 

lika många nationella program som man gör idag, 

även om söktrycket till alla program är tillräckligt. 

ÖVRIGT 

En ny upphandling på skolskjuts ska genomföras, 

vilket brukar innebära en kostnadsökning med un-

gefär 15%. Denna gång finns ytterligare osäkerhet 

kring upphandlingen dels utifrån nya riktlinjer för 

skolskjuts, men även kring hur mycket klimatstrate-

gin kommer öka kostnaderna. Om nämnden inte får 

utökad ram kommer ytterligare besparingar behöva 

genomföras. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prel. verksamhetsbudget (mnkr)  Budget 2021 
Prognos april 

2021*  
Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Förskola -127,8 -130,7 -126,5 -126,5 -126,5

Grundskola -243,2 -275,8 -242,3 -241,8 -241,8

Gymnasium -92,3 -98,1 -91,0 -91,0 -91,0

Övrigt -297,3 -276,9 -296,1 -296,1 -296,1

Nämndens budgetram -760,7     -781,4     -755,9     -755,4     -755,4     

* Gällande ram per 20210430 är 772,4
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Barn- och utbildningsnämnden preliminär investerings-

budget 

 

ÖVRIGA INVESTERINGAR 

Barn- och utbildningsnämnden har enl budgetförut-

sättningarna en preliminär investeringsram om 

4,1mnkr. Dessa kommer användas till personaldato-

rer, IT-infrastruktur och till enheternas reinveste-

ringar.  

  

Prel. investeringsbudget (mnkr)  
Prognos utfall 

tom 2021 

Budget 

2022 
Plan 2023 Plan 2024 

Investeringar 7,3 4,1 4,1 4,1

Inventarier 

Övrigt

Summa nämnden 7,3 4,1 4,1 4,1
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Förändring av verksamhet med eventuell påverkan på 

andra nämnder 

 

MINSKNING AV BUN:S BUDGETRAM 

Den största ekonomiska effektivisering en kommun 

kan göra på lång sikt är att öka antalet elever som 

går ut årskurs 9 med behörighet till nationellt pro-

gram på gymnasiet. Att alla elever, eller i alla fall de 

flesta, blir behöriga till nationellt program för med 

sig mängder med positiva synergieffekter för flera, 

för att inte säga samtliga, nämnder. Allt ifrån mins-

kat framtida försörjningsstöd till större skattekraft 

hos innevånare och mindre otrygghet ute i samhället. 

För den enskilde individen är det den viktigaste 

nyckeln till det goda livet och för kommunen en stor 

framgångsfaktor till ett socialt hållbart Falköping. 

Det motsatta är också sant, dvs att inte satsa i tidiga 

år för att minska antalet elever som går ut årskurs 9 

utan behörighet till nationellt program innebär att 

risken för synergieffekter i motsatsförhållande till de 

beskrivna ovan ökar kraftigt. 

DOM I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

Den planerade byggstarten för Platåskolan har ytter-

ligare försenats. Detta kommer innebära flera provi-

soriska, icke ändamålsenliga lokaler och fortsatt 

trångboddhet för delar av nämndens verksamhet. 

Samtliga grundskolor i centralorten och även några i 

ytterområdena påverkas av detta och för varje år 

kommer ytterligare två klassrum att saknas. 

Detta kommer på kort sikt påverka samhällsbygg-

nadsförvaltningen då det är deras uppgift att tillhan-

dahålla lokaler till kommunens verksamheter. På 

lång sikt riskerar det minska kommunens måluppfyl-

lelse i mål 1, ett socialt hållbart Falköping. 

 

  





Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9, 521 81 Falköping 

Telefon, växel: 0515-88 50 00 Epost: kommunen@falkoping.se Webbplats: www.falkoping.se 
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§ 50 Dnr 2021/00522  

Överlämnande av barn- och utbildningsnämndens 
budgetunderlag till budgetberedningen inför 
flerårsplanen för åren 2022-2024 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Arbetsutskottet överlämnar till nämnden den 8 juni 2021 att besluta om 

barn- och utbildningsnämndens budgetunderlag till budgetberedningen 

inför flerårsplanen för åren 2022-2024.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har gett samtliga nämnder i uppdrag att senast den 31 

augusti 2021 redovisa budgetunderlag till budgetberedningen inför 

flerårsplanen för åren 2022-2024. 

Förvaltningsekonom och utvecklingsstrateg ger på arbetsutskottet en muntlig 

information om arbetet med och innehållet i barn- och utbildnings-

förvaltningens förslag till budgetunderlag. Inför nämndens sammanträde den 

8 juni 2021 kommer hela materialet att skickas ut till nämndens ledamöter.       

      

  

 

            

 



 

Barn- och utbildningskontoret 
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2021-06-02 

BUN 2021/00125  
 

 

 

 
 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomisk lägesrapport per den 31 maj 2021 

Bakgrund 

Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden är en negativ avvikelse 

mot budget på 9 miljoner kronor. I den prognosen finns dock en stor 

avvikelse på drygt 11 miljoner kronor i utdebiterad hyra som nämnden inte 

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

avvikelse mot budget med 2 miljoner kronor.  

Förskola 

Precis som föregående år är förskolans budgetföljsamhet god och förskolan 

har ett prognostiserat överskott på 4 miljoner kronor på helår. 

Grundskola 

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

verksamhet. Det, i kombination med helårseffekten av de åtgärder som 

vidtogs ifjol, gör att grundskolan vänt fjolårets underskott och prognostiseras 

få ett överskott på 2 miljoner kronor på helår. 

Gymnasieskola 

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

minskade externa intäkter i form av statsbidrag och ersättning för 

asylsökande elever. Man har vidtagit ytterligare åtgärder för att komma 

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

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

helår. 

Övrigt 

Övriga poster inkluderar bland annat nämndens samtliga lokalkostnader. I år 

har tekniska nämnden debiterat ut drygt 11miljoner kronor mer i internhyra 

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

på övriga poster som förväntas rättas med en budgetväxling under året, 

alternativt tas med i budgetprocessen inför 2022. 

 

Jens Sjöstrand 

Förvaltningsekonom     
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2021-05-31 

BUN 2020/01092  
 

 

 

 
 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Revisonsgranskning avseende implementering av 
barnkonventionen 

Förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.        

Bakgrund 

Arbetet inom barn- och utbildningsnämnden styrs i huvudsak av skollagen 

(2010:800). Eftersom Sverige sedan 1990 har ratificerat barnkonventionen så 

har skollagen utformats med hänsyn till den. Sedan den 1 januari 2020 är 

barnkonventionen en del av svensk lag. 

Vid nämndens sammanträde den 8 juni 2021 redovisas hur arbetet med 

implementeringen av barnkonventionen som ny lag i Sverige har gått till i 

förvaltningens olika verksamheter.  

Under 2020 har alla rektorer tagit del av SKR:s, Sveriges kommuner och 

regioners, utbildningsinsats om barnkonventionen. Utbildningen har bestått 

av sju korta videofilmer med efterföljande frågor att reflektera runt. Tanken 

var att arbetet skulle fortsätta ut i organisationen genom samma form av 

processupplägg. Det har fungerat på lite olika sätt inom de olika 

skolformerna och pandemin har påverkat arbetet, främst inom 

gymnasieskolan. 

I samband med uppföljning av arbetet med ”Ansvar och Inflytande” har ett 

antal frågor ställts om hur implementeringsarbetet har fungerat. 

Svaren har sammanställt och informationen redovisas till nämndens 

ledamöter vid nämnden den 8 juni 2021.  

Förvaltningen har tagit till sig några åtgärder för det fortsatta arbetet och 

vikten av uppföljning har blivit synlig. 

I svaret till kommunrevisionen i januari 2021 i samband med deras 

granskning av nämndernas arbete med införandet av barnkonventionen som 

lagstiftning, efterfrågade nämnden en kommungemensam modell för 

dokumenterade barnkonsekvensanalyser. Detta skulle gynna den 

övergripande uppföljningen på kommunnivå. Än så länge har detta dock inte 

genomförts.  
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Arbetet med barnkonventionen i barn- och utbildningsnämndens 

ansvarsområde kommer att följas upp årligen i maj månad i samband med 

revidering av nämndens riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta 

arbete kommer även att ingå i den interna kontrollen. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gav vid sitt sammanträde den 

25 maj 2021 förvaltningen i uppdrag att gå igenom protokollen under 2020 

och fram till april 2021 ur ett barnperspektiv.  

En genomgång av nämndens protokoll under 2020 och fram till april 2021 

visar att de allra flesta ärenden som behandlas på nämndsammanträden på ett 

eller annat sätt har beröring med barnkonventionens grundprinciper, även om 

det inte alltid uttrycks på ett tydligt sätt i protokollen. En genomgång av 

protokollen visar på ett exempel från varje nämndsmöte under den aktuella 

perioden: 

BUN 2020-01-28 

§ 12 Information om situationen i förskolorna gällande segregation och 

trångboddhet.  

BUN 2020-03-03 

§ 23 Projektdirektiv gällande Odensbergsskolan 

BUN 2020-04-07 

§ 44 Redovisning av konsekvenser av omfördelning av budget mellan 

gymnasiet och förskolan 

BUN 2020-05-12 

§ 62 Förskoleplats i hemkommun och annan kommun 

BUN 2020-06-16 

§ 75 Revidering av riktlinjer för skolskjuts 

BUN 2020-08-25 

§ 90 Kunskapsuppföljning läsåret 2019/2020 

BUN 2020-09-29 

§ 109 Musikskolans avgifter 

BUN 2020-11-03 

§§ 119 och 120 Föreläggande med vite att se till att skolplikten för elev i 

grundskolan fullgörs 

BUN 2020-12-08 

§ 129 Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i Falköpings 

kommun 

BUN 2021-01-26 

§ 7 Verksamhetsplan 2021 

BUN 2021-03-09 

§ 22 Ansökningar till kommunstyrelsen om strategiska utvecklingsmedel 

BUN 2021-04-06 

§ 39 Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen om samverkan för barns och ungas hälsa 
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Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 



 

BARNKONVENTIONEN FÖRSKOLA 

Rektorerna för Förskola i Falköpings kommun har redogjort för hur Ny lagstiftning om 

Barnkonventionen påverkat förskolans verksamhetsområde läsåret 2020/2021. Här nedan visas en 

sammanställning av hur implementeringen har genomförts och vilka delar som hade behövt bättre 

förutsättningar eller stöd.  Det som står beskrivet nedan är en övergripande bild och kanske inte 

stämmer på alla förskolor     

            

Har ni påbörjat implementering av ny lagstiftning avseende Barnkonventionen? 
 

Alla förskolor har påbörjat implementeringen av den nya lagstiftningen. Arbetet har sett lite olika 
ut på de olika förskolorna. 
 

Om ni påbörjat arbetet, hur har gjort?   
Ge gärna exempel. 

Rektorerna för förskola har läst gemensam litteratur, ”Trygghet och studiero” av Jan Mellander 
och diskuterat innehållet på verksamhetsspecifika möten för att få en gemensam grund. 
Såväl SKR:s filmer som filmer från Förskola 21 har använts. Ut mot personalen. De sistnämnda 
upplevdes mer konkreta och informativa utifrån vad lagstiftningen innebär för förskolans  
personalgrupper.  De digitala möten som nu används för tex APT har försvårat möjligheten till  
diskussion även på förskolenivå. 
APT tid har använts. Barnkonventionen i kortversion har delats ut till personalen. Affischer med 
några av artiklarna finns i förskolans ”drive” att skriva ut. Kortleken har beställts och använts. 
Diskussioner och arbete med barnkonventionen har även kommit till användning vid arbetet med 
 återupprättande av ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling”. Flera förskolor arbetar  
med läromedel som behandlar barnkonventionen, tex; Kompisböckerna.  Litteraturen ger barnen 
 förståelse för vikten av tolerans och respekt för andra människor. Sagorna är tänkta att vara en 
 ingång till det långsiktiga arbetet med Barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna som 
genomsyrar förskolans utbildning. Värdegrundsfrågorna bedöms av några förskolor vara som mest 
aktuella på höstterminen när gruppkonstellationerna är nya, både för barn och vuxna. 
Några förskolor har samlat arbetet runt BK på en dokumentationsvägg och kommunicerar med  
vårdnadshavare genom Unikum. 

Finns det något som ni saknat under arbetet?  
Vad kunde förvaltningen gjort annorlunda för att förbättra stödet? 

De filmer som användes på APT tid för rektorerna har inte alltid känts relevanta för alla rektorer 
att använda mot förskolans personal. Rektorerna har letat fram kompletterande underlag att se 
och diskutera runt ute på förskolorna. Pandemin och de digitala mötesforum som använts har 
försvårat möjligheten till diskussion och utbyte. 
På rektors APT har flera rektorer saknat möjligheten till diskussioner mellan skolformerna. Det har 
känts som om vi gjorde det ”för att få det gjort”. 
Förvaltningen kunde ha skapat tillfällen – föreläsningar eller annan stödfunktion där rektorer fick 
möjlighet att ta del av vad ny lagstiftning innebär för myndighetsutövningen. 

 

 

 



 

BARNKONVENTIONEN FÖRSKOLA 

Förvaltningens analys 

Implementeringen har påverkats av pandemin och de fysiska mötena under APT har uteblivit. Flera 

rektorer har upplevt att filmerna under rektors APT bara har genomförts för att vi skulle göra det och 

inte utifrån att implementeringen skulle bli bra. Det har inte gett motivation och energi att fortsätta 

arbetet hemma på förskolan.  

Rektorerna har i sin tur lagt olika tyngd i arbetet ut mot personalgrupperna och fått leta upp ett mer 

anpassat underlag för att det skulle passa in i och anpassas till pedagogernas vardag och upplevelse. 

Här kunde förvaltningen varit tydligare och gett mer stöd. Vissa förskolor verkar ha kommit långt och 

lyckats bra medan andra inte känt sig helt nöjda. Vissa förskolor har beställt hem annat och 

kompletterande material för att anpassa till förskolans verksamhet. Det finns en stor insikt i 

rektorsgruppen för hur stor betydelse förskolans undervisning har för varje enskilt barn. Det uttrycks 

som att ”Strävan efter jämlika uppväxtvillkor ska genomsyra verksamheten och utbildningen”. 

Förvaltningen hade kunnat lägga mer tid på att kunna erbjuda diskussionstid  och  reflektion utifrån 

hur rektor på bästa sätt skulle kunna omsätta lagstiftningen till det praktiska arbetet. Förvaltningen 

kunde också betonat vad lagstiftningen innebär för myndighetsutövningen. 

Förslag till skolformsövergripande åtgärd:  

Kompetensutvecklingsgruppen föreslår att de får i uppdrag att bistå med uppföljningsfrågor till 

ordinarie SKArbetet utifrån de olika skolformernas behov. På så sätt återkommer uppföljningen och 

det finns ett underlag att utgå från och att rapportera till nämnden.  En annan viktig del  kan vara att 

skapa en kommunövergripande mötesplats runt barnkonventionen  för att stimulera till samarbete 

och gemensam förståelse oavsett vem som möter kommunens barn och elever.  



 

BARNKONVENTIONEN GRUNDSKOLA 

Rektorerna för Grundskola samt grundsärskola i Falköpings kommun har i inlämnad analys redogjort 

för hur Ny lagstiftning om Barnkonventionen påverkat skolans verksamhetsområde läsåret 

2020/2021. Här nedan är en sammanställning av hur implementering har genomförts och vilka delar 

som hade behövt bättre förutsättningar eller stöd.  Det som står beskrivet nedan är en övergripande 

bild och kanske inte stämmer på alla skolor utan är ett axplock av hur olika rektorer uppfattat 

implementeringsarbetet på deras skolenhet. Avgränsningar har gjorts mellan grundskola, fritidshem 

samt grundsärskola.  

                

Har ni påbörjat implementering av ny lagstiftning avseende Barnkonventionen? 
 

            Skolorna har påbörjat implementeringen under läsåret men den har skett på olika 
            sätt. På vissa skolor har grundskola och fritidshem samarbetet i hög grad medan andra  
            inte valt att göra det. 
 

Om ni påbörjat arbetet, hur har gjort?   
Ge gärna exempel. 

De allra flesta skolorna och fritidshemmen samt grundsärskolan har använt de filmer som 
SKR tagit fram och som använts på ledningens APT och i nämnden. Alla är inte helt och fullt 
klara med filmserien utan kommer fortsätta denna termin. Tid har avsatts på APT för att 
även kunna hinna diskutera innehållet. Ibland har tekniken strulat och försvårat 
möjligheten till diskussion, ibland har man inte kunnat se filmerna tillsammans utan var för 
sig. 
Själva undervisningen ute i klassrummen har egentligen alltid lyft barnkonventionen i sitt 
demokratiarbete och undervisningen har inte påverkas märkbart av lagstiftningen, skriver 
rektorerna. Däremot skriver rektorerna fram att lärarna märkt ett ökat berättande från 
eleverna om olika missförhållanden och detta visar på vikten av att fortsätta och ta tid till 
det viktiga arbetet. Skolorna har alltså sett en ökning av ärenden kring olika 
missförhållande under året och det finns en oro över att det hänger samman med 
pandemin. 
Några skolor har arbetat med barnkonventionen i samband med FN-dagen och en 
temavecka där samtalen kretsat runt tex FN, Unicef och barns rättigheter och skyldigheter. 
Eleverna har varit med och diskuterat både i mindre grupper och helklass. 
Även SO undervisningen, som alltid arbetar runt BK, har specifikt lyft BK i ett historiskt/ 
geografiskt perspektiv och i ämnet SVA är arbetet med barnkonventionen och barnets 
rättigheter mycket närvarande som en naturlig del av undervisningen. 
Skolorna arbetar kontinuerligt med samarbete- och relationsövningar. Många olika 
läromedel har använts som, boken ”Barnens rättigheter”, ”Stopp min kropp”,” Nollan och 
nätet”, ”Om världen bestod av hundra personer”, filmer och Studi.  
Kuratorer har sett över olika dokument så att de överensstämmer med Barnkonventionen. 
 
I de särskilda undervisningsgrupperna pågår ett ständigt arbete runt demokrati och 
värdegrund  och i grundsärskolan har diskussionerna varit tankeväckare och en bra 
påminnelse. 
 



 

BARNKONVENTIONEN GRUNDSKOLA 

På flera skolor har man samarbetat med fritidshemmet i arbetet kring nätanvändande, 
rättigheter och lika värde. Några fritidshem lyfter särskilt att olika övningar och aktiviteter i 
samband med BK har visat och lyft fram förmågor hos eleverna som inte tidigare visats. 
Här framkommer även att arbetet med gruppdynamik, allas lika värde och respekt för 
olikheter oavsett kultur och hudfärg är vanliga inslag i vardagen liksom medvetet arbete 
med kompisskap och konflikthanteringsmodeller för att stärka elevernas självbilder och 
synliggöra alternativa handlingssätt. Pedagoger upplever en större harmoni i 
elevgrupperna efter dessa aktiviteter.  
Andra fritidshem redovisar att man inte riktigt kommit igång med arbetet utan att det 
fortgår som förut. 
Några rektorer påtalar också att de upplever att diskussioner om barnens rätt uppkommer 
oftare än tidigare och att tolkningsfrågorna runt BK blivit vanligare. 
 
 

Finns det något som ni saknat under arbetet?  
Vad kunde förvaltningen gjort annorlunda för att förbättra stödet? 
 

Filmerna har varit ett gott stöd, men under pandemin ha det många gånger varit andra, 
mer akuta, frågor som behövts diskuteras på gemensam tid med anställda på APT.  
Några upplever att förvaltningens insats som bra men en tydlighet kring vad förvaltningen 
förväntat sig av rektorerna i implementeringen av Barnkonventionen hade varit givande. 
Här har många rektorer påtalat en osäkerhet i förväntningarna mot dem. 
Ytterligare önskemål hade varit en inventering av material som skulle kunna sambeställas 
till olika enheter för att förstärka vikten av att BK blivit lag. 
 
 

 

Förvaltningens analys: 

Det är tydligt att det alltid pågår ett demokratiarbete ute i skolan som inbegriper eleverna och låter 

dem praktisera och komplettera det teoretiska lärandet. Under 2020/2021 har arbetet fått extra 

tyngd iom lagstiftningen. Som huvudman kan vi känna trygghet i att det undervisas om BK och att 

lärarkåren tagit lagstiftningen på allvar. Generellt framkommer att skolans undervisning på ett 

tydligare sätt prioriterat arbetet med BK och att det inte lika frekvent har undervisats om BK i 

fritidsverksamheten. På de fritidshem där personalen lagt vikt vid undervisning runt BK framkommer 

däremot att gruppaktiviteter och övningar hjälpt eleverna att visa på förmågor de inte brukar visa 

eller tala om. Detta är intressant utifrån alla barns rätt att utvecklas så långt som möjlig utifrån 

utbildningens mål. Många skolor och fritidshem samverkar och arbetar tematiskt med BK.                   

Förvaltningen kunde gjort större insatser avseende läromedelsförslag och stöd till skolorna. 

Förvaltningen borde också varit tydligare i sina förväntningar och på så sätt kunnat bidra till en 

likvärdighet i arbetsprocesserna och därmed elevernas undervisning. 

 

 

 



 

BARNKONVENTIONEN GRUNDSKOLA 

Förslag till skolformsövergripande åtgärd:  

Kompetensutvecklingsgruppen föreslår att de får i uppdrag att bistå med uppföljningsfrågor till 

ordinarie SKArbetet utifrån de olika skolformernas behov. På så sätt återkommer uppföljningen och 

det finns ett underlag att utgå från och att rapportera till nämnden.  En annan viktig del  kan vara att 

skapa en kommunövergripande mötesplats runt barnkonventionen  för att stimulera till samarbete 

och gemensam förståelse oavsett vem som möter kommunens barn och elever.  

 



 

BARNKONVENTIONEN 
GYMNASIESKOLA 

Rektorerna för Ållebergsgymnasiet har redogjort för hur Ny lagstiftning om Barnkonventionen 

påverkat gymnasieskolans verksamhetsområde läsåret 2020/2021. Här nedan visas en 

sammanställning av hur implementering har genomförts och vilka delar som hade behövt bättre 

förutsättningar eller stöd.  Det som står beskrivet nedan är en övergripande bild och kanske inte 

stämmer på alla program.  

                

Har ni påbörjat implementering av ny lagstiftning avseende Barnkonventionen? 
 

Någon av rektorerna på Ålleberg redovisar att arbetet påbörjats men inte slutförts. Andra rektorer 
skriver att det inte påbörjats någon implementering. 

Om ni påbörjat arbetet, hur har gjort?   
Ge gärna exempel. 

Det finns inga redovisade exempel att utgå från. 
 

Finns det något som ni saknat under arbetet?  
Vad kunde förvaltningen gjort annorlunda för att förbättra stödet? 
 

Det finns inga redovisade exempel att utgå från. 
 

 

Förvaltningens analys 

Implementeringen har påverkats av pandemin och de fysiska mötena under APT har uteblivit. Då 

gymnasieskolans undervisning till stor del bedrivits som distansundervisning under läsåret har det 

påverkat flera delar och även implementeringen av barnkonventionens nya lagstiftning.  

Förvaltningen hade behövt lägga mer tid på att kunna erbjuda diskussionstid  och  reflektion utifrån 

hur rektor på bästa sätt skulle kunna omsätta lagstiftningen till det praktiska arbetet. Förvaltningen 

kunde också betonat vad lagstiftningen innebär för myndighetsutövningen. 

 

Förslag till skolformsövergripande åtgärd:  

Kompetensutvecklingsgruppen föreslår att de får i uppdrag att bistå med uppföljningsfrågor till 

ordinarie SKArbetet utifrån de olika skolformernas behov. På så sätt återkommer uppföljningen och 

det finns ett underlag att utgå från och att rapportera till nämnden.  En annan viktig del  kan vara att 

skapa en kommunövergripande mötesplats runt barnkonventionen  för att stimulera till samarbete 

och gemensam förståelse oavsett vem som möter kommunens barn och elever.  
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§ 51 Dnr 2020/01092  

Uppföljning av implementering av barnkonventionen 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

2 Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att till nämndens 

sammanträde den 8 juni 2021 gå igenom protokollen under 2020 och 

fram till april 2021 ur ett barnperspektiv.  

Bakgrund 

Under 2020 har alla rektorer tagit del av SKR:s, Sveriges kommuner och 

regioners, utbildningsinsats om Barnkonventionen. Utbildningen har bestått 

av 7 korta videofilmer med efterföljande frågor att reflektera runt. Tanken 

var att arbetet skulle fortsätta ut i organisationen genom samma form av 

processupplägg. Det har fungerat på lite olika sätt inom de olika 

skolformerna och pandemin har påverkat arbetet, främst inom 

gymnasieskolan. 

I samband med uppföljning av arbetet med ”Ansvar och Inflytande” har ett 

antal frågor ställts om hur implementeringsarbetet har fungerat. 

Svaren har sammanställts och informationen redovisas till nämndens 

ledamöter i juni månad.  

Förvaltningen har tagit till sig några åtgärder för det fortsatta arbetet och 

vikten av uppföljning har blivit synlig.      

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Skolchef  

Utvecklingsstrateg            
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§ 53 Dnr 2021/00496  

Remiss policy för arbetsmiljö och hälsa 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka 

förslaget till policy för arbetsmiljö och hälsa      

Sammanfattning 

HR-avdelningen har arbetat fram och justerat policydokumentet för 

arbetsmiljö och hälsa från 2013. I det nya kommunövergripande 

policydokumentet förtydligas syftet med policyn och att den ska vara ett 

styrande dokument som ska användas i det löpande arbetsmiljöarbetet.  

Dokumentet går helt i linje med arbetet som barn- och utbildnings-

förvaltningen bedriver i samband med det systematiska arbetsmiljöarbetet 

(SAM).    

Bakgrund 

I kommunens arbete med arbetsmiljö och hälsa ingår att kontinuerligt 

uppdatera policydokument för hela kommunen samt att det skall finnas 

styrande policydokument som skall användas i det löpande 

arbetsmiljöarbetet på alla nivåer. I framtagandet av ny policy har det även 

gjorts en del förändringar vad gäller upplägget och innehållet.  

Den största skillnaden är att det nu finns dokumenterade övergripande och 

prioriterade mål för arbetsmiljöarbetet samt vilken rutin som är kopplad till 

målet och hur det ska följas upp.  

Policyn har samverkats med kommunens fackliga organisationer i den 

centrala samverkansgruppen (CESAM) samt i den personalstrategiska 

gruppen. Policyn är övergripande och har inte för avsikt att specificera varje 

nämnds eller förvaltnings enskilda behov utan ska vara grunden för 

framtagna riktlinjer och rutiner. 

Förvaltningens bedömning 

Det nya policydokumentet för arbetsmiljö och hälsa ligger i linje med det 

systematiska arbetsmiljöarbetet som bedrivs inom barn- och 

utbildningsförvaltningen och blir ett tydligt måldokument i det fortsatta 

arbetet kring arbetsmiljö och hälsa.  

Nu kommer det att finnas tydligare övergripande och prioriterade mål för 

arbetsmiljöarbetet samt vilken rutin som är kopplad till målet och hur arbetet 

ska följas upp. 

Då det viktigaste arbetsmiljöarbetet pågår i den dagliga verksamheten, blir 

det viktigt att fortsätta med de nu tydligare prioriterade målen och rutinerna 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-25 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

som också skall brytas ner på alla nivåer och där den enskilda medarbetaren 

blir delaktig. 

Förvaltningen ser styrdokumentet som ett tydligt stöd i det fortsatta arbetet 

med att förbättra och finslipa redan utvecklade riktlinjer och rutiner inom 

barn- och utbildningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
HR-avdelningens förslag till ny policy för arbetsmiljö och hälsa 

Delegationsbeslut med remiss av förslag till ny policy för arbetsmiljö och 

hälsa   

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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Inledning 
 

Falköpings kommun ska vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats 

och arbetsmiljön ska förena väl fungerande verksamheter med ett långsiktigt 

hållbart arbetsliv. En bra arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga och i den 

ingår allt som påverkar oss i vårt arbete – fysiskt, digitalt, organisatorisk och 

socialt. Falköpings kommuns värdegrund ska forma vår arbetsmiljö och det 

hälsofrämjande arbetet. Genom ett arbetsklimat som präglas av öppenhet 

och tillit bidrar alla till delaktighet, engagemang och trivsel på arbetsplatsen. 

Vi ska behandla varandra jämlikt och respektfullt. 

Vårt arbetsmiljöarbete ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet och 

genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. 

Arbetsgivaren ansvarar för att kraven i arbetsmiljölagen, 

arbetsmiljöförordningen och gällande föreskrifter uppfylls. 

Vi är varandras arbetsmiljö och var och en tar eget ansvar för arbetsmiljö- 

och hälsofrågor.  

 

Övergripande mål 
 

 Ge möjligheter till ett hållbart arbetsliv genom att arbetsmiljön på 

alla nivåer är trygg, säker samt utvecklande och väl anpassad till 

människors olika förutsättningar och behov. Arbetslivet ska vara 

attraktivt för medarbetare i alla livsfaser och tillgängligt för alla. En 

god arbetsmiljö är också avgörande för att säkerställa 

kompetensförsörjningen. 

 Arbeta systematiskt för att utveckla arbetsmiljön fysiskt, 

organisatoriskt och socialt och ge alla medarbetare möjlighet till ett 

ansvarsfullt och engagerat arbetsliv. 

 Arbeta hälsofrämjande och identifiera och utveckla de faktorer som 

har störst värde för både medarbetare och verksamhet – friskfaktorer. 

Förhållningssättet ska vara främjande, vilket innebär att se 

möjligheter, bibehålla och utveckla resurser och förstärka redan väl 

fungerande förhållanden.   

 Chefer, medarbetare och fackliga organisationer ska samverka för att 

åstadkomma en tillfredsställande arbetsmiljö.  
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Prioriterade mål 
 

Ansvar för arbetsmiljön 

 
I Falköpings kommun är de politiskt förtroendevalda som är arbetsgivare 

och därmed även huvudansvariga för en god arbetsmiljö. För att kunna 

uppfylla sitt ansvar är det nödvändigt att arbetsgivaren fördelar uppgifter i 

arbetsmiljöarbetet på olika personer och befattningar i verksamheten så 

dessa blir en naturlig och integrerad del av övrigt verksamhetsansvar. 

Arbetsmiljöuppgifter fördelas så långt ut i organisationen som behövs. 

Kommunfullmäktige fördelar arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och 

övriga nämnder. Kommunstyrelsen är enligt kommunallagen att betrakta 

som en nämnd. 

De förtroendevalda i varje nämnd har, inom respektive verksamhetsområde, 

ansvarar för att arbetsmiljölagen följs. Även om arbetsmiljöansvaret har 

tilldelats någon annan person eller funktion, så har respektive nämnd ändå 

kvar det yttersta ansvaret att regelbundet följa upp att verksamheten drivs i 

enlighet med arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter. 

Uppgiftsfördelningen ska vara skriftlig, tydlig och väl förankrad samt hållas 

aktuell inom alla verksamheter. Den som tilldelas uppgifter ska ha de 

kunskaper, befogenheter och resurser som krävs.  

Skyddsombudet företräder medarbetarna i arbetsmiljöfrågor och ska bevaka 

arbetsmiljön inom sitt skyddsområde och att arbetsgivaren uppfyller kraven 

i arbetsmiljölagen. 

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning 

Rutin: Medarbetarportal/Arbetsmiljö och Hälsa/Fördelning av 

arbetsmiljöuppgift 

Säkerställs genom: Arbetsmiljöintroduktion för chefer, 

arbetsmiljöutbildning och utvecklingssamtal 

 

Samverkan 

Samverkan innebär att arbetsgivare, fackliga organisationer och medarbetare 

arbetar tillsammans för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt.  

Formerna för samverkan i arbetsmiljöfrågor regleras i samverkansavtalet. 
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För att samverkan ska fungera krävs en god dialog, ett gott samarbete och 

att samverkansstrukturen följs. 

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning samt i FÖSAM 

(Förvaltningsövergripande Samverkansgrupp) och Cesam (Central 

samverkansgrupp) 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska integreras och vara en 

naturlig del i det dagliga arbetet. Det innebär att kommunens chefer 

tillsammans med berörda skyddsombud och medarbetarna undersöker, 

riskbedömer, åtgärdar och följer upp risker i arbetsmiljön.  

Detta ska ske löpande och vid förändring. Rutiner och föreskrifter ska vara 

kända i verksamheterna. 

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning 

Rutin: Medarbetarportal/Arbetsmiljö och Hälsa/Systematiskt 

arbetsmiljöarbete 

 

Hälsofrämjande arbete 

 

Det hälsofrämjande arbetet ska integreras och vara en naturlig del i det 

dagliga arbetet. Det hälsofrämjande fokuserar på att identifiera och stärka de 

stödjande och uppbyggande faktorerna i arbetslivet (friskfaktorer). Det 

hälsofrämjande arbetet har sin grund arbetslivets forskning och kunskap om 

friskfaktorer. 

Medarbetare uppmuntras att delta i friskvårdsaktiviteter för att bibehålla och 

förbättra livsstil och hälsa. Aktiviteter med inslag av kultur och kreativitet är 

en del i det hälsofrämjande arbetet.  

Uppföljning: Utvecklingssamtal och enkät årlig uppföljning SAM 

Rutin: Medarbetarportal/Arbetsmiljö och Hälsa/Systematiskt 

arbetsmiljöarbete Medarbetarportal/Arbetsmiljö och Hälsa/Anställning 
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Introduktion 

 

Alla nyanställda, tillsvidare och tidsbegränsade anställningar, personer som 

byter arbetsplats samt medarbetare som återkommer efter längre tids 

frånvaro ska ges introduktion i hur verksamheten fungerar, inklusive det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, samt informeras om hur arbetet ska 

bedrivas på ett tryggt och säkert sätt. 

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning SAM 

Rutin: Medarbetarportal/Kompetensförsörjning/Introducera 

 

Organisatorisk och social arbetsmiljö 

 

En bra organisatorisk och social arbetsmiljö ger medarbetaren möjligheter 

att utveckla sin kompetens. Det goda arbetet innebär att både medarbetare 

och arbetsgivare fokuserar på hälsosam arbetsbelastning, 

arbetstidsförläggning och att det finns en balans mellan arbetets krav och 

resurser samt tid för återhämtning. Alla på arbetsplatsen har ett ansvar för 

att förebygga kränkande särbehandling. 

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning SAM, medarbetarenkät  

Rutin: Medarbetarportal/Arbetsmiljö och hälsa/Organisatorisk och social 

arbetsmiljö Riktlinje kränkande särbehandling 

Medarbetarportal/Arbetsmiljö och hälsa/Systematiskt arbetsmiljöarbete    

 

Arbetsanpassning och rehabilitering 

 

Falköpings kommun har som arbetsgivare ett ansvar att arbetsanpassning 

och rehabiliteringsarbetet bedrivs på ett aktivt, organiserat och effektivt sätt. 

Med tidiga insatser och ett förebyggande arbete främjar vi hälsa vilket i sin 

tur leder till ökat engagemang och en utvecklad verksamhet. 

Chefer och medarbetare, vid såväl sjukfrånvaro som tidiga tecken på ohälsa, 

tar ett gemensamt ansvar för att förebygga sjukfrånvaro och underlätta 

återgång i arbete för de medarbetare som är sjuka. Varje medarbetare 

medverkar aktivt i sin rehabilitering och deltar, tillsammans med 

arbetsgivaren, i planering av lämpliga åtgärder. Krävs det individuella 
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arbetsanpassningar, utöver det som vidtagits i det generella 

arbetsmiljöarbetet, så ska det utredas. 

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning SAM, analys av frisktal och 

sjukfrånvarostatistik 

Rutin: Medarbetarportal/Arbetsmiljö och Hälsa/Rehabilitering 

 

Lika möjligheter  

 

I Falköpings kommun accepteras inte någon form av kränkande 

särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller 

repressalier. Att bemöta varandra med respekt ska vara vägledande i allt 

arbete och alla relationer. Jämställdhetsarbetet ska syfta till att ge kvinnor 

och män lika rättigheter, skyldigheter och utvecklingsmöjligheter. 

Mångfald är berikande för arbetsplatser och kan definieras på många sätt. 

Arbetsgivaren är skyldig att förebygga diskriminering och främja lika 

rättigheter och möjligheter. Enligt diskrimineringslagen skall arbetsgivaren 

arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering på grund av 

ålder, kön eller könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

och ålder. Detta arbete beskrivs mer i kommunens Riktlinje för lika 

möjligheter och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering.  

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning SAM, analys av frisktal och 

sjukfrånvarostatistik, medarbetarenkät 

Rutin: Medarbetarportal/Styrdokument/Riktlinje för lika möjligheter och 

aktiva åtgärder för att motverka diskriminering 

 

Effektmål 
 

 En låg och stabil sjukfrånvaro 

 Bevara högt NMI- resultat (Nöjd Medarbetar Index) 

 Bevara högt HME- resultat (Hållbart Medarbetar Engagemang) 

Uppföljning och utvärdering av de prioriterade målen sker via resultatet av 

den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet. Resultatet ska ligga till 

grund för kontinuerliga förbättringar av arbetsmiljön och kopplas till 

budgetprocessen. Resultatet rapporteras i respektive nämnd och hanteras i 

samverkansstrukturen. Det åligger varje chef att involvera sina 

skyddsombud och medarbetare i ovanstående arbetet 



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

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

Policy för arbetsmiljö och hälsa 

Delegationsbeslut 

1 Förslag på policy för arbetsmiljö och hälsa skickas på remiss till samtliga 

nämnder med svar senast den 1 augusti 2021. 

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 10 februari 

2021, § 17. 

Bakgrund 

HR-avdelningen har arbetat fram ett förslag på ny policy för arbetsmiljö och 

hälsa, vilken föreslås ersätta den föregående policyn från 2013 för området.  

 

Syftet med policyn är att den kommunövergripande ska vara ett styrande 

dokument som ska användas i det löpande arbetsmiljöarbetet. Uppföljning av 

arbetsmiljöarbetet ska ske på samtliga nivåer i organisationen från 

kommunfullmäktige ner till enhet.I samband med framtagandet av ny policy 

för arbetsmiljö och hälsa har det även gjorts en del förändringar vad gäller 

upplägget och innehållet. Den största skillnaden är att det nu finns 

dokumenterade övergripande och prioriterade mål för arbetsmiljöarbetet 

samt vilken rutin som är kopplad till målet och hur det ska följas upp.  

  

Policyn har samverkats med kommunens fackliga organisationer i den 

centrala samverkansgruppen (CESAM) samt i den personalstrategiska 

gruppen.  Policyn är övergripande och har inte för avsikt att specificera varje 

nämnds- förvaltnings enskilda behov utan ska vara grunden för framtagna 

riktlinjer och rutiner.  

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

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

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

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2021-05-19 

BUN 2021/00496  
 

 

 

 
 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Remissvar policy för arbetsmiljö och hälsa 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka 

förslaget till policy för arbetsmiljö och hälsa        

Sammanfattning  

HR-avdelningen har arbetat fram och justerat policydokumentet för 

arbetsmiljö och hälsa från 2013. I det nya kommunövergripande 

policydokumentet förtydligas syftet med policyn och att den ska vara ett 

styrande dokument som ska användas i det löpande arbetsmiljöarbetet.  

Dokumentet går helt i linje med arbetet som barn- och utbildnings-

förvaltningen bedriver i samband med det systematiska arbetsmiljöarbetet 

(SAM).    

Bakgrund 

I kommunens arbete med arbetsmiljö och hälsa ingår att kontinuerligt 

uppdatera policydokument för hela kommunen samt att det skall finnas 

styrande policydokument som skall användas i det löpande 

arbetsmiljöarbetet på alla nivåer. I framtagandet av ny policy har det även 

gjorts en del förändringar vad gäller upplägget och innehållet.  

Den största skillnaden är att det nu finns dokumenterade övergripande och 

prioriterade mål för arbetsmiljöarbetet samt vilken rutin som är kopplad till 

målet och hur det ska följas upp.  

Policyn har samverkats med kommunens fackliga organisationer i den 

centrala samverkansgruppen (CESAM) samt i den personalstrategiska 

gruppen. Policyn är övergripande och har inte för avsikt att specificera varje 

nämnds- förvaltnings enskilda behov utan ska vara grunden för framtagna 

riktlinjer och rutiner. 

Förvaltningens bedömning 

Det nya policydokumentet för arbetsmiljö och hälsa ligger i linje med det 

systematiska arbetsmiljöarbetet som bedrivs inom barn- och 

utbildningsförvaltningen och blir ett tydligt måldokument i det fortsatta 

arbetet kring arbetsmiljö och hälsa.  



 

  2(2) 

 

 

Nu kommer det att finnas tydligare övergripande och prioriterade mål för 

arbetsmiljöarbetet samt vilken rutin som är kopplad till målet och hur arbetet 

ska följas upp. 

Då det viktigaste arbetsmiljöarbetet pågår i den dagliga verksamheten, blir 

det viktigt att fortsätta med de nu tydligare prioriterade målen och rutinerna 

som också skall brytas ner på alla nivåer och där den enskilda medarbetaren 

blir delaktig. 

Förvaltningen ser styrdokumentet som ett tydligt stöd i det fortsatta arbetet 

med att förbättra och finslipa redan utvecklade riktlinjer och rutiner inom 

barn- och utbildningsförvaltningen. 

  

Beslutsunderlag 
HR-avdelningens förslag till ny policy för arbetsmiljö och hälsa 

Delegationsbeslut med remiss av förslag till ny policy för arbetsmiljö och 

hälsa       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Claes Ekstrand 

Rektor 
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§ 52 Dnr 2021/00524  

Rapport om barn- och utbildningsförvaltningens 
arbetsmiljöarbete 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner rapporten om barn- och utbildningsförvaltningens 

arbetsmiljöarbete och lägger den till handlingarna.       

 

Sammanfattning 

Under läsåret har arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 

pågått centralt i barn- och utbildningsförvaltningen och på alla skolenheter.  

Det har varit relativt få kontroller och inspektioner i våra verksamheter från 

Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) och från Arbetsmiljöverket. Från 

MÖS har kontroller varit kopplat mot smittskyddsarbete och hur 

förvaltningen arbetar med rutiner när väl en smitta, till exempel magsjuka 

eller lössutbrott, har konstaterats.  

Arbetsmiljöverket har genomfört en större inspektion kopplat till 

arbetsmiljöarbetet på huvudmananivå med påvisade brister gällande vissa 

rutiner till exempel att  

 Barn och utbildningsnämnden ska involveras i resultatet av den årliga 

uppföljningen.  

 Skyddsombud skall medverka då förändringar i verksamhet sker.  

 Dokumentation av undersökning och upprättandet av handlingsplaner 

vid riskbedömning av fysiska, organisatoriska och sociala 

arbetsförhållanden. 

Handlingsplan är upprättad och redovisad i nämnden tidigare. 

Arbetet med justering av egenkontroller är gjorda och några nya 

handlingsplaner är framtagna för elsäkerhet och smittspridning.  

Arbetsmiljöarbetet har varit mycket koncentrerat runt pandemin och Covid-

19-smittan. Riskbedömningar och handlingsplaner är upprättade och det 

dagliga arbetet på enheterna med covid-rutiner har präglat skolorna. Det har 

periodvis varit ett pressat läge för chefer/rektorer och lärare att hantera 

smittskyddsrutiner och att säkerställa en god kvalitativ verksamhet. 

      

Bakgrund 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en del av det systematiska 

kvalitetsarbetet i Falköpings kommun. 
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Ytterst ansvarig för förvaltningens arbetsmiljö är huvudmannen. För att detta 

praktiskt ska vara genomförbart fördelas arbetet ut till den aktuella 

verksamhetens närmaste chef. Den chefen blir därmed arbetsmiljöansvarig 

för sin enhet.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet görs med hjälp av årshjulet ”Planering 

av årscykel och uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete” 

Även om chefen är ytterst ansvarig har varje enskild medarbetare ett eget 

ansvar för sin arbetsmiljö och för att medverka till att den är god, påpeka fel 

och brister med mera. Detta kan ske vid planerade träffar såsom 

arbetsplatsträffar, samverkansmöten samt vid uppkomna situationer (mer 

eller mindre akuta). Det kan också vara till exempel arbetsplats-, brand- och 

skyddsombud som tar ansvar för arbetsmiljöarbetet.  

Egenkontroll 

Varje enhet är ansvarig för att arbeta med sin egenkontroll och att upprätta 

en egenkontrollspärm.  

Arbetet med att uppdatera dokumentet sker löpande. 

Områden i egenkontrollen som är justerade och eller är nya är följande under 

läsåret 20/21: 

 Elsäkerhet 

 Checklista för kontroller av elprodukter 

 Riskbedömning och handlingsplan 

 Riskbedömning smittrisker 

 

 

 

Kontroller/inspektioner MÖS  och Arbetsmiljöverket 

Under hösten 2020 hade MÖS planer på att göra inspektioner av buller och 

ljudnivåer i våra verksamheter men under rådande pandemi så fanns det rent 

praktiska hinder att komma ut i stor skala. MÖS bytte inriktning och gjorde 
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istället färre inspektioner och hade inriktning hygien, med fokus på 

smittrisker (magsjuka och löss). 

De genomförda inspektionerna gick väl men förvaltningen justerade och 

gjorde en ny egenkontroll gällande smittrisker. 

 

Inspektioner/kontroller 

 Livsmedelskontroll (2021-05-20) av Gustaf Dalén skolans kafeteria - 

Inga avvikelser 

 Hygienkontroller gällande smittrisker rutiner för magsjuka och löss 

på skolenheter - Inga avvikelser 

 Inspektion arbetsmiljöverket (ärende nr 2020/01145) 17 nov 2020.  

Ärendet gällde brister i systematiskt arbetsmiljöarbete på 

huvudmananivå 

 

Handlingsplan utarbetad utifrån krav ställda vid Arbetsmiljöverkets 

inspektion den 17 november 2020.  

Syftet är att säkerställa att arbetsmiljöarbetet fungerar så att det systematiska 

arbetsmiljöarbetet utvecklas, positiva effekter uppnås och ohälsa och olyckor 

förebyggs i förskolor och skolor. Ärendet är redovisat i nämnden tidigare. 

 

  
Brister/Krav Åtgärder Ansvarig 

Kommunikation vid 

förändringar i rutiner och 

stödmaterial i SAM 

Använd de blanketter som finns i 

SAMS-cirkeln. 

Rektor 

Årlig uppföljning – rutiner 

förbättras och uppföljningen 

ska ge svar på hur 

arbetsmiljöarbetet fungerar. 

Förbättringsåtgärder ska 

dokumenteras 

 

Enkäten om SAM omarbetas med en 

del som handlar om uppföljning. 

 

Uppföljning av enkät görs på alla 

förskolor och skolor i form av en 

handlingsplan. 

HR-avdelning 

 

 

Rektor 

Barn och 

utbildningsnämnden ska 

involveras i resultatet av den 

årliga uppföljningen 

Förvaltningsledning till nämnd och 

FÖSAM 

Koppla resultat till handlingsplan  

Förvaltningsledningen och  

FÖSAM 

Dokumentation av 

undersökning och 

upprättandet av 

handlingsplaner vid 

riskbedömning av fysiska, 

organisatoriska och sociala 

arbetsförhållanden 

Dokumentera enligt instruktioner i 

Medarbetarportalen/Arbetsmiljö och 

hälsa/SAM. Undersöka 

riskbedömningarna och se eventuella 

effekter. 

Se resultat av medarbetarenkät! 

Förvaltningsledning och 

FÖSAM 

Rektor 
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Skyddsombuds medverkan 

vid förändring i 

verksamheten ska 

säkerställas 

Tydliggöra rutinen (se rutin för SAM i 

Medarbetarportal/Arbetsmiljö och 

hälsa) 

Förvaltningsledning samt 

respektive enhet 

 

Pågående inspektioner 

 

MÖS 

Under våren 2021 pågår inspektioner från MÖS gällande buller samt rutiner 

för anmälan. 

 

Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket genomför under vårterminen 2021 inspektioner i samtliga 

landets kommuner och skolor gällande granskning rutiner och förebyggande 

arbetsmiljöarbete kring Covid-19. 

 

Pandemi - Covid-19   

Under året har pandemin med Covid-19 påverkat alla i arbetet på BU. Det 

har varit mycket ansträngt på skolor periodvis i Falköping. 

Arbetsmiljöarbetet har varit påtagligt och det dagliga förebyggande arbetet 

på skolenheterna mycket viktigt. Varje enhet har tagit fram riskbedömningar 

och handlingsplaner som kontinuerligt har justerats. Även centralt i vår 

förvaltning har det varit ett intensivt arbetsmiljöarbete för att kunna följa råd 

och riktlinjer i ett förebyggande arbete. Stora mängder information från 

Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland har hanterats i vårt 

arbete.  

Lärare och rektorer har under året arbetat intensivt i arbetsmiljöarbetet för att 

upprätthålla en god verksamhet och minimera smittan på skolorna. Det har 

också varit en hög påfrestning på de som jobbat på Ållebergsgymnasiet 

utifrån ett arbetsmiljöperspektiv med distans och fjärrundervisning, men 

också med mycket snabba omställningar som har ställt höga krav på ledning 

och lärare. 
 

Anmälda skador och tillbud inom BU-förvaltningen 
 

All verksamhet är skyldig att anmäla skador eller tillbud via det webbaserade 

verktyget Stella. Händelserna ska tas upp i SAMS och återrapporteras i 

systemet. Kommunen har justerat i verktyget Stella så att ett bättre underlag 

för analys kan göras. 

 

 

 

Anmälda händelser var enligt följande  2020-08-01-2021-05-15 

                     skada      tillbud 

Personal          205          161             ca 300 anställda i förskolan 
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                                                           ca 850 anställda i all skolverksamhet 

Barn/elever     508          161              ca  6 400 barn och elever inom BU 

       

 

  

 

            

 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

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

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

Rapport om barn- och utbildningsförvaltningens 
arbetsmiljöarbete 

Förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner rapporten om barn- och utbildningsförvaltningens 

arbetsmiljöarbete och lägger den till handlingarna.        

Sammanfattning  

Under läsåret har arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 

pågått centralt i barn- och utbildningsförvaltningen och på alla skolenheter.  

Det har varit relativt få kontroller och inspektioner i våra verksamheter från 

Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) och från Arbetsmiljöverket. Från 

MÖS har kontroller varit kopplat mot smittskyddsarbete och hur 

förvaltningen arbetar med rutiner när väl en smitta, till exempel magsjuka 

eller lössutbrott, har konstaterats.  

Arbetsmiljöverket har genomfört en större inspektion kopplat till 

arbetsmiljöarbetet på huvudmananivå med påvisade brister gällande vissa 

rutiner till exempel att  

 Barn och utbildningsnämnden ska involveras i resultatet av den årliga 

uppföljningen.  

 Skyddsombud skall medverka då förändringar i verksamhet sker.  

 Dokumentation av undersökning och upprättandet av handlingsplaner 

vid riskbedömning av fysiska, organisatoriska och sociala 

arbetsförhållanden. 

Handlingsplan är upprättad och redovisat i nämnden tidigare. 

Arbetet med justering av egenkontroller är gjorda och några nya 

handlingsplaner är framtagna för elsäkerhet och smittspridning.  

Arbetsmiljöarbetet har varit mycket koncentrerat runt pandemin och Covid-

19-smittan. Riskbedömningar och handlingsplaner är upprättade och det 

dagliga arbetet på enheterna med covid-rutiner har präglat skolorna. Det har 

periodvis varit ett pressat läge för chefer/rektorer och lärare att hantera 

smittskyddsrutiner och att säkerställa en god kvalitativ verksamhet. 
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Bakgrund 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en del av det systematiska 

kvalitetsarbetet i Falköpings kommun. 

 

 
 

 

Ytterst ansvarig för förvaltningens arbetsmiljö är huvudmannen. För att detta 

praktiskt ska vara genomförbart fördelas arbetet ut till den aktuella 

verksamhetens närmaste chef. Den chefen blir därmed arbetsmiljöansvarig 

för sin enhet.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet görs med hjälp av årshjulet ”Planering 

av årscykel och uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete” 

Även om chefen är ytterst ansvarig har varje enskild medarbetare ett eget 

ansvar för sin arbetsmiljö och för att medverka till att den är god, påpeka fel 

och brister med mera. Detta kan ske vid planerade träffar såsom 

arbetsplatsträffar, samverkansmöten samt vid uppkomna situationer (mer 

eller mindre akuta). Det kan också vara till exempel arbetsplats-, brand- och 

skyddsombud som tar ansvar för arbetsmiljöarbetet.  

 

Egenkontroll 

Varje enhet är ansvarig för att arbeta med sin egenkontroll och att upprätta 

en egenkontrollspärm.  

Arbetet med att uppdatera dokumentet sker löpande. 

Områden i egenkontrollen som är justerade och eller är nya är följande under 

läsåret 20/21: 

 Elsäkerhet 

 Checklista för kontroller av elprodukter 

 Riskbedömning och handlingsplan 

 Riskbedömning smittrisker 

 

Kontroller/inspektioner MÖS  och Arbetsmiljöverket 

Under hösten 2020 hade MÖS planer på att göra inspektioner av buller och 

ljudnivåer i våra verksamheter men under rådande pandemi så fanns det rent 

praktiska hinder att komma ut i stor skala. MÖS bytte inriktning och gjorde 



 

  3(4) 

 

 

istället färre inspektioner och hade inriktning hygien, med fokus på 

smittrisker (magsjuka och löss). 

De genomförda inspektionerna gick väl men förvaltningen justerade och 

gjorde en ny egenkontroll gällande smittrisker. 

 

Inspektioner/kontroller 

 Livsmedelskontroll (2021-05-20) av Gustaf Dalén skolans kafeteria - 

Inga avvikelser 

 Hygienkontroller gällande smittrisker rutiner för magsjuka och löss 

på skolenheter - Inga avvikelser 

 Inspektion arbetsmiljöverket (ärende nr 2020/01145) 17 nov 2020.  

Ärendet gällde brister i systematiskt arbetsmiljöarbete på 

huvudmananivå 

 

Handlingsplan utarbetad utifrån krav ställda vid Arbetsmiljöverkets 

inspektion den 17 november 2020.  

Syftet är att säkerställa att arbetsmiljöarbetet fungerar så att det systematiska 

arbetsmiljöarbetet utvecklas, positiva effekter uppnås och ohälsa och olyckor 

förebyggs i förskolor och skolor. Ärendet är redovisat i nämnden tidigare. 

  
Brister/Krav Åtgärder Ansvarig 

Kommunikation vid 

förändringar i rutiner och 

stödmaterial i SAM 

Använd de blanketter som finns i 

SAMS-cirkeln. 

Rektor 

Årlig uppföljning – rutiner 

förbättras och uppföljningen 

ska ge svar på hur 

arbetsmiljöarbetet fungerar. 

Förbättringsåtgärder ska 

dokumenteras 

 

Enkäten om SAM omarbetas med en 

del som handlar om uppföljning. 

 

Uppföljning av enkät görs på alla 

förskolor och skolor i form av en 

handlingsplan. 

HR-avdelning 

 

 

Rektor 

Barn och 

utbildningsnämnden ska 

involveras i resultatet av den 

årliga uppföljningen 

Förvaltningsledning till nämnd och 

FÖSAM 

Koppla resultat till handlingsplan  

Förvaltningsledningen och  

FÖSAM 

Dokumentation av 

undersökning och 

upprättandet av 

handlingsplaner vid 

riskbedömning av fysiska, 

organisatoriska och sociala 

arbetsförhållanden 

Dokumentera enligt instruktioner i 

Medarbetarportalen/Arbetsmiljö och 

hälsa/SAM. Undersöka 

riskbedömningarna och se eventuella 

effekter. 

Se resultat av medarbetarenkät! 

Förvaltningsledning och 

FÖSAM 

Rektor 

Skyddsombuds medverkan 

vid förändring i 

verksamheten ska 

säkerställas 

Tydliggöra rutinen (se rutin för SAM i 

Medarbetarportal/Arbetsmiljö och 

hälsa) 

Förvaltningsledning samt 

respektive enhet 
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Pågående inspektioner 

 

Mös 

Under våren 2021 pågår inspektioner från MÖS gällande buller samt rutiner 

för anmälan. 

 

Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket genomför under vårterminen 2021 inspektioner i samtliga 

landets kommuner och skolor gällande granskning rutiner och förebyggande 

arbetsmiljöarbete kring Covid-19. 

 

Pandemi - Covid-19   

Under året har pandemin med Covid-19 påverkat alla i arbetet på BU. Det 

har varit mycket ansträngt på skolor periodvis i Falköping. 

Arbetsmiljöarbetet har varit påtagligt och det dagliga förebyggande arbetet 

på skolenheterna mycket viktigt. Varje enhet har tagit fram riskbedömningar 

och handlingsplaner som kontinuerligt har justerats. Även centralt i vår 

förvaltning har det varit ett intensivt arbetsmiljöarbete för att kunna följa råd 

och riktlinjer i ett förebyggande arbete. Stora mängder information från 

Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland har hanterats i vårt 

arbete.  

Lärare och rektorer har under året arbetat intensivt i arbetsmiljöarbetet för att 

upprätthålla en god verksamhet och minimera smittan på skolorna. Det har 

också varit en hög påfrestning på de som jobbat på Ållebergsgymnasiet 

utifrån ett arbetsmiljöperspektiv med distans och fjärrundervisning, men 

också med mycket snabba omställningar som har ställt höga krav på ledning 

och lärare. 
 

Anmälda skador och tillbud inom BU-förvaltningen 
 

All verksamhet är skyldig att anmäla skador eller tillbud via det webbaserade 

verktyget Stella. Händelserna ska tas upp i SAMS och återrapporteras i 

systemet. Kommunen har justerat i verktyget Stella så att ett bättre underlag 

för analys kan göras. 

 

Anmälda händelser var enligt följande  2020-08-01-2021-05-15 

                     skada      tillbud 

Personal          205          161             ca 300 anställda i förskolan 

                                                           ca 850 anställda i all skolverksamhet 

Barn/elever     508          161              ca  6 400 barn och elever inom BU 

       

 

Claes Ekstrand 

Rektor 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-25 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 55 Dnr 2021/00529  

Ändring av rubriktext i KFS angående avgift för 
ansökan om godkännande av fristående förskola, 
fristående fritidshem samt förändringar i verksamhet 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 

ändra rubriktexten i kommunal författningssamling (KFS) angående 

avgifter för ansökan om godkännande av fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående fritidshem samt förändringar av 

verksamheten genom att orden ”fristående pedagogisk omsorg” tas bort.       

 

Bakgrund 

Vid kommunfullmäktige den 27 januari 2020, § 13 beslutades om avgifter 

för ansökan om godkännande av fristående förskola, fristående pedagogisk 

omsorg, fristående fritidshem samt förändringar av verksamheten. 

Avgifterna började gälla den 11 februari 2020. 

Då ansökan om bidrag för fristående pedagogisk omsorg inte omfattas av 

lagtexten i 2 kap. 5c § skollagen, föreslås att rubriken ändras på så sätt att 

orden ”fristående pedagogisk omsorg” tas bort. 

       

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            

 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

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

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

Ändring av rubriktext i KFS angående avgift för 
ansökan om godkännande av fristående förskola, 
fristående fritidshem samt förändringar i verksamhet 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 

ändra rubriktexten i kommunal författningssamling (KFS) angående 

avgifter för ansökan om godkännande av fristående förskola, fristående 

pedagogisk omsorg, fristående fritidshem samt förändringar av 

verksamheten genom att orden ”fristående pedagogisk omsorg” tas bort.        

Bakgrund 

Vid kommunfullmäktige den 27 januari 2020, § 13 beslutades om avgifter 

för ansökan om godkännande av fristående förskola, fristående pedagogisk 

omsorg, fristående fritidshem samt förändringar av verksamheten. 

Avgifterna började gälla den 11 februari 2020. 

Då ansökan om bidrag för fristående pedagogisk omsorg inte omfattas av 

lagtexten i 2 kap. 5c § skollagen, föreslås att rubriken ändras på så sätt att 

orden ”fristående pedagogisk omsorg” tas bort. 

       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 

 

 

 

 

 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

Sonja Neuman Hall   Nämndsekreterare   5351   sonja.neumanhall@falkoping.se  

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

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

Ändrat datum för sammanträde med barn och- 
utbildningsnämndens arbetsutskott från den 24 augusti 
2021 till den 17 augusti 2021 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 24 

augusti 2021 flyttas till den 17 augusti 2021.         

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden har fastställt sammanträdesdatum för 

kalenderåret 2021. Arbetsutskottets sammanträde den 24 augusti 2021 måste 

dock flyttas till den 17 augusti 2021. Anledningen är att kommunledningen 

har planerat in budgetdagar, där nämndens ordförande och även skolchefen 

ska delta, den 23 och 24 augusti. 

       

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Kommunikationsavdelningen 

Kommunledningskansliet 

 

 

 

Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 



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

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

www.skolinspektionen.se

Beslut
Olinsgymnasiet i Skara AB
Box 45
532 21 Skara      
Att: kristian@musiccenter.se

2021-06-03
1 (2)

Dnr 2021:627

Ansökan om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 
Olinsgymnasiet Falköping i Falköpings kommun

Beslut
Skolinspektionen avskriver ärendet.

Bakgrund
Olinsgymnasiet i Skara AB (556999-8932) har den 29 januari 2021 inkommit till 
Skolinspektionen med en ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 
fristående gymnasieskola avseende det nationella ekonomiprogrammet med inriktningen 
ekonomi samt samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna samhällsvetenskap, 
beteendevetenskap samt medier, information och kommunikation vid Olinsgymnasiet 
Falköping i Falköpings kommun.

Motivering för beslut
Olinsgymnasiet i Skara AB har den 1 juni 2021 meddelat Skolinspektionen att man återkallar 
ansökan.

På Skolinspektionens vägnar

X Frida Hedberg

Beslutsfattare
Signerat av: Frida Hedberg

Ärendet har föredragits av utredare Mikael Nockhammar.



Skolinspektionen

2 (2)

Kopia
Falköpings kommun

Gullspångs kommun

Götene kommun

Hjo kommun

Karlsborgs kommun

Lidköpings kommun

Mariestads kommun

Skara kommun

Tibro kommun

Tidaholms kommun

Töreboda kommun



 

 

 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 

Datum 

2021-06-01 

 

  

 

 

Datum Riktning Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienummer 

2021-05-31 UPP Rektor 
Mössebersskolan 

Beslut om placering i grundskola 
efter eget skolval 

Maria 
Moensjö 

2021/00179 

2021-05-31 UPP Rektor Flobyskolan Beslut om placering i grundskola 
efter eget skolval 

Per Linderoth 2021/00179 

2021-05-31 UPP Rektor 
Centralskolan 

Beslut om placering i förskoleklass Carola 
Granath 

2021/00179 

2021-05-31 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Ordförandebeslut angående 
tilläggsansökan strategiska 
utvecklingsmedel 

Eva Dahlgren 2021/00022 

2021-05-27 UPP Rektor 
Centralskolan 

Beslut om placering i skola efter 
eget skolval - avslag 

Carola 
Granath 

2021/00179 

2021-05-27 UPP Rektor 
Mössebersskolan 

Beslut om placering i skola efter 
eget skolval - avslag 

Anna-Carin 
Setterberg 

2021/00179 

2021-05-27 UPP Rektor Vindängens 
skola 

Beslut om placering i skola efter 
eget skolval - avslag 

Maria Burlin 2021/00179 

2021-05-26 UPP Rektor 
Kyrkerörsskolan 

Beslut om placering i grundskola 
efter skolval 

Claes 
Hagman 

2021/00179 

2021-05-26 UPP Rektor 
Kinnarpsskolan 

Beslut om placering i förskoleklass 
efter skolval 

Inga-Maj 
Larsson 

2021/00179 

2021-05-25 UPP Rektor 
Centralskolan 

Beslut om placering i grundskola 
efter skolval - avslag 

Carola 
Granath 

2021/00179 

2021-05-25 UPP Rektor 
Centralskolan 

Beslut om placering i grundskola 
efter skolval - avslag 

Carola 
Granath 

2021/00179 

2021-05-24 UPP Rektor 
Kyrkerörsskolan 

Beslut om placering i grundskola 
efter eget skolval 

Ulrika Tunér 2021/00179 

2021-05-21 UPP Rektor 
Kinnarpsskolan 

Beslut om placering i förskoleklass 
efter skolval 

Inga-Maj 
Larsson 

2021/00179 

2021-05-20 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00535 

2021-05-19 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts - avslag Sarah Cato 2021/00534 

2021-05-19 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00533 

2021-05-19 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00530 

2021-05-18 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00528 

2021-05-18 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00527 

2021-05-11 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00457 

2021-05-11 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2021/00442 

2021-05-11 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om självskjutsersättning - 
avslag 

Sarah Cato 2021/00510 

2021-05-11 UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Ordförandebeslut angående när- 
och distansundervisning på 
Ållebergsgymnasiet 2021-05-17 - 
2021-06-11 

Eva Dahlgren 2021/00022 



 

  

 

 

Datum Riktning Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienummer 

2021-05-07 UPP Rektor 
Centralskolan 

Beslut om placering i grundskola Carola 
Granath 

2021/00179 

2021-05-07 UPP Rektor 
Centralskolan 

Beslut om placering i grundskola Carola 
Granath 

2021/00179 

2021-05-07 UPP Rektor 
Dotorpsskolan 

Beslut om placering i grundskola 
efter skolval 

Lena 
Magnusson 

2021/00179 

2021-05-07 UPP Rektor 
Dotorpsskolan 

Beslut om placering i grundskola 
efter skolval 

Lena 
Magnusson 

2021/00179 

2021-05-06 UPP Rektor 
Centralskolan 

Beslut om placering i grundskola 
efter skolval - avslag 

Carola 
Granath 

2021/00179 

2021-05-06 UPP Rektor 
Gudhemsskolan 

Beslut om placering i förskoleklass 
efter skolval 

Carina Milton 
persson 

2021/00179 

2021-05-06 UPP Rektor 
Centralskolan 

Beslut om placering i förskoleklass Carola 
Granath 

2021/00179 

2021-05-06 UPP Rektor 
Centralskolan 

Beslut om placering i förskoleklass Carola 
Granath 

2021/00179 

2021-05-06 UPP Rektor 
Centralskolan 

Beslut om placering i förskoleklass Carola 
Granath 

2021/00179 

 

Beslut om skolskjuts i e-tjänsten 2021-03-27 – 2021-05-31 

Id Status Beslut Orsak till ansökan Riktning Handläggare 

22384 Beslutat 2021-03-30  Funktionsnedsättning UPP Sarah Cato 

22633 Beslutat 2021-04-14  Växelvis boende UPP Sarah Cato 

22664 Avslag 2021-04-14 Trafikförhållande UPP Sarah Cato 

22680 Beslutat 2021-04-14  Trafikförhållande UPP Sarah Cato 

22695 Beslutat 2021-04-15  Växelvis boende UPP Sarah Cato 

22696 Beslutat 2021-04-15  Växelvis boende UPP Sarah Cato 

22821 Beslutat 2021-04-22  Växelvis boende UPP Sarah Cato 

22822 Beslutat 2021-04-22  Växelvis boende UPP Sarah Cato 

22907 Beslutat 2021-04-27 Växelvis boende UPP Sarah Cato 

22908 Beslutat 2021-04-27 Växelvis boende UPP Sarah Cato 

23080 Beslutat 2021-05-07  Växelvis boende UPP Sarah Cato 

23081 Beslutat 2021-05-07  Växelvis boende UPP Sarah Cato 

23084 Beslutat 2021-04-26  Funktionsnedsättning UPP Sarah Cato 

23197 Beslutat 2021-05-07  Växelvis boende UPP Sarah Cato 

23234 Beslutat 2021-05-07  Annan särskild omständighet UPP Sarah Cato 

23279 Beslutat 2021-05-10  Växelvis boende UPP Sarah Cato 

23280 Beslutat 2021-05-10  Växelvis boende UPP Sarah Cato 

23333 Beslutat 2021-05-07  Funktionsnedsättning UPP Sarah Cato 

23370 Beslutat 2021-05-12 Funktionsnedsättning UPP Sarah Cato 

23486 Beslutat 2021-05-12  Växelvis boende UPP Sarah Cato 

23490 Beslutat 2021-05-12  Funktionsnedsättning UPP Sarah Cato 

23493 Beslutat 2021-05-17  Trafikförhållande UPP Sarah Cato 

23516 Avslag 2021-05-21  Trafikförhållande UPP Sarah Cato 

23517 Avslag 2021-05-21  Trafikförhållande UPP Sarah Cato 

23538 Beslutat 2021-05-17  Växelvis boende UPP Sarah Cato 

23539 Beslutat 2021-05-17  Växelvis boende UPP Sarah Cato 



 

  

 

 

23773 Beslutat 2021-05-20  Funktionsnedsättning UPP Sarah Cato 

23910 Beslutat 2021-05-25 Trafikförhållande UPP Sarah Cato 
 



Ärendenummer: #6080 | Inskickat av: Björn Broberg | Datum: 2021-05-26 09:33 Sida  av 1 2

 Tid
14:36

 Datum
2021-05-24

 Adress/arbetsplats
Stadshuset

 Förvaltning
Barn och utbildningsförvaltning

 Mobiltelefon
0727286926

 E-postadress
bjorn.broberg@falkoping.se

 För- och efternamn
Björn Broberg

Anmälan av personuppgiftsincident
Ärendenummer: #6080 | Inskickat av: Björn Broberg | 2021-05-26 09:33

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

2. Incident

Beskriv kortfattat vad som inträffat

Vi uppdatering av stödinsatser i Unikum uppmärksammar Pedagog att notiser verkade gå ut till 
personer som inte är kopplade till eleven normalt sett i Unikum.

När inträffade incidenten?

Försök att ange på ett ungefär när incidenten inträffade



Ärendenummer: #6080 | Inskickat av: Björn Broberg | Datum: 2021-05-26 09:33 Sida  av 2 2

 Exakt antal
1

 Tid
20:32

 Datum
2021-05-25

När upptäckte ni incidenten?

Försök att ange på ett ungefär när incidenten upptäcktes

Vad har hänt vid incidenten?

Obehörigt röjande: Personuppgifter har spridits på ett felaktigt sätt

Hur många registrerade har påverkats?

Om du inte känner till det exakta antalet kan du uppskatta antalet genom att 
fylla i något av de angivna intervallen

1-10

Vilken sorts personuppgifter har incidenten drabbat?

Identifierande information (exempelvis för-och efternamn)
Stödinsatser för eleven

Vad kan bli konsekvenserna av incidenten?

Markera alla alternativ som gäller 

Skadat anseende

3. Förvaltning

Vilken nämnd gäller anmälan av personincident för?

Barn- och utbildningsnämnden



 

 

Falköping 2021 05 15 

 

Till Barn- och utbildningsnämnden  

 

Studiegruppen Skola /elevhälsa har nu återigen kunnat träffas och bearbeta svaren som vi 

fick  för några månader sedan. Vi inser och förstår att tiden vi lever i krävt många och 

svåra  ställningstagande för politiker,  lärare, elever,  föräldrar. Alla ska ska känna att 

besluten är välgrundade utifrån de regelverk som finns. 

 Vi utgår från att vår brevväxling är  känd i hela nämnden. Som medborgare vill känna 

tilltro till våra politiker, som är valda att utforma hur vår kommun bygger framtiden,  och 

som i detta fall,  hur skola och elevhälsa formar våra barns framtid.  

Har just i dagarna läst om att Platåskolan förmodligen inte kommer att byggas i 

kalkbrottet, vilket  naturligtvis omkullkastar och förlänger väntetiden för så många som 

hoppats. Vi från RB studiegrupp tyckte, att skolan skulle bli ett  stort steg framåt för en 

likvärdig skola och kollegialt lärande i vår kommun. Däremot har vi inte haft  synpunkter 

på placeringen av skolan utan lämnat den delen.  

Idag när vi tänker tillbaka på vad som sades när vi informerades 2017 om hur barn med 

särskilda behov skulle tillgodoses på Platåskolan, kände vi tillförsikt. Detta är något som 

vi särskilt värnar, med tanke på omorganisationen för högstadiet som pågår och förlängs.   

 

 

För att återgå till ditt svar och våra reflektioner  ställer / upprepar följande frågor. 

 

1. Har någon konsekvensanalys gjorts inför förändringarna som planeras på 

Kyrkerörskolan med tanke på ovanstående?   

 

2. En projektledare ska anställas för att ha ett övergripande grepp om omorganisationen 

inom skolan tillsammans med rektorerna. 

3. Är det ett bra sätt att använda ekonomiska medel?  

4. Vilka kunskaper krävs av den personen för att nå målsättningen: ”Skapa en framtida 

skolkultur för  högstadium Falköping som stärker kommande övergång till Platåskolan?  

 

5. Du skriver att en viss omstrukturering har skett och pågår angående kuratorstjänster 

och deras funktion bland eleverna.  

Vi tänker att en kuratorstitel ska vara vikt för den som har godkänd examen inom sin 

diciplin. 

6. Har utvärdering gjorts av hur funktionen kurator utfallit? 

(Här förespråkar ju vi fortlöpande handledning, samma som för lärare, för att skapa 

trygghet i sin yrkesutövning)  

 

 Det är bra att nämnden arbetar med Barnkonventionens implementering för barns 

rättigheter och att de ska ingå i nästa års kvalitetsarbete. Men barndomen är här och nu  

och varje steg på livets väg har betydelse för det enskilda barnet. 

7. Hur långt har arbetet nu kommit med BK:s  implementering i Falköping kommit? 

 

8. Vi upprepar också frågan som är vårt huvudfokus: 

 Vad kan förbättras inom Falköpings kommun för att förebygga psykisk ohälsa hos barn 

och ungdomar? 

 

 

 



Med tanke på pandemin, som nu har pågått över 1 år har Rädda Barnen centralt gjort en 

sammanställning och analys bland 500 barn i åldrarna 7-12 år i hela  landet för att få veta 

vilka konsekvenser  pandemin har för barn och unga på såväl kort som lång sikt, utifrån 

ett barnrättsperspektiv  Sammanställningen speglas utifrån relevanta artiklar i BK  

 

Vi överlämnar gärna rapporten om intresse finns. 

 

 

 

Vi ser fram mot svar på våra frågor och funderingar. Förhoppningsvis  kan  vi träffas efter 

sommaren för samtal kring ovanstående, och kanske också om  något nytt som  

tillkommit. 

 

Med vänlig hälsning från  

Monica Palmér, Ullacarin Gustavsson, Inger Johanzon och Vanja Wilhelmsson 

 

 

 
  
 

 

 

. 

 

 

 


