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§ 69 Dnr 2021/00522  

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

Barn- och utbildningsnämndens 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.        

Beslutsunderlag 
Budgetunderlag 2022-2024 BUN 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott            
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§ 70 Dnr 2021/00125  

Ekonomisk lägesrapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.      

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 till stor del beror på 

minskade externa intäkter i form av statsbidrag och ersättning för 

asylsökande elever. Man har vidtagit ytterligare åtgärder för att komma 

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

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

helår. 

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. 
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§ 71 Dnr 2020/01092  

Uppföljning av implementering av barnkonventionen 

Barn- och utbildningsnämndens 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.  

Arbetet med barnkonventionen i barn- och utbildningsnämndens 

ansvarsområde kommer att följas upp årligen i maj månad i samband med  
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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 
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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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§ 72 Dnr 2021/00496  

Remiss policy för arbetsmiljö och hälsa 

Barn- och utbildningsnämndens 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.  

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 
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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   

Protokollsutdrag BUNAU 2021-05-25, § 53 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 73 Dnr 2021/00524  

Rapport om barn- och utbildningsförvaltningens 
arbetsmiljöarbete 

Barn- och utbildningsnämndens 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 

istället färre inspektioner och hade inriktning hygien, med fokus på 

smittrisker (magsjuka och löss). 
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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 
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§ 74 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 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            
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§ 75 Dnr 2021/00568  

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

Barn- och utbildningsnämndens 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. 

       

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Kommunikationsavdelningen 

Kommunledningskansliet 
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§ 76 Dnr 2021/00076  

Information till nämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger de redovisade informationspunkterna till handlingarna. 

      

Bakgrund 

 Jan Aurén, Krister Lundberg och Björn Stenström informerar om den 

planerade byggnationen i Odensberg gällande skola, förskola och 

skolkök. 

 Monica Busk informerar om hur hyressättningen beräknas av samhälls-

byggnadsförvaltningen för debitering till andra förvaltningar inom 

kommunen. 

 Yvonne Hagle gör en sammanfattning av arbetet med den nya 

skolorganisationen, från Skolinspektionens inspektion 2014, via PWC:s 

utredning 2016, det stora arbete som gjorts med inblandade politiker, 

tjänstepersoner, rektorer, lärare, elever och vårdnadshavare fram till och 

med 2020. Det har genomförts medborgardialoger och arbeten med 

skolområden, skolskjuts, framtagande av funktionsprogram, 

byggnationer med mera. Ett stort antal åtgärder är redan genomförda och 

kommer att fortsätta genomföras trots att beslutet om Platåskolan har 

inneburit försening i processen. 

 Henrik Ader och Lotta Mantler informerar om uppföljning av resultaten 

och behörigheten i åk 9. De informerar även om hur förvaltningen 

arbetar långsiktigt för att öka behörigheten.  

 Henrik Ader informerar om hur arbetet med den nya skolorganisationen 

går vidare efter att Mark- och miljööverdomstolen inte godkänt 

kommunens detaljplan för Platåskolan.  

 Torbjörn Karlsson informerar kort om resultatet av medarbetarenkäten.  

 Information om planeringen för skolskjutsupphandlingen som ska göras i 

höst. Det blir en tillfällig upphandling som kommer att gälla i maximalt 

tre år.  

 Olinsgymnasiet har dragit tillbaka sin ansökan till Skolinspektionen om 

att starta fristående gymnasieskola i Falköping. 
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 Under gårdagen, den 7 juni 2021 fick Kyrkerörsskolan utrymmas på 

grund av att personal och elever hade känt en stickande känsla i luftrören 

och man befarade någon slags gasläcka. Man har dock inte kunnat hitta 

någon orsak till händelsen och idag är elever och personal på plats igen. 
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§ 77 Dnr 2021/00075  

Delegationsbeslut 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger delegationsbeslut, 2021-05-05 – 2021-05-31 samt beslut 

om skolskjuts (E-tjänst) 2021-03-27 – 2021-05-31, till handlingarna.      

 

Beslutsunderlag 

 Sammanställning delegationsbeslut 2021-05-05 – 2021-05-31 samt 

beslut om skolskjuts (E-tjänst) 2021-03-27 – 2021-05-31. 
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§ 78 Dnr 2021/00211  

Anmälningsärenden till nämnd 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger nedan redovisade anmälningsärenden till handlingarna.      

Bakgrund 

 Anmälan om personuppgiftsincident 2021-05-26 

 Anmälningar om kränkande behandling 2021-05-05 – 2021-05-31 

sammanställning 

 Anmälningar om kränkande behandling 2021-05-05 – 2021-05-31 

grundskolan 

 Anmälningar om kränkande behandling 2021-05-05 – 2021-05-31 

Ållebergsgymnasiet 

 Anmälningar om kränkande behandling 2021-05-05 – 2021-05-31 

förskolan 

 Protokoll Fösam 2021-05-06 

 Protokoll BUNAU 2021-0 

 Protokollsutdrag KF 2021-04-26 § 43 Besvarande av motion från Milada 

Wurm (SD) om språkkrav i samband med anställningar inom 

äldreomsorg, funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet 

 Protokollsutdrag KF 2021-04-26 § 44 Revisionsberättelse för Falköpings 

kommun år 2020 

 Protokollsutdrag KF 2021-04-26 § 45 Falköpings kommuns 

årsredovisning för år 2020 

 Protokollsutdrag KF 2021-04-26 § 46 Prövning av ansvarsfrihet för 

Falköpings kommuns kommunstyrelse och nämnder för verksamhetsåret 

2020 

 Protokollsutdrag KF 2021-04-26 § 47 Pensionsriktlinjer för medarbetare 

och förtroendevalda 
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§ 79 Dnr 2021/00078  

Rapporter från verksamhetsbesök 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger rapporten från verksamhetsbesök till handlingarna. 

      

Bakgrund 

Eva Dahlgren (C) och Jonas Larsson (SD) rapporterar från deltagande i 

programråd för Industritekniska programmet vid Ållebergsgymnasiet den     

3 juni 2021.      
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§ 80 Dnr 2021/00019  

Inkomna skrivelser 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger den inkomna skrivelsen till handlingarna.  

     

Bakgrund 

 Skrivelse från Rädda barnens lokalförening.      
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Plats och tid Ordförande, nämndsekreterare samt Britt-Marie Aronsson (KD) närvarar på plats i 
Falköpingssalen, Stadshuset. Övriga närvarar och medverkar via länk, klockan 
08:15 – 12:25 


Beslutande Eva Dahlgren (C), Ordförande 
Angela Joelsson (KD), 1:e vice ordförande 
Fredy Neüman (S), 2:e vice ordförande 
Thomas Svensson (S) 
Britt-Marie Aronsson (KD) 
Lena Sjödahl (M) 
Albin Gilbertsson (SD) 
Elisabeth Klang (V) 
Sofia Thuvesson (C), tjänstgörande ersättare 
Johanna Blad (M), tjänstgörande ersättare 
Emelie Nilrikson (S), tjänstgörande ersättare 
Henrik Brolin (S), tjänstgörande ersättare 
Jonas Larsson (SD), tjänstgörande ersättare 
 


 


Ersättare 


 


Frank Wurm (SD) 
Adam Dufva Ahlin (V) 


 


Övriga närvarande 
 
 
 


Lillemor Bertilsson (S)  
Torbjörn Karlsson, verksamhetschef gymnasieskola 
Jens Sjöstrand, förvaltningsekonom 
Jan Aurén, biträdande förvaltningschef fastighetsservice, § 76 
Krister Lundberg, byggnadsinspektör § 76 
Björn Stenström, samordnare, § 76 
Monica Busk, controller samhällsbyggnadsförvaltningen, § 76 
Yvonne Hagle, utvecklingsstrateg, §§ 71 och 76 
Henrik Ader, verksamhetschef grundskola, § 76 
Lotta Mantler, verksamhetschef SPC, § 76 
Claes Ekstrand, rektor, §§ 72 och 73 
Ann Johansson, verksamhetschef förskola, § 76 
 
 
 


Justerare Fredy Neüman  


Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 


 
Sekreterare Sonja Neuman Hall Paragrafer §§ 69-80 


Ordförande Eva Dahlgren 


Justerare  Fredy Neüman  


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Barn- och utbildningsnämnden 


Sammanträdesdatum 2021-06-08 


Justeringsdatum 2021-06-11 


Anslaget är uppsatt  2021-06-11–2021-07-02  


Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen, stadshuset 


Underskrift Digitalt genom anslag 


 Sonja Neuman Hall 
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§ 69 Dnr 2021/00522  


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


Barn- och utbildningsnämndens 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.        


Beslutsunderlag 
Budgetunderlag 2022-2024 BUN 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott            
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§ 70 Dnr 2021/00125  


Ekonomisk lägesrapport 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.      


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 till stor del beror på 


minskade externa intäkter i form av statsbidrag och ersättning för 


asylsökande elever. Man har vidtagit ytterligare åtgärder för att komma 


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


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


helår. 


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. 
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§ 71 Dnr 2020/01092  


Uppföljning av implementering av barnkonventionen 


Barn- och utbildningsnämndens 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.  


Arbetet med barnkonventionen i barn- och utbildningsnämndens 


ansvarsområde kommer att följas upp årligen i maj månad i samband med  
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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 
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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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§ 72 Dnr 2021/00496  


Remiss policy för arbetsmiljö och hälsa 


Barn- och utbildningsnämndens 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.  


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 
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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   


Protokollsutdrag BUNAU 2021-05-25, § 53 


 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 73 Dnr 2021/00524  


Rapport om barn- och utbildningsförvaltningens 
arbetsmiljöarbete 


Barn- och utbildningsnämndens 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 


istället färre inspektioner och hade inriktning hygien, med fokus på 


smittrisker (magsjuka och löss). 
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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 


 


  


           







 


Barn- och utbildningsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


14 (21) 


Sammanträdesdatum 


2021-06-08 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 
 


Digital justering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 74 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 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            
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§ 75 Dnr 2021/00568  


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


Barn- och utbildningsnämndens 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. 


       


 


  


 


Paragrafen skickas till  
Barn- och utbildningsnämnden 


Barn- och utbildningsförvaltningen 


Kommunikationsavdelningen 


Kommunledningskansliet 
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§ 76 Dnr 2021/00076  


Information till nämnden 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden lägger de redovisade informationspunkterna till handlingarna. 


      


Bakgrund 


 Jan Aurén, Krister Lundberg och Björn Stenström informerar om den 


planerade byggnationen i Odensberg gällande skola, förskola och 


skolkök. 


 Monica Busk informerar om hur hyressättningen beräknas av samhälls-


byggnadsförvaltningen för debitering till andra förvaltningar inom 


kommunen. 


 Yvonne Hagle gör en sammanfattning av arbetet med den nya 


skolorganisationen, från Skolinspektionens inspektion 2014, via PWC:s 


utredning 2016, det stora arbete som gjorts med inblandade politiker, 


tjänstepersoner, rektorer, lärare, elever och vårdnadshavare fram till och 


med 2020. Det har genomförts medborgardialoger och arbeten med 


skolområden, skolskjuts, framtagande av funktionsprogram, 


byggnationer med mera. Ett stort antal åtgärder är redan genomförda och 


kommer att fortsätta genomföras trots att beslutet om Platåskolan har 


inneburit försening i processen. 


 Henrik Ader och Lotta Mantler informerar om uppföljning av resultaten 


och behörigheten i åk 9. De informerar även om hur förvaltningen 


arbetar långsiktigt för att öka behörigheten.  


 Henrik Ader informerar om hur arbetet med den nya skolorganisationen 


går vidare efter att Mark- och miljööverdomstolen inte godkänt 


kommunens detaljplan för Platåskolan.  


 Torbjörn Karlsson informerar kort om resultatet av medarbetarenkäten.  


 Information om planeringen för skolskjutsupphandlingen som ska göras i 


höst. Det blir en tillfällig upphandling som kommer att gälla i maximalt 


tre år.  


 Olinsgymnasiet har dragit tillbaka sin ansökan till Skolinspektionen om 


att starta fristående gymnasieskola i Falköping. 
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 Under gårdagen, den 7 juni 2021 fick Kyrkerörsskolan utrymmas på 


grund av att personal och elever hade känt en stickande känsla i luftrören 


och man befarade någon slags gasläcka. Man har dock inte kunnat hitta 


någon orsak till händelsen och idag är elever och personal på plats igen. 


 


  


 


            







 


Barn- och utbildningsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


18 (21) 


Sammanträdesdatum 


2021-06-08 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 
 


Digital justering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 77 Dnr 2021/00075  


Delegationsbeslut 2021 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden lägger delegationsbeslut, 2021-05-05 – 2021-05-31 samt beslut 


om skolskjuts (E-tjänst) 2021-03-27 – 2021-05-31, till handlingarna.      


 


Beslutsunderlag 


 Sammanställning delegationsbeslut 2021-05-05 – 2021-05-31 samt 


beslut om skolskjuts (E-tjänst) 2021-03-27 – 2021-05-31. 
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§ 78 Dnr 2021/00211  


Anmälningsärenden till nämnd 2021 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden lägger nedan redovisade anmälningsärenden till handlingarna.      


Bakgrund 


 Anmälan om personuppgiftsincident 2021-05-26 


 Anmälningar om kränkande behandling 2021-05-05 – 2021-05-31 


sammanställning 


 Anmälningar om kränkande behandling 2021-05-05 – 2021-05-31 


grundskolan 


 Anmälningar om kränkande behandling 2021-05-05 – 2021-05-31 


Ållebergsgymnasiet 


 Anmälningar om kränkande behandling 2021-05-05 – 2021-05-31 


förskolan 


 Protokoll Fösam 2021-05-06 


 Protokoll BUNAU 2021-0 


 Protokollsutdrag KF 2021-04-26 § 43 Besvarande av motion från Milada 


Wurm (SD) om språkkrav i samband med anställningar inom 


äldreomsorg, funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet 


 Protokollsutdrag KF 2021-04-26 § 44 Revisionsberättelse för Falköpings 


kommun år 2020 


 Protokollsutdrag KF 2021-04-26 § 45 Falköpings kommuns 


årsredovisning för år 2020 


 Protokollsutdrag KF 2021-04-26 § 46 Prövning av ansvarsfrihet för 


Falköpings kommuns kommunstyrelse och nämnder för verksamhetsåret 


2020 


 Protokollsutdrag KF 2021-04-26 § 47 Pensionsriktlinjer för medarbetare 


och förtroendevalda 
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§ 79 Dnr 2021/00078  


Rapporter från verksamhetsbesök 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden lägger rapporten från verksamhetsbesök till handlingarna. 


      


Bakgrund 


Eva Dahlgren (C) och Jonas Larsson (SD) rapporterar från deltagande i 


programråd för Industritekniska programmet vid Ållebergsgymnasiet den     


3 juni 2021.      
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§ 80 Dnr 2021/00019  


Inkomna skrivelser 2021 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden lägger den inkomna skrivelsen till handlingarna.  


     


Bakgrund 


 Skrivelse från Rädda barnens lokalförening.      
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