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Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (16) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-22 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 08:15 – 11:55. Ajournering 09:30 – 10:00. 

Beslutande Eva Dahlgren (C), Ordförande 
Angela Joelsson (KD), 1:e vice ordförande 
Fredy Neüman (S), 2:e vice ordförande 
Hassan Hussein (S) 
Lillemor Bertilsson (S) 
Thomas Svensson (S) 
Britt-Marie Aronsson (KD) 
Lena Sjödahl (M) 
Johanna Johansson (SD) 
Albin Gilbertsson (SD) 
Elisabeth Klang (V) 
Sofia Thuvesson (C), tjänstgörande ersättare 
Johanna Blad (M), tjänstgörande ersättare 
 
 

 

Ersättare 

 

Emelie Nilrikson (S) 
Karolina Bergström (S) 
Marie Leward Westin (MP) 
Nathalie Lidén (KD), närvarande 08:15-11:00, ej § 141 
Ulrika Davidsson (KD) 
Adam Dufva Ahlin (V) 

 

Övriga närvarande 
 
 
 

Karina Bronell, skolchef 
Sarah Cato, skolskjutsansvarig handläggare § 132 
Jens Sjöstrand, förvaltningsekonom, §§ 132-134 
Henrik Ader, verksamhetschef grundskola § 135 
Anna Isaksson, jurist, § 135 
Yvonne Hagle, utvecklingsstrateg, § 141 
 

Justerare Fredy Neüman  

Underskrifter                               Protokollet är digitalt signerat och saknar därmed underskrifter. 

 
Sekreterare Sonja Neuman Hall Paragrafer §§ 132-141 

Ordförande Eva Dahlgren 

Justerare  Fredy Neüman  

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-11-22 

Justeringsdatum 2022-11-23 

Anslaget är uppsatt  2022-11-24–2022-12-15 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Sonja Neuman Hall 
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§ 132 Dnr 2022/01026 

Skolskjutsupphandling 2024/2025 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en ny skolskjutsupphandling 

ska göras med avtalsstart 2024-07-01. 

2 Skolskjutsupphandlingen ska omfatta fyra år med möjlighet till två års 

förlängning. 

3 Skolskjutsupphandlingen ska innefatta tre områden: A: 

Gudhem/Vartofta/Kinnarp/Åsarp, B: Floby/Odensberg, C: Gustaf 

Dalén/Broddetorp. 

Sammanfattning 

En ny skolskjutsupphandling bör göras utifrån flera anledningar.  

1. Västtrafik kommer att göra neddragningar på flera linjer som trafikerar 

Falköpings kommun från och med juni månad 2024. Bland annat kommer 

linjen 310 (Falköping – Stenstorp – Borgunda) att tas bort från och med juni 

2024. Detta är en linje som i hög grad nyttjas av grundskoleelever som åker 

skolskjuts till och från Gustaf Dalénskolan. Här måste en upphandling av 

kommunal skolskjuts som ersättning göras istället. Även linjen 315 (Jäla – 

Odensberg – Falköping) försvinner, vilket kommer att drabba de 

gymnasieelever som åker med den linjen. I nuläget är det inte klart om 

kommunen kommer att göra upphandling av en så kallad matartur i området. 

Västtrafik kommer även att minska ner antal turer på andra landsbygdslinjer, 

men detta kommer inte att drabba grundskole- eller gymnasieelever i så hög 

grad, då de flesta turer som försvinner går tidigt på morgonen eller sent på 

eftermiddag/kväll. Några turer kan dock behöva upphandlas ytterligare. 

2. I juni 2020 beslutade barn- och utbildningsnämnden om nya riktlinjer för 

skolskjuts. Dessa riktlinjer har ännu inte varit möjliga att tillämpa då den 

tillfälliga upphandling som gäller läsåret 2022/2023 samt 2023/2024, gjorde 

att implementeringen tvingades att skjutas upp. Vid en ny upphandling för en 

längre period kan de nya riktlinjerna tas med i upphandlingsunderlaget. 

3. Beslutet om ny skolorganisation som togs av kommunfullmäktige 2017 

håller på att genomföras. Detta beslut innebär att kommunen så småningom 

kommer att ha tre högstadieskolor och att elevströmmarna i samband med 

det kommer att förändras. Vid en ny upphandling kan man ta hänsyn till det i 

upphandlingsunderlaget. Genom att upphandla tre skolskjutsområden som 

var och en trafikerar en högstadieskola samt de F-6-skolor som ingår i 

respektive område, kan skolskjutsturerna samordnas på ett effektivt sätt.  
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4. Från och med 2022-07-01 ska elever i årskurs 4-9 erbjudas att frivilligt 

delta i undervisning i form av extra studietid. Detta ska omfatta minst två 

timmar per vecka och anordnas under eller i direkt anslutning till skoldagen 

vid den skolenhet eleven tillhör (10 kap. 5 a § skollagen (2010:800). Detta 

innebär att skolskjuts i vissa fall måste erbjudas som inte alltid kan 

samordnas med ordinarie turer. Vid en ny upphandling kan man ta med det i 

upphandlingsunderlaget. Även detta riskerar att innebära ökade kostnader för 

skolskjuts. 

Bakgrund 

Enligt 10 kap. 32 § skollagen (2010:800) ska elever i grundskola med 

offentlig huvudman ha rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i 

anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och 

tillbaka, om en sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, 

trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild 

omständighet.  

Motsvarande skrivning för förskoleklassen återfinns i 9 kap. 15 b § 

skollagen. 

Varje kommun beslutar om vilka riktlinjer som ska gälla för beviljande av 

skolskjuts. I Falköpings kommun togs beslut om nya riktlinjer av barn- och 

utbildningsnämnden i juni 2020.  

Barn- och utbildningsnämnden gjorde under 2021 en tillfällig upphandling 

av skolskjuts som började gälla 2022-07-01. Efter denna tillfälliga 

upphandling tecknades avtal med flera olika bussbolag. Avtalen tecknades 

på 1+1+1 år. Nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2022-09-13 att 

förlänga med det första optionsåret, men gav i samband med det beslutet 

förvaltningen i uppdrag att se över om man istället för att förlänga det sista 

optionsåret, ska göra en ny upphandling som sträcker sig över flera år.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att det finns flera anledningar att göra en ny 

upphandling med längre varaktighet. Dessa anledningar finns redovisade i 

sammanfattningen. Bedömningen är att en lämplig tidsperiod för ett nytt 

avtal är 4 + 2 år.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

En ny skolskjutsupphandling kommer att innebära ökade kostnader för barn- 

och utbildningsnämnden.  

Nya turer i Stenstorpsområdet på grund av Västtrafiks neddragning av linje 

310, beräknas öka kostnaderna med cirka 500 000 kronor per år. Några 

ytterligare turer kommer att behöva kompletteringsupphandlas på grund av 

Västtrafiks minskning av antal turer. Beräknad kostnad cirka 300 000 kronor 

per år.  
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De nya riktlinjerna för skolskjuts beräknades när beslutet togs i juni 2020 

innebära ökade kostnader på grund av minskad maximal restid med cirka 

1 700 000 kronor. Att fler elever dessutom kommer att ha rätt till skolskjuts 

beräknades öka kostnaderna med cirka 1 000 000 kronor per år. Dessa 

beräknade kostnader, som även inkluderade ökade kostnader för 

skolskjutstaxi har troligtvis inte minskat på två år. 

Drivmedelspriserna har gått upp med mellan 10-15% det senaste året, vilket 

innebär att de tidigare beräknade kostnaderna bör ha ökat i samma 

omfattning. 

Även de nya lagreglerna kring extra studietid innebär ökade 

skolskjutskostnader. 

Totalt beräknas en ny skolskjutsupphandling öka kostnaderna för skolskjuts 

med cirka 4 000 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2022-11-02 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Skolchef 

Skolskjutsansvarig handläggare 

Upphandlingsavdelningen i Skövde kommun 
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§ 133 Dnr 2022/01112 

Beslut om ny fördelningsmodell Ållebergsgymnasiet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget till 

ekonomisk fördelningsmodell för gymnasieskolan som 

beräkningsunderlag i framtagandet av detaljbudget. 

2 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att implementera den nya 

fördelningsmodellen för gymnasieskolan från och med budgetår 2023.      

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har på uppdrag av barn- och 

utbildningsnämnden tagit fram ett förslag på ny budgetfördelningsmodell för 

gymnasieskolan i Falköpings kommun. 

Bakgrund 

Förvaltningen fick av nämnden i uppdrag att se över de ekonomiska 

fördelningsmodellerna inom nämndens verksamhetsområden. Föregående år 

beslutade nämnden om nya fördelningsmodeller i grund- och förskolan, 

arbetet med att ta fram en fördelningsmodell till gymnasieskolan förlades till 

2022. Detta arbete mynnade ut i ett förslag till en helt ny fördelningsmodell 

för gymnasieskolan i Falköpings kommun.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att den föreslagna modellen kommer leda till 

en ökad och djupare förståelse för hur gymnasieskolans budget är fördelad 

då den är mer transparent än den nu gällande modellen. Den kommer 

dessutom leda till en mycket tydligare incitamentsstruktur centrerad runt 

antalet elever, något som dagens modell helt saknar, men också ett ökat 

handlingsutrymme för rektor då det dels blir en ren kostnadsbudget och dels 

innebär en avräkning halvårsvis. Det innebär att budgeten kommer justeras 

utifrån förändringar i elevantal inför varje termin, till skillnad från nu 

gällande modell då justering endast sker inför varje nytt budgetår och inte tar 

någon hänsyn till elevantalet. 

Den föreslagna modellen fördelar en väsentligt större del av den totala 

budgeten socioekonomiskt. Detta är i linje med både Skolverkets och SKR:s 

rekommendationer kring fördelning av budget inom utbildning och skola. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Ett förändrat elevantal på Ållebergsgymnasiet kommer hädanefter innebära 

förändring i den ekonomiska tilldelningen till Ållebergsgymnasiet. 

 

 F
N

, E
AM

D 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k:
 ID

 1
58

74
00

76
1





 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7 (16) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-22 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-11-02 

 Resursfördelningsmodell Gymnasieskola 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Skolchef 

Förvaltningsekonom 

Verksamhetschef Gymnasieskola 
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§ 134 Dnr 2022/00060 

Ekonomisk lägesrapport  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden godkänner den ekonomiska lägesrapporten och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning 

Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden 2022 är att nämnden 

förväntas hålla sin budget. 

 

Förskola 

Förskolan har en god budgetföljsamhet och uppvisar ett prognostiserat 

överskott på drygt 4 miljoner kronor på helår. Det är mindre 

vikarieanvändning inom för-skolan än normalt, på grund av högre frånvaro 

bland barnen. Det i kombination med att man anpassar verksamheten till de 

lägre födelsetalen vi sett i Falköping de senaste åren gör att man har ett 

prognostiserat överskott. 

Grundskola 

Grundskolan ser att gå mot ett litet underskott 2022, personalkostnaderna har 

ökat under hösten, vilket är anledningen till att lilla överskott man hade i 

våras nu vänt till ett litet underskott. 

Gymnasieskola 

Gymnasieskolan prognostiseras hålla sin budget 2022. Det prognostiserade 

underskottet från i våras har förändrats dels genom att den så kallade 

”skolmiljarden” tillkommit, men också att man har lägre personalkostnader 

än man hade under vårterminen och även jämfört med föregående år. En 

liten del kan tillskrivas sjukskrivningar, men merparten är effekten av de 

åtgärder man vidtagit för att hantera sitt underskott. Sammantaget gör detta 

att Ållebergsgymnasiet ser ut att hålla sin budget 2022. 

Övrigt 

Övriga kostnader prognostiseras få en negativ avvikelse mot budget 2022. 

Det beror i huvudsak på två faktorer, dels har de interkommunala 

nettokostnaderna en negativ avvikelse mot budget på 2 miljoner kronor och 

Månadsrapport okt (tkr) 
Utfall 

per okt 

Budget 

2022 

Prognos

2022 

Prog. avvik. 

okt 

Verksamheter

Förskola -107 445 -135 825 -131 460 4 365

Grundskola -272 809 -325 195 -325 687 -493

Gymnasieskola -97 311 -101 653 -101 417 236

Övrigt -210 371 -262 998 -267 198 -4 200

Summa prognos -687 935 -825 670 -825 763 -93
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dels har asylersättningen minskat kraftigt jämfört både med budget och med 

föregående år. Den negativa avvikelsen mot budget på asylersättning är 2 

miljoner kronor. 

  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-11-15 
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§ 135 Dnr 2021/01374 

Information till nämnden  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger redovisade informationsärenden till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

 Skolchefen informerar om förstelärarskapet och lärarlönelyftet.  

 Fredy Neüman (S) och Eva Dahlgren (C) informerar om att de blivit 

intervjuade av kommunrevisionen och revisionsfirman Deloitt om 

skolornas resultat läsåret 2021/2022. 

 Påminnelse om Skolriksdag 8-9 maj 2023. På nämndsmötet den 13 

december 2022 ska beslut tas om eventuellt deltagande från 

nämnden. 

 Verksamhetschefen för grundskolan informerar om läget när det 

gäller val till förskoleklass 2023/2024. Valperioden pågår och det har 

hittills kommit in ett 40-tal aktiva val. 

 Verksamhetschefen informerar om läget i grundskolorna när det 

gäller implementering av de nya reglerna kring extra studietid för 

elever i årskurs 4-9, hantering av mobiltelefoner samt ändringar i 

läroplanen när det gäller ämnet sexualitet, samtycke och relationer. 

 Verksamhetschefen lämnar också en kort information om nuläget 

gällande skolorganisationen. 

 Den nya juristen Anna Isaksson presenterar sig och lämnar en 

information om hur de i septembernämnden beslutade ärendena om 

föreläggande med vite för fullgörande av skolplikt, har fortlöpt.  

 Elisabeth Klang (V) informerar om att kostchefen hälsar att 

nämndsledamöterna är välkomna att besöka och proväta på valfri 

skolbespisning. Rektor ska kontaktas innan besök.  
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§ 136 Dnr 2022/00018 

Delegationsbeslut  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger redovisade delegationsbeslut 2022-10-15 – 2022-11-11 

till handlingarna. 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut 2022-10-15 – 2022-11-11 
Datum Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienummer 

2022-11-11 Rektor Vindängens 
skola 

Beslut om placering i 
grundskola efter skolval 

Maria Burlin 2022/00102 

2022-11-09 Rektor Vindängens 
skola 

Beslut om placering i 
grundskola 

Maria Burlin 2022/00102 

2022-11-02 Rektor Kinnarpsskolan Beslut om placering i 
grundskola efter skolval 

Inga-Maj Larsson 2022/00102 

2022-10-31 Skolchef Beslut om avslag på 
begäran om att ta del av 
handling 

Karina Bronell 2022/01146 

2022-10-28 Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Avslag på begäran om att ta 
del av handling -signerad 

Karina Bronell 2022/01139 

2022-10-25 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2022/01114 

2022-10-25 Privatperson Ansökan/beslut 
inackorderingstillägg  

Helen Dahlstrand 2022/01113 

2022-10-20 Privatperson Ansökan/beslut 
inackorderingstillägg  

Helen Dahlstrand 2021/00911 

 

Delegationsbeslut skolskjuts i e-tjänst 2022-10-15 – 2022-11-11 

ID Status Beslut Orsak till ansökan Handläggare 

36487 Beslutat 2022-10-28  Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 

36552 Avslag 2022-10-28  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 

36905 Beslutat 2022-11-11  Funktionsnedsättning Skolskjutsansvarig handläggare 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2022-11-15 
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§ 137 Dnr 2022/00019 

Anmälningsärenden till nämnd  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger redovisade anmälningsärenden 2022-10-15 –         

2022-11-11 till handlingarna. 

Sammanfattning 

 Mötesanteckningar från Rådet för Funktionshinderfrågor 2022-10-17. 

 Beslut KS § 109 2022 Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 

augusti 2022. 

 Falköpings kommun – bedömning av delårsrapport 2022. 

 Falköpings kommun – granskning av delårsrapport 2022. 

 Delårsrapport tertial 2 2022. 

 Beslut KS § 110 2022 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen 2023. 

 Protokoll BUNAU 2022-11-08 

 Protokoll FÖSAM 2022-10-27 
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§ 138 Dnr 2022/00017 

Inkomna skrivelser 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger inkomna skrivelser 2022-10-15 – 2022-11-11 till 

handlingarna. 

Sammanfattning 

Skrivelser från vårdnadshavare i Vartoftaskolan 2022-10-07, 2022-10-14, 

2022-10-14, 2022-10-20 samt 2022-10-20. 
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§ 139 Dnr 2022/00020 

Rapporter från verksamhetsbesök  

 

Sammanfattning 

Ingen nämndsledamot har något verksamhetsbesök under den aktuella 

perioden att rapportera. 
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§ 140 Dnr 2022/00021 

Övriga rapporter  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger de övriga rapporterna till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

 Anmälningar kränkande behandling 20221015-20221111 – 

Sammanställning 

 Anmälningar kränkande behandling 20221015-20221111 – Grundskolan 

 Anmälningar kränkande behandling 20221015-20221111 – Förskolan 

 Anmälningar kränkande behandling 20221015-20221111 – 

Ållebergsgymnasiet 

 Ordföranden och skolchefen rapporterar från Samrådsmöte med 

föräldrarepresentanter den 15 november 2022. Mötets tema var trygghet 

och studiero. Under våren 2023 kommer nya samrådsmöten att hållas 

den 22 februari och den 19 april. 

 Ordföranden och skolchefen rapporterar också från träff med alla lärare i 

Vartoftaskolan den 7 november 2023.   
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§ 141 Dnr 2022/01197 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 
2023-2025 - workshop 

 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden genomför en ”workshop” för att påbörja 

arbetet med verksamhetsplanen för år 2023 – 2025. Med utgångspunkt från 

kommunens mål och de gruppdiskussioner kring förutsättningar, utmaningar, 

och styrkor som genomfördes under förra nämndsmötet, diskuteras i grupper 

förslag till viljeinriktning inför åren 2023-2025.  
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§ 132 Dnr 2022/01026 


Skolskjutsupphandling 2024/2025 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en ny skolskjutsupphandling 


ska göras med avtalsstart 2024-07-01. 


2 Skolskjutsupphandlingen ska omfatta fyra år med möjlighet till två års 


förlängning. 


3 Skolskjutsupphandlingen ska innefatta tre områden: A: 


Gudhem/Vartofta/Kinnarp/Åsarp, B: Floby/Odensberg, C: Gustaf 


Dalén/Broddetorp. 


Sammanfattning 


En ny skolskjutsupphandling bör göras utifrån flera anledningar.  


1. Västtrafik kommer att göra neddragningar på flera linjer som trafikerar 


Falköpings kommun från och med juni månad 2024. Bland annat kommer 


linjen 310 (Falköping – Stenstorp – Borgunda) att tas bort från och med juni 


2024. Detta är en linje som i hög grad nyttjas av grundskoleelever som åker 


skolskjuts till och från Gustaf Dalénskolan. Här måste en upphandling av 


kommunal skolskjuts som ersättning göras istället. Även linjen 315 (Jäla – 


Odensberg – Falköping) försvinner, vilket kommer att drabba de 


gymnasieelever som åker med den linjen. I nuläget är det inte klart om 


kommunen kommer att göra upphandling av en så kallad matartur i området. 


Västtrafik kommer även att minska ner antal turer på andra landsbygdslinjer, 


men detta kommer inte att drabba grundskole- eller gymnasieelever i så hög 


grad, då de flesta turer som försvinner går tidigt på morgonen eller sent på 


eftermiddag/kväll. Några turer kan dock behöva upphandlas ytterligare. 


2. I juni 2020 beslutade barn- och utbildningsnämnden om nya riktlinjer för 


skolskjuts. Dessa riktlinjer har ännu inte varit möjliga att tillämpa då den 


tillfälliga upphandling som gäller läsåret 2022/2023 samt 2023/2024, gjorde 


att implementeringen tvingades att skjutas upp. Vid en ny upphandling för en 


längre period kan de nya riktlinjerna tas med i upphandlingsunderlaget. 


3. Beslutet om ny skolorganisation som togs av kommunfullmäktige 2017 


håller på att genomföras. Detta beslut innebär att kommunen så småningom 


kommer att ha tre högstadieskolor och att elevströmmarna i samband med 


det kommer att förändras. Vid en ny upphandling kan man ta hänsyn till det i 


upphandlingsunderlaget. Genom att upphandla tre skolskjutsområden som 


var och en trafikerar en högstadieskola samt de F-6-skolor som ingår i 


respektive område, kan skolskjutsturerna samordnas på ett effektivt sätt.  
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4. Från och med 2022-07-01 ska elever i årskurs 4-9 erbjudas att frivilligt 


delta i undervisning i form av extra studietid. Detta ska omfatta minst två 


timmar per vecka och anordnas under eller i direkt anslutning till skoldagen 


vid den skolenhet eleven tillhör (10 kap. 5 a § skollagen (2010:800). Detta 


innebär att skolskjuts i vissa fall måste erbjudas som inte alltid kan 


samordnas med ordinarie turer. Vid en ny upphandling kan man ta med det i 


upphandlingsunderlaget. Även detta riskerar att innebära ökade kostnader för 


skolskjuts. 


Bakgrund 


Enligt 10 kap. 32 § skollagen (2010:800) ska elever i grundskola med 


offentlig huvudman ha rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i 


anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och 


tillbaka, om en sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, 


trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild 


omständighet.  


Motsvarande skrivning för förskoleklassen återfinns i 9 kap. 15 b § 


skollagen. 


Varje kommun beslutar om vilka riktlinjer som ska gälla för beviljande av 


skolskjuts. I Falköpings kommun togs beslut om nya riktlinjer av barn- och 


utbildningsnämnden i juni 2020.  


Barn- och utbildningsnämnden gjorde under 2021 en tillfällig upphandling 


av skolskjuts som började gälla 2022-07-01. Efter denna tillfälliga 


upphandling tecknades avtal med flera olika bussbolag. Avtalen tecknades 


på 1+1+1 år. Nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2022-09-13 att 


förlänga med det första optionsåret, men gav i samband med det beslutet 


förvaltningen i uppdrag att se över om man istället för att förlänga det sista 


optionsåret, ska göra en ny upphandling som sträcker sig över flera år.  


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningens bedömning är att det finns flera anledningar att göra en ny 


upphandling med längre varaktighet. Dessa anledningar finns redovisade i 


sammanfattningen. Bedömningen är att en lämplig tidsperiod för ett nytt 


avtal är 4 + 2 år.  


Finansiering och ekonomiska konsekvenser  


En ny skolskjutsupphandling kommer att innebära ökade kostnader för barn- 


och utbildningsnämnden.  


Nya turer i Stenstorpsområdet på grund av Västtrafiks neddragning av linje 


310, beräknas öka kostnaderna med cirka 500 000 kronor per år. Några 


ytterligare turer kommer att behöva kompletteringsupphandlas på grund av 


Västtrafiks minskning av antal turer. Beräknad kostnad cirka 300 000 kronor 


per år.  
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De nya riktlinjerna för skolskjuts beräknades när beslutet togs i juni 2020 


innebära ökade kostnader på grund av minskad maximal restid med cirka 


1 700 000 kronor. Att fler elever dessutom kommer att ha rätt till skolskjuts 


beräknades öka kostnaderna med cirka 1 000 000 kronor per år. Dessa 


beräknade kostnader, som även inkluderade ökade kostnader för 


skolskjutstaxi har troligtvis inte minskat på två år. 


Drivmedelspriserna har gått upp med mellan 10-15% det senaste året, vilket 


innebär att de tidigare beräknade kostnaderna bör ha ökat i samma 


omfattning. 


Även de nya lagreglerna kring extra studietid innebär ökade 


skolskjutskostnader. 


Totalt beräknas en ny skolskjutsupphandling öka kostnaderna för skolskjuts 


med cirka 4 000 000 kronor.  


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2022-11-02 


 


  


 


Paragrafen skickas till  
Skolchef 


Skolskjutsansvarig handläggare 


Upphandlingsavdelningen i Skövde kommun 
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§ 133 Dnr 2022/01112 


Beslut om ny fördelningsmodell Ållebergsgymnasiet 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget till 


ekonomisk fördelningsmodell för gymnasieskolan som 


beräkningsunderlag i framtagandet av detaljbudget. 


2 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att implementera den nya 


fördelningsmodellen för gymnasieskolan från och med budgetår 2023.      


Sammanfattning 


Barn- och utbildningsförvaltningen har på uppdrag av barn- och 


utbildningsnämnden tagit fram ett förslag på ny budgetfördelningsmodell för 


gymnasieskolan i Falköpings kommun. 


Bakgrund 


Förvaltningen fick av nämnden i uppdrag att se över de ekonomiska 


fördelningsmodellerna inom nämndens verksamhetsområden. Föregående år 


beslutade nämnden om nya fördelningsmodeller i grund- och förskolan, 


arbetet med att ta fram en fördelningsmodell till gymnasieskolan förlades till 


2022. Detta arbete mynnade ut i ett förslag till en helt ny fördelningsmodell 


för gymnasieskolan i Falköpings kommun.  


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningens bedömning är att den föreslagna modellen kommer leda till 


en ökad och djupare förståelse för hur gymnasieskolans budget är fördelad 


då den är mer transparent än den nu gällande modellen. Den kommer 


dessutom leda till en mycket tydligare incitamentsstruktur centrerad runt 


antalet elever, något som dagens modell helt saknar, men också ett ökat 


handlingsutrymme för rektor då det dels blir en ren kostnadsbudget och dels 


innebär en avräkning halvårsvis. Det innebär att budgeten kommer justeras 


utifrån förändringar i elevantal inför varje termin, till skillnad från nu 


gällande modell då justering endast sker inför varje nytt budgetår och inte tar 


någon hänsyn till elevantalet. 


Den föreslagna modellen fördelar en väsentligt större del av den totala 


budgeten socioekonomiskt. Detta är i linje med både Skolverkets och SKR:s 


rekommendationer kring fördelning av budget inom utbildning och skola. 


Finansiering och ekonomiska konsekvenser  


Ett förändrat elevantal på Ållebergsgymnasiet kommer hädanefter innebära 


förändring i den ekonomiska tilldelningen till Ållebergsgymnasiet. 
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Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-11-02 


 Resursfördelningsmodell Gymnasieskola 


 


  


 


Paragrafen skickas till  
Skolchef 


Förvaltningsekonom 


Verksamhetschef Gymnasieskola 
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§ 134 Dnr 2022/00060 


Ekonomisk lägesrapport  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden godkänner den ekonomiska lägesrapporten och lägger den till 


handlingarna. 


Sammanfattning 


Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden 2022 är att nämnden 


förväntas hålla sin budget. 


 


Förskola 


Förskolan har en god budgetföljsamhet och uppvisar ett prognostiserat 


överskott på drygt 4 miljoner kronor på helår. Det är mindre 


vikarieanvändning inom för-skolan än normalt, på grund av högre frånvaro 


bland barnen. Det i kombination med att man anpassar verksamheten till de 


lägre födelsetalen vi sett i Falköping de senaste åren gör att man har ett 


prognostiserat överskott. 


Grundskola 


Grundskolan ser att gå mot ett litet underskott 2022, personalkostnaderna har 


ökat under hösten, vilket är anledningen till att lilla överskott man hade i 


våras nu vänt till ett litet underskott. 


Gymnasieskola 


Gymnasieskolan prognostiseras hålla sin budget 2022. Det prognostiserade 


underskottet från i våras har förändrats dels genom att den så kallade 


”skolmiljarden” tillkommit, men också att man har lägre personalkostnader 


än man hade under vårterminen och även jämfört med föregående år. En 


liten del kan tillskrivas sjukskrivningar, men merparten är effekten av de 


åtgärder man vidtagit för att hantera sitt underskott. Sammantaget gör detta 


att Ållebergsgymnasiet ser ut att hålla sin budget 2022. 


Övrigt 


Övriga kostnader prognostiseras få en negativ avvikelse mot budget 2022. 


Det beror i huvudsak på två faktorer, dels har de interkommunala 


nettokostnaderna en negativ avvikelse mot budget på 2 miljoner kronor och 


Månadsrapport okt (tkr) 
Utfall 


per okt 


Budget 


2022 


Prognos


2022 


Prog. avvik. 


okt 


Verksamheter


Förskola -107 445 -135 825 -131 460 4 365


Grundskola -272 809 -325 195 -325 687 -493


Gymnasieskola -97 311 -101 653 -101 417 236


Övrigt -210 371 -262 998 -267 198 -4 200


Summa prognos -687 935 -825 670 -825 763 -93
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dels har asylersättningen minskat kraftigt jämfört både med budget och med 


föregående år. Den negativa avvikelsen mot budget på asylersättning är 2 


miljoner kronor. 


  


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-11-15 
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§ 135 Dnr 2021/01374 


Information till nämnden  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden lägger redovisade informationsärenden till handlingarna. 


 


Sammanfattning 


 Skolchefen informerar om förstelärarskapet och lärarlönelyftet.  


 Fredy Neüman (S) och Eva Dahlgren (C) informerar om att de blivit 


intervjuade av kommunrevisionen och revisionsfirman Deloitt om 


skolornas resultat läsåret 2021/2022. 


 Påminnelse om Skolriksdag 8-9 maj 2023. På nämndsmötet den 13 


december 2022 ska beslut tas om eventuellt deltagande från 


nämnden. 


 Verksamhetschefen för grundskolan informerar om läget när det 


gäller val till förskoleklass 2023/2024. Valperioden pågår och det har 


hittills kommit in ett 40-tal aktiva val. 


 Verksamhetschefen informerar om läget i grundskolorna när det 


gäller implementering av de nya reglerna kring extra studietid för 


elever i årskurs 4-9, hantering av mobiltelefoner samt ändringar i 


läroplanen när det gäller ämnet sexualitet, samtycke och relationer. 


 Verksamhetschefen lämnar också en kort information om nuläget 


gällande skolorganisationen. 


 Den nya juristen Anna Isaksson presenterar sig och lämnar en 


information om hur de i septembernämnden beslutade ärendena om 


föreläggande med vite för fullgörande av skolplikt, har fortlöpt.  


 Elisabeth Klang (V) informerar om att kostchefen hälsar att 


nämndsledamöterna är välkomna att besöka och proväta på valfri 


skolbespisning. Rektor ska kontaktas innan besök.  
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§ 136 Dnr 2022/00018 


Delegationsbeslut  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden lägger redovisade delegationsbeslut 2022-10-15 – 2022-11-11 


till handlingarna. 


Sammanfattning 


Delegationsbeslut 2022-10-15 – 2022-11-11 
Datum Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienummer 


2022-11-11 Rektor Vindängens 
skola 


Beslut om placering i 
grundskola efter skolval 


Maria Burlin 2022/00102 


2022-11-09 Rektor Vindängens 
skola 


Beslut om placering i 
grundskola 


Maria Burlin 2022/00102 


2022-11-02 Rektor Kinnarpsskolan Beslut om placering i 
grundskola efter skolval 


Inga-Maj Larsson 2022/00102 


2022-10-31 Skolchef Beslut om avslag på 
begäran om att ta del av 
handling 


Karina Bronell 2022/01146 


2022-10-28 Barn- och 
utbildningsförvaltningen 


Avslag på begäran om att ta 
del av handling -signerad 


Karina Bronell 2022/01139 


2022-10-25 Barn- och 
utbildningsnämnden 


Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2022/01114 


2022-10-25 Privatperson Ansökan/beslut 
inackorderingstillägg  


Helen Dahlstrand 2022/01113 


2022-10-20 Privatperson Ansökan/beslut 
inackorderingstillägg  


Helen Dahlstrand 2021/00911 


 


Delegationsbeslut skolskjuts i e-tjänst 2022-10-15 – 2022-11-11 


ID Status Beslut Orsak till ansökan Handläggare 


36487 Beslutat 2022-10-28  Trafikförhållande Skolskjutsansvarig handläggare 


36552 Avslag 2022-10-28  Växelvis boende Skolskjutsansvarig handläggare 


36905 Beslutat 2022-11-11  Funktionsnedsättning Skolskjutsansvarig handläggare 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2022-11-15 
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§ 137 Dnr 2022/00019 


Anmälningsärenden till nämnd  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden lägger redovisade anmälningsärenden 2022-10-15 –         


2022-11-11 till handlingarna. 


Sammanfattning 


 Mötesanteckningar från Rådet för Funktionshinderfrågor 2022-10-17. 


 Beslut KS § 109 2022 Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 


augusti 2022. 


 Falköpings kommun – bedömning av delårsrapport 2022. 


 Falköpings kommun – granskning av delårsrapport 2022. 


 Delårsrapport tertial 2 2022. 


 Beslut KS § 110 2022 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och 


kommunstyrelsen 2023. 


 Protokoll BUNAU 2022-11-08 


 Protokoll FÖSAM 2022-10-27 
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§ 138 Dnr 2022/00017 


Inkomna skrivelser 2022 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden lägger inkomna skrivelser 2022-10-15 – 2022-11-11 till 


handlingarna. 


Sammanfattning 


Skrivelser från vårdnadshavare i Vartoftaskolan 2022-10-07, 2022-10-14, 


2022-10-14, 2022-10-20 samt 2022-10-20. 
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§ 139 Dnr 2022/00020 


Rapporter från verksamhetsbesök  


 


Sammanfattning 


Ingen nämndsledamot har något verksamhetsbesök under den aktuella 


perioden att rapportera. 
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§ 140 Dnr 2022/00021 


Övriga rapporter  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden lägger de övriga rapporterna till handlingarna. 


 


Sammanfattning 


 Anmälningar kränkande behandling 20221015-20221111 – 


Sammanställning 


 Anmälningar kränkande behandling 20221015-20221111 – Grundskolan 


 Anmälningar kränkande behandling 20221015-20221111 – Förskolan 


 Anmälningar kränkande behandling 20221015-20221111 – 


Ållebergsgymnasiet 


 Ordföranden och skolchefen rapporterar från Samrådsmöte med 


föräldrarepresentanter den 15 november 2022. Mötets tema var trygghet 


och studiero. Under våren 2023 kommer nya samrådsmöten att hållas 


den 22 februari och den 19 april. 


 Ordföranden och skolchefen rapporterar också från träff med alla lärare i 


Vartoftaskolan den 7 november 2023.   
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§ 141 Dnr 2022/01197 


Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 
2023-2025 - workshop 


 


Sammanfattning 


Barn- och utbildningsnämnden genomför en ”workshop” för att påbörja 


arbetet med verksamhetsplanen för år 2023 – 2025. Med utgångspunkt från 


kommunens mål och de gruppdiskussioner kring förutsättningar, utmaningar, 


och styrkor som genomfördes under förra nämndsmötet, diskuteras i grupper 


förslag till viljeinriktning inför åren 2023-2025.  


 


  


 


            


 





		Skolskjutsupphandling 2024/2025

		Barn- och utbildningsnämndens beslut

		Sammanfattning

		Bakgrund



		Beslut om ny fördelningsmodell Ållebergsgymnasiet

		Barn- och utbildningsnämndens beslut

		Sammanfattning

		Bakgrund



		Ekonomisk lägesrapport

		Barn- och utbildningsnämndens beslut

		Sammanfattning

		Beslutsunderlag



		Information till nämnden

		Barn- och utbildningsnämndens beslut

		Sammanfattning



		Delegationsbeslut

		Barn- och utbildningsnämndens beslut

		Sammanfattning

		Beslutsunderlag



		Anmälningsärenden till nämnd

		Barn- och utbildningsnämndens beslut

		Sammanfattning



		Inkomna skrivelser 2022

		Barn- och utbildningsnämndens beslut

		Sammanfattning



		Rapporter från verksamhetsbesök

		Sammanfattning



		Övriga rapporter

		Barn- och utbildningsnämndens beslut

		Sammanfattning



		Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2023-2025 - workshop

		Sammanfattning





		2022-11-23T09:54:02+0000


	



