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Dnr 2020/00519

Beslut om att tillåta ledamöter att lyssna och yttra sig
på nämndsammanträdet den 7 april 2020 via ljud- och
bildöverföring.
Bar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1

Nämnden beslutar att tillåta ledamöter att lyssna och yttra sig på
nämndsmötet den 7 april 2020 via ljud- och bildöverföring.

B ak g r u n d
Folkhälsomyndigheten har till följd av smittspridning av Covid-19 uttalat att
sammankomster med större antal deltagare bör begränsas och att
förutsättningarna för evenemang ska ses över med hänsyn till storlek på
lokal.
I den rekommendation som kommunledningen skickade ut till samtliga
förtroendevalda den 17 mars 2020 var rådet till ersättare att inte närvara vid
sammanträden om man inte kommer att tjänstgöra som beslutande.
För att trots detta ge ersättarna möjlighet att ta del av överläggningar,
föredragningar och diskussioner som sker på nämndens sammanträden
föreslås därför ge ersättare i nämnden möjlighet att kunna lyssna på
sammanträdet via ljud- och bildöverföring i realtid.
Ersättarna har endast möjlighet att kunna ta del av överläggningarna på
sammanträdet. De kan inte tjänstgöra eller vara del av beslutsfattandet.
Vid ärenden med sekretessbelagda uppgifter kommer ersättarna att kopplas
bort från sammanträdeslokalen.
Nämnden ska fatta beslut om att tillåta ledamöter att lyssna på mötet via
ljud- och bildöverföring. Detta och vilka ersättare som gör det ska antecknas
i protokollet.

Justerarnas signaturer
- -
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Dnr 2019/01482 609

Barnkonventionen - lag i Sverige från 1 januari 2020

Bak gr und
Den 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention lag i Sverige. Vad detta
kommer att innebära för verksamheten inom barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde kommer på olika sätt att belysas och diskuteras på nämndens
sammanträden under 2020. Bland annat kommer Sveriges Kommuner och
Regioners (SKR) informationsfilmer att visas vid nämndens sammanträden
och det kommer i samband med det att bli tillfålle till diskussion.
Vid sammanträdet den 7 april 2020 visas och diskuteras del 3 av SKR:s
utbildnings -filmer.
Del 1 - Introduktion
Del 2 - Kunskap
Del 3 - Historik
Del 4 - Artiklarna
Del 5 - Perspektiv
Del 6 - Tillämpning
Del 7 - Från ord till handling

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2020/00215

Rapport av intern kontroll 2019
B ar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Nämnden beslutar att godkänna rapporten över utförd intern kontroll
2019.
Samman f at t n in g
Under 2019 har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört internkontroll
enligt upprättad internkontrollplan. Barn- och utbildningsförvaltningen har
femton kontrollpunkter. Efter genomförda kontroller blir utfallet att det är
anmärkningar på två kontrollpunkter och det finns några förbättringsförslag.
De kontrollpunkter som har anmärkningar är:
•

Under teck nande av avtal
Information om delegationsbestämmelserna på arbetsplatsträffar, för
att rektorerna ska föra informationen vidare om bestämmelserna till
berörd personal. Så att behöriga personer undertecknar avtalen.

•

Register utdr ag
Att informera de ansvariga cheferna att de ska begära in
registerutdrag från polismyndigheten och att de ska registrerar dem i
personalsystemet samt att registerutdragen ska vara aktuella. För att
få anställning måste det finnas ett giltigt registerutdrag. Har vi inte ett
giltigt registerutdrag kan vi inte anställa personen. Information har
gjorts av vikarieförrnedlingen till rektorerna.

Följande förbättringsområden har framkommit i kontrollerna:

Justerarnas. ' naturer

•

Avtalsbevak ning
Att bevakningsdatum alltid läggs in vid ärenderegistrering när avtal
registreras i Ciceron på de avtal som är löpande.

•

Utbetalningar
Se över rutinen så att alla inköp görs via leverantörsfaktura så
utbetalningar via utbetalningsorder till personkonto minskar.

•

Delegationsbeslut
Genomgång av delegationsordningen på arbetsplatsträffar en gång
om året.

Y
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G DP R
Barn och utbildningsförvaltningen behöver fortsätta arbetet med att
kompetensutveckla personalen kring GDPR och hur personuppgifter
kan hanteras på ett säkert sätt. Detta gäller inte minst vid
nyanställningar.

Bak gr und
Barn- och utbildningsnämnden antog årets internkontrollplan på sitt
sammanträde den 19 mars 2019.
I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen:
G emensamma kont r oller
1.
2.
3.
4.

Nänmdbeslut
Avtalssignering
Avtalsbevakning
Utbetalningar

Bar n- och utbildningsför valtningens kontr oller

5. Diarieföring/Posthantering/E-post
6. Fullmäktigebeslut
7. Delegationsbeslut
8. Uppföljning av inkomna ärenden — kränkande behandling
9. GDPR
10. Inlämning av slutbetyg/intyg om avgång från grundskolan ifrån de
fria enheterna
11. Inköp/upphandling
12. Klagomål- och synpunktshantering
13. Sjukfrånvaro
14. Tillsyn fristående förskolor
15. Registerutdrag

1.

Nämndbeslut

Rutinen är om beslut fattade av nämnd/arbetsutskott har verkställts. Risken
är att fattade beslut inte verkställts på grund av försumlighet vilket leder till
att politiska intentioner inte blir av. Kontrollera att beslut fattade av nämnd
och/eller arbetsutskott är verkställda.

Justerar a signaturer
i
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.
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K ontr ollansvar ig har var it: Nämndsekreterare.
Metod: Stickprov av fattade beslut löpande under året.
K omment ar er /ut fall: Nämndsekreterare har kontrollerat de beslut som
nämnden har fattat under 2019 och samtliga har verkställts.
För slag till för bättr ingar : R ut inen kont r oller ad: 2019-12-16
2.

Undertecknande av avtal

Rutinen är att avtal ska undertecknas av behöriga personer.
Risken att avtal ingås felaktigt på grund av att obehörig person undertecknat
vilket leder till ogiltigt avtal. Kontrollera att avtal undertecknats av en
behörig person enligt delegationsordningen/delegationsbestämmelse.
K ontr ollansvar ig: Nämndsekreterare.
Metod: Stickprov av undertecknade avtal löpande under året.
K omment ar er /ut fall: Nämndsekreterare har kontrollerat tio avtal i
dokument- och ärendehanteringssystemet som är ingångna under 2019. Sju
av dem var undertecknade av behörig delegat, tre avtal var tecknade av
obehörig delegat vilket innebär att de i praktiken är ogiltiga.
För slag till för bättr ingar : Information om delegationsbestämmelserna på
arbetsplatsträffar, för att rektorerna ska föra informationen vidare om
bestämmelserna till berörd personal. Så att behöriga personer undertecknar
avtalen.
R ut inen kont r oller ad: 2019-12-16
3.

Avtalsbevakning

Rutinen är att alla ingångna avtal ska ha bevakning av giltighetstid och
uppsägningstid. Risken att avtal inte förlängs och/eller sägs upp vilket leder
till avsaknad av avtal alternativt oönskade åtagande. Kontrollera att avtal är
under bevakning.
K ontr ollansvar ig: Nämnsekreterare.
Metod: Stickprov löpande under året.
K omment ar er /ut fall: De flesta avtal som tecknas gäller för ett läsår i taget,
vilket oftast framgår i själva beslutet. I de fall avtalen ska sägas upp inom en
viss tid för att inte löpa på, läggs ett bevakningsdatum in i Ciceron. Ansvarig
handläggare får då en påminnelse via e -post när det är dags att ompröva ett
avtal. Vid kontrollen hittades inga avvikelser.
För slag till för bättr ingar : Att bevakningsdatum alltid läggs in vid
ärenderegistrering när avtal registreras i Ciceron på de avtal som är löpande.
R ut inen kont r oller ad: 2019-12-16.
Justerama

ignaturer
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Utbetalningar

Rutinen är om felaktiga utbetalningar görs på grund av bristande rutiner.
Risken att felaktiga utbetalningar görs på grund av att rutiner saknas/ej följs
vilket kan leda till felaktiga utbetalningar till obehöriga
organisationer/personer. Kontrollåtgärd vilka typer av utbetalningar görs på
förvaltningen.
K ontr ollansvar ig: Controller.
Metod: Lista de olika utbetalningar som görs och lista de rutiner som finns
för dessa en gång per år.
Kommentar er /utfall: Utbetalningar görs genom leverantörsfaktura,
(pappersfakturor som scannas eller e -faktura) manuella registreringar och
utbetalningsorder. Det kan finnas en risk när personal gör inköp och begär en
utbetalning via utbetalningsorder då utbetalningen går till ett personkonto. Vi
följer då inte våra upphandlade avtal och får inte med alla inköp när vi gör
en uppföljning per leverantör. Rutiner som finns för utbetalningar är
"Hantering av leverantörsfakturor - detaljerad rutinbeskrivning" som finns i
ekonomihandboken på Falnet.

För slag till för bättr ingar : Se över rutinen så att alla inköp görs via
leverantörsfaktura så utbetalningar via utbetalningsorder till personkonto
minskar.
Rutinen kontr oller ad: 2019-12-16
5.

Diarieföring/Posthantering/E-post

Rutinen är att posten öppnas dagligen och att allmänna handlingar
registreras. Risken att posten inte öppnas dagligen och att allmänna
handlingar inte registreras vilket leder till att vi inte uppfyller kravet på
tillgänglighet. Kontrollera att brevlådor blir tömda varje dag. Att
inkommande och utgående post registreras eller diarieförs.
K ontr ollansvar ig: Nämndsekreterare.
Metod: Information och uppföljning av rutiner en gång per år.
Kommentar er /utfall: Rutinerna kring posthantering och registrering
fungerar.

För slag till för bättr ingar : Rutinen kontr oller ad: 2020-02-14

_
,,

Justerarnas

Protokollsutdraget bestyrks
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Fullmäktigebeslut

Har beslut fattade av kommunfullmäktige har verkställts. Risken att nämnd
och förvaltning inte genomför fullmäktigebeslut vilket leder till att politiska
intentioner inte blir av. Ta fram beslut och kontrollera att besluten
verkställts.
Kontr ollansvar ig: Nämndsekreterare
Metod: Kontroll av att fattade beslut och uppdrag genomförs en gång per år.

Kommentar er /utfall: Nämndsekreterare har kontrollerat de uppdrag som
nämnden fått av fullmäktige under 2019. I de flesta fall har det handlat om
besvarande av motioner och remisser. Samtliga har besvarats och åtgärdats.
För slag till för bättr ingar : Rutinen k ontr oller ad: 2020-02-14
7. Delegationsbeslut
Rutinen är att beslut fattas enligt delegationsordningen, registreras och
rapporteras till nämnd. Risken att beslut fattas av person som saknar
delegation, vilket leder till att beslut kan överklagas och upphävas. Att
delegationsbestämmelserna är kända. Att delegationsbeslut rapporteras till
nämnd.
Kontr ollansvar ig: Nämndsekreterare
Metod: Kontrollera att rutiner för delegationsbeslut är kända genom
stickprov.
Kommentar er /utfall: Nämndsekreterare har kontrollerat tio olika
delegationsbeslut. Samtliga var undertecknade av behörig delegat.
För slag till för bättr ingar : Genomgång av delegationsordningen på
arbetsplatsträffar en gång om året.
Rutinen k ontr oller ad: 2019-12-16
8.

Uppföljning av inkomna ärenden — kränkande behandling

Rutinen är att anmälningar ska registreras och rapporteras till nämnd.
Risken att anmälan om att barn/elev som upplevt sig utsatt för kränkande
behandling inte görs, vilket leder till skada lidande för enskild person och
minskat förtroende för förvaltningen. Kontrollera att upprättad rutin följs och
rapportering till huvudman görs.
Kontr ollansvar ig: Nämndsekreterare
Metod: Rapport till AU en gång per månad.
Kommentar er /utfall: En sammanställning av anmälningar om kränkande
behandling görs till barn- och utbildningsnämnden vid varje sammanträde.
Under 2019 har ett nytt verksamhetsstöd (Draftit) upphandlats. Efter att det
infördes under augusti 2019 har rapporteringen till nämnden systematiserats
Justerarnas signaturer
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och förbättrats. Kränkande behandling har en stående punkt på dagordningen
på mötena nämnden.
För slag till för bättr ingar : Rutinen kontr oller a d: 2019-12-16
9.

GDPR

Rutinen är att hantera personuppgifter enligt GDPR. Risken att
personuppgifter hanteras felaktigt, vilket kan leda till skada för individen och
vite kan åläggas kommunen. Kontrollera att hanteringen av personuppgifter
utförs korrekt.
Kontr ollansvar ig: GDPR-ansvarig på förvaltningen
M et od: Stickprov en gång per år.
Kommentar er /utfall: Stickproven från 2018 visade på att alla nya avtal
med leverantörer åtföljdes av ett personbiträdesavtal medan några av de
äldre avtalen fortfarande inte hade ett personbiträdesavtal. Stickproven under
2019 visar på att även de äldre avtalen nu har ett personbiträdesavtal. Under
2019 har barn och utbildningsförvaltningen tagit emot fyra incidentrapporter
och en begäran om registerutdrag. Detta är en ökning från noll under 2018.
Det är inte eftersträvansvärt att ha ett högt antal anmälningar då det kan tyda
på osäker hantering av personuppgifter men samtidigt kan väldigt låg siffra
tyda på en omedvetenhet kring lagstiftningen.
För slag till för bättr ingar : Barn och utbildningsförvaltningen behöver
fortsätta arbetet med att kompetensutveckla personalen kring GDPR och hur
personuppgifter kan hanteras på ett säkert sätt. Detta gäller inte minst vid
nyanställningar.
Rutinen kontr oller ad: 2020-01-10

10. Inlämning av slutbetyg/intyg om avgång från grundskolan ifrån de fria
enheterna
Rutinen är att betygen som utfärdas av fristående grundskola ska lämnas till
centralarkivet. Risken att betyg inte lämnas in till centralarkivet, vilket leder
till att vi inte följer arkivlagen. Det som kan gå fel är att betyg inte lämnas
till in till centralarkivet och att vi inte följer arkivlagen.
Kontr ollansvar ig: Controller

Metod: Kontroll med arkivet en gång per år.
Kommentar er /utfall: Avstämning med centralarkivet är gjord och betygen
från fristående grundskola har lämnats in.
För slag till för bättr ingar : Rutinen k ontr oller ad: 2020-02-18

Justerarnas signaturer
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Inköp/upphandling

Rutinen är att inköpssamordnare sammanställer samtliga inköp över 100 000
kr och skickar detta till förvaltningen. Risken med att upphandling saknas
vilket kan leda till ekonomisk förlust. Kontroll av direktupphandling över
100 000 kr.
K ontr ollansvar ig: Controller
Metod: Uppföljning av samtliga upphandlingar en gång per år.
Kommentar er /utfall: Granskningen visar att barn- och
utbildningsförvaltningen följer riktlinjerna. I vissa fall handlar vi utanför
gällande avtal på grund av att det vi eftersöker inte finns att köpa. Nya
upphandlingar görs i samråd med inköpssamordnaren.
För slag till för bättr ingar : Rutinen kontr oller ad: 2020-02-27
12.

Klagomål- och synpunktshantering

Rutinen är att klagomål registreras, åtgärdas och rapporteras till nämnd.
Risken att medborgaren inte får svar på sina klagomål och att åtgärder inte
vidtas vilket leder till minskat förtroende för förvaltningen. Kontroll av
svarstider och om åtgärder vidtagits.
K ontr ollansvar ig: Nämndsekreterare
Metod: Redovisning av statistik halvårsvis.
Kommentar er /utfall: Rapportering till nämnden om inkomna synpunkter
och klagomål samt svarstider och åtgärder görs en gång per halvår. Som stöd
för hanteringen och statistikrapportering används systemet DF Respons av
alla verksamheter i kommunen. Samtliga inkomna synpunkter har besvarats
och åtgärdats.
För slag till för bättr ingar :
Rutinen kontr oller ad: 2019-12-16
13.

Sjukfrånvaro

Rutinen är förebyggande åtgärder såsom friskvård och arbetsmiljöarbete.
Personalavdelningen skickar årlig statistik om sjukfrånvaro till skolchef.
Risken att sjukfrånvaron ökar utan att vi har kontroll, vilket leder till att
ekonomin blir lidande och att verksamhetens kvalité sjunker. Uppföljning av
personalstatistik.
Kontr ollansvar ig: Skolchef
Metod: Rapport från personalsystem en gång per år.
Kommentar er /utfall: I jämförelse med hela kommunen har personalen
inom barn- och utbildnings förvaltningen ett lägre sjuktal.

Protokollsutdraget bestyrks

Justerarnas signaturer
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Bar n- oc h ut bi l dni ngs näm nden

Sjukfrånvaron minskar i förvaltningen från år 2018 till 2019, för både män
och kvinnor, dock är antalet kvinnor som är anställda i förvaltningen högre.
Den långa sjukfrånvaron över 60 dagar ökar något. Sjukfrånvaron minskar i
gruppen 29 år och yngre, ökar i gruppen 30-49 år och minskar i
åldersgruppen 50 år och äldre.

Sjukfr å nva r o per ver ksa mhetsomr å de 2019
Inom narentes visar 2018 års siffror
Avdelning

Totalt

Kvinnor

Män

Varav över 60
dgr

Förskola

7,5 % (8,1 %)

7,1 %( 7,8 %)

18,3 % (18,7%)

43,0 % (42,2 %)

Grundskola

4,2 % (4,2 %)

4,2 % (4,3 %)

4,1 % (4,0 %)

33,2 % (31,9 %)

Gymnasium
Musikskola

3,8 % (3,5 %)
1,0 % (2,2 %)

5,3 % (4,5 %)
0,8 % (1,1 %)

1,7 % (2,1 %)

47,0 % (48,3 %)

1,5 % (3,7 %)

40,6 % (68,5 %)

SPC

2,9 % (2,7 %)

4,1 % (4,4 %)

1,4 % (1,1 %)

17,3 % (12,7 %)

För slag till för bättr ingar : Då vi ser att de insatser vi har gjort fungerar bra
fortsätter vi med de insatserna för att se om sjukfrånvaron kan minska
ytterligare.
Rutinen kontr oller ad: 2020-02-25
14.

Tillsyn fristående förskolor

Rutinen är att kommunen till synar fristående förskolor. Vi gör tillsynsbeslut.
Gör vi inte tillsyn får kommunen inte kännedom om verksamhetens kvalité.
Konsekvensen kan bli att de fristående förskolornas verksamhet inte
uppfyller kraven och att de inte åtgärdas. För att minimera risken följer vi
rutiner, riktlinjer och har ett bra samarbete.
K ontr ollansvar ig: Verksamhetschef förskola
Metod: Ver ksamhetsbesök/inter vjuer
Kommentar er /utfall: Ingen tillsyn 2019.
För slag till för bättr ingar : Rutinen kontr oller ad: Vartannat år jämna år.

15.

Registerutdrag

Rutinen är att i samband med tillsättning av tjänst efterfrågas registerutdrag
från polismyndigheten. Risken med att registerutdrag saknas, vilket leder till
att vi anställer någon som inte är lämplig. Kontrollerar att utdrag har kommit

in.
K ontr ollansvar ig: Ansvarig chef

Justera as signaturer
s

Protokollsutdraget bestyrks
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Metod: Stickprov en gång per år.
K omment ar er /ut fall: Stickprovskontroll i personalsystemet gjordes på
femton stycken slumpmässigt utvald visstidsanställd personal och på
slumpmässigt valda skolor. Av dessa femton personer var sex stycken inte
registrerade med något registerutdrag i personalsystemet.
För slag till för bättr ingar : Att informera de ansvariga cheferna att de ska
begära in registerutdrag från polismyndigheten och att de ska registrerar dem
i personalsystemet samt att registerutdragen ska vara aktuella. För att få
anställning måste det finnas ett giltigt registerutdrag. Har vi inte ett giltigt
registerutdrag kan vi inte anställa personen. Information har gjorts av
vikarieförmedlingen till rektorerna.
R ut inen kont r oller ad: 2020-01-15

Tjänsteutlåtandet, daterat den 6 mars 2020, har utarbetats av controller
Caroline Lindgren.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under
§ 21/2020.

Paragrafen sk ic k as till
Skolchef

Justerarna_s signaturer

i

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 36

2020-04-07

Dnr 2020/00032 710

Ansökan om godkännande för fristående förskola Åsle förskola
Bar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
B ak g r u n d
Den 7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om nya bestämmelser i skollagen
liksom motsvarande lagar för andra välfårdssektorer. Beslutet innebär att det
införs skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska för ut sät t ningar
för enskilda att bedriva verksamhet. Reglerna börjar gälla den 1 januari
2019.
De skärpta kraven påverkar kommunens godkännande av fristående
förskolor För kommunens del innebär de skärpta kraven att den ska bedöma
ytterligare omständigheter i sin godkännandeprövning och tillsyn av
fristående förskolor och vissa fristående fritidshem.
För att bedöma insikt, lämplighet och de ekonomiska förutsättningarna har
underlag begärts in från bland annat bolagsverket, kreditupplysningsföretag,
skatteverket, kronofogden och belastningsregistret.
Underlag som har efterfrågats har kommit in till kommunen och analyserats.
Efter att materialet har analyserats har kompletterande frågor ställts till
styrelse- och ledningskretsen. Svar på dessa frågor förväntas komma den13
april.
Beslut i ärendet beräknas kunna tas på barn- och utbildningsnämndens
sammanträde den 12 maj 2020.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under
§ 22/2020.

Protokollsutdraget bestyrks

Juster nas_signaturer
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§37

2020-04-07

Dnr 2020/00319

Remiss av motion från Ingvor Bergman (S) om
kompletterande utbildning för barnskötare och
elevassistenter
Bar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Barn- och utbildningsnämnden avstår yttrande gällande den första attsatsen.
2 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå den
andra att -satsen.
Bak gr und
Barn- och utbildningsnämnden har mottagit en remiss från kommunstyrelsen
gällande en motion från Socialdemokraterna som föreslår en kompletterande
utbildning inom neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) för barnskötare
samt ett tillägg i utbildningsplanen för studenter på barn- och
fritidsprogrammet vid Ållebergsgymnasiet.
Socialdemokraterna yrkar:
-

att kompetens- och arbetslivsnämnden ges i uppdrag att ta fram
förslag på en kompletterande utbildning för barnskötare/
elevassistenter inom det neuropsykiatriska området,

-

att denna utbildning skall kunna erbjudas både befintlig personal men
också vara en del i den befintliga barnskötarutbildningen.

För valtningens bedömning
Inom ramen för ordinarie kursplaneinnehåll för barn- och fritidsprogrammet
behandlas olika diagnoser där bland annat NPF ingår.
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig dock positiv till om kompetensoch arbetslivsnämnden skulle erbjuda denna kompletterande utbildning.
Beslu tsu n d er lag
Protokoll KS 2020-02-12 § 26 Remittering av motion om kompletterande
utbildning för barnskötare och elevassistenter
Motion från Ingvor Bergman (S) om kompletterande utbildning för
barnskötare och elevassistenter
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under
§ 23/2020.

Paragrafen sk ic k as till
Kommunstyrelsen
Justerar

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2020/00214

Plan för introduktionsprogram i Falköpings kommun
Bar n- oc h utbildningsnämndens beslut
1

Nämnden fastställer plan för introduktionsprogram för Falköpings
kommun läsåret 2020/2021.

Bak gr und
Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in
på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete.
Hemkommunen är skyldig att erbjuda obehöriga elever plats på
introduktionsprogram till och med vårterminen det år man fyller 20 år.
Det finns fyra olika introduktionsprogram (IM):
•
•
•
•

Programinriktat val (IMV)
Yrkesintroduktion (IMY)
Individuellt alternativ (IMA)
Språkintroduktion (IMS)

Enligt 17 kap. 3 § skollagen (2010:800) ska, utöver vad som gäller för all
gymnasieutbildning, syftet med de olika introduktionsprogrammen vara
-

programinriktat val att elever ska få en utbildning som är inriktad
mot ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska
kunna antas till det programmet,

-

yrkesintroduktion att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som
underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som
leder till studier på ett yrkesprogram,

-

individuellt alternativ att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion,
annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden, och

-

språkintroduktion att ge nyanlända ungdomar en utbildning med
tyngdpunkt i det svenska språket, vilket möjliggör för dem att gå
vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Utbildning på introduktionsprogram ska följa en plan som beslutas av
huvudmannen. I planen för introduktionsprogrammen ska det för varje
introduktionsprogram finnas en beskrivning av utbildningens syfte, längd
och huvudsakliga innehåll.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under
§ 24/2020.

Protokollsutdraget bestyrks

Justerarnas signaturer
,
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Paragrafen sk ic k as till
Verksamhetschef gymnasieskola
Rektor för introduktionsprogrammen på Ållebergsgymnasiet

Justerarnas si naturer
---- 7- -
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Protokollsutdraget bestyrks
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§39

2020-04-07

Dnr 2020/00324

Remiss angående ansökan om utökning av
teknikprogrammet vid NTI Gymnasiet Skövde
Bar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1

Nämnden yttrar att ansökan från NTI Gymnasiet bör avslås av
Skolinspektionen på grund av överetablering inom samverkansområdet
Utbildning Skaraborg.

B ak g r u n d
NTI Gymnasiet Skövde har hos Skolinspektionen ansökt om en utökning av
teknikprogrammet genom att starta upp en inriktning för design och
produktutveckling. Denna inriktning finns redan på tre gymnasieskolor inom
samverkansområdet Utbildning Skaraborg, nämligen Västerhöjdsgymnasiet
(Skövde), Vadsbogymnasiet (Mariestad) och de la Gardiegymnasiet
(Lidköping).
Efter den första sökomgången, som avslutades den 1 februari 2020, fanns ett
antal platser lediga på teknikprogrammen vid dessa tre skolor.
Med det i beaktande syns inget behov av att utöka antalet platser eftersom
inte ens befintligt platsantal är fyllt.
Ytterligare platser skulle tvärtom kunna bidra till en överetablering inom
samverkansområdet.
B eslu tsu n d er lag
Följebrev till remiss från Skolinspektionen (Dnr 2020:1109)
Ansökan från NTI-Gymnasiet Sverige AB
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under
§ 25/2020.

Paragrafen sk ic k as till
Skolinspektionen

Justerarnas .signaturer
\,
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Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2020/00325

Remiss angående ansökan från Plusgymnasiet om
utökning av verksamhet genom start av
ekonomiprogrammet vid Drottning Blankas
Gymnasium i Skövde
B ar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Barn- och utbildningsnämnden avser inte att yttra sig angående ansökan
från Plusgymnasiet om utökning av verksamhet genom start av
ekonomiprogrammet vid Drottning Blankas Gymnasium i Skövde.

B ak g r u n d
Plusgymnasiet har hos Skolinspektionen ansökt om en utökning av
verksamheten genom start av ekonomiprogrammet vid Drottning Blankas
Gymnasium i Skövde. Falköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig
om ansökan.
B eslu tsu n d er lag
Följebrev remiss från Skolinspektionen.
Remiss angående ansökan från Plusgymnasiet om utökning av verksamhet
genom start av ekonomiprogrammet vid Drottning Blankas Gymnasium i
Skövde.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under
§ 26/2020.

Paragrafen sk ic k as till
Skolinspektionen

Justeraryias signaturer
f,
,
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Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2020/00328

Remiss angående ansökan från Olinsgymnasiet i Skara
om utökning av estetiska programmet
Bar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte yttra sig angående
ansökan från Olinsgymnasiet om utökning av estetiska programmet.
Bak gr und
Falköpings kommun har av Skolinspektionen beretts tillfälle att yttra sig
angående ansökan från Olinsgymnasiet om utökning av estetiska
programmet.

Beslutsunder lag
Följebrev remiss från Skolinspektionen
Remiss angående ansökan från Olinsgymnasiet om utökning av estetiska
programmet
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under
§ 27/2020.

Paragrafen sk ic k as till
Skolinspektionen

Justeray,signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
1

e
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§42

2020-04-07

Dnr 2020/00370

Remiss av revidering av policy för sponsring
Bar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t

1

Nämnden godkänner förslaget till policy för sponsring.

Bak gr und

Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag på ändring av
kommunens policy för sponsring. Samtliga nämnder har beretts möjlighet att
lämna synpunkter på förslaget. Nämndens eventuella synpunkter ska vara
inlämnat till kansliavdelningen senast den 1 maj 2020.
Fö r valtn in g en s b ed ö mn in g

Förvaltningen har inga ändringsförslag till förslaget till policy för sponsring.
Beslu tsu n d er lag

Följebrev — remiss revidering av policy för sponsring.
Förslag till policy för sponsring.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under
§ 28/2020.

Paragrafen sk ic k as till

Kommunledningsförvaltningen

Justerarnas signaturer
.--
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Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2020/00476

Ändring av policy för lokalförsörjning och
projektinvesteringar
Bar n- oc h utbildningsnämndens beslut

1

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till den föreslagna
policyn.

2

Barn- och utbildningsnämnden önskar förtydligande kring vilka projekt
som ska behandlas enligt den nya policyn.

3

Barn- och utbildningsnämnden önskar förtydligande kring vad som gäller
när driftskostnader upphör för nämnderna i samband med att nämndens
verksamhet avslutas i en lokal eller del av lokal.

Bak gr und

Kommunfullmäktige antog den 27 juni 2016 en policy för verksamhets- och
ekonomistyrning som den 30 november samma år kompletterades med
riktlinjer kring reglering av projektinvesteringar på övergripande nivå. Det
här är en uppdatering och utökning av policyn.
Fö r valtn in g en s b ed ö mn in g

En långsiktighet i kommunens lokalförsörjning är till gagn för hela
kommunen och därmed också barn- och utbildningsnämnden.
Det finns dock ett par punkter i policyn som förvaltningen bedömer skulle
behöva förtydligas ytterligare. Det gäller vilka projekt som ligger utanför
den nya policyn och vilka projekt som kommer att hanteras enligt den nya
policyn. Eftersom man i nuläget får full kompensation för lokalförändringar i
båda riktningar är det viktig att veta vilka lokaler eller projekt som ska
hanteras enligt den nya policyn då de kommer att hanteras inom barn- och
utbildningsnämndens budgetram utan kompensation.
Det är också viktigt att veta när driftskostnaden upphör för en nämnd som
går ur lokaler, då det enligt den nya policyn innebär minskade kostnader med
bibehållen ram.
B eslu tsu n d er lag

Förslag till policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar
Följebrev
Paragrafen sk ic k as till

Kommunledningskansliet

Protokollsutdraget bestyrks

Justerarnas-sigraturer
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Dnr 2020/00216

Redovisning av konsekvenser av omfördelning av
budget mellan gymnasiet och förskolan
B ar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Nämnden godkänner redovisningen av konsekvenser av omfördelning av
budget mellan gymnasiet och förskolan.

B ak g r u n d

För skolan
Förskolans verksamhet har i Falköping under många år haft en låg
budgettilldelning i jämförelser med andra jämförbara kommuner. Under
hösten 2019 gjordes en omfördelning av pengar från gymnasiet till förskolan
och det gav en resursförstärkning på 3 miljoner.
Syftet med omfördelningen var att öka personaltätheten/ antalet pedagoger i
verksamheten och att öka förutsättningarna för likvärdig verksamhetsutveckling
Uppföljningen visar att fler gemensamma flexibla anställningar har gjorts.
Några förskolor har lyckats anställa resurser tillsammans inom
förskoleteamen och samsas om dem för att kunna skapa mycket tid åt gången
per förskola. Några förskolor i något team har hittills haft svårare att kunna
rekrytera eftersom det inte handlar om heltidstjänster. Då har resurserna
tagits från vikariepoolen.
Planerings- och reflektionstid för förskollärare och barnskötare utökas
utifrån ansvarsfördelning i arbetslagen med den reviderade läroplanen som
grund och förskolepedagogernas möjlighet till kompetensutveckling/
nätverkande utökas tack vare resurstillskottet. Organisationen och fördelning
av befintliga pedagogiska handledartjänster ses över för att skapa en
likvärdig tillgång till specialistkompetenser i hela förvaltningen.
Ett centralt inköp av modersmålsstöd i form av digital plattform, Polyglutt
har genomförts
Förvaltningens - och ledningens organisation för kompetensutveckling ses
över. Det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fortlöper och kommer att ge
fler indikationer på sikt.

Protokollsutdraget bestyrks

Justerarnas,tignaturer
,i

,... —,

k ii

.4_,

24(38)

FL\LKÖPING

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-04-07

Gymnasiet
Under föregående budgetår gjordes en omfördelning av 3 miljoner kronor
från Ållebergsgymnasiet till Förskolorna i Falköping.
Omfördelningen grundade sig på uppgifter från Kolada där
Ållebergsgymnasiets tilldelning låg över genomsnittet medan förskolornas
låg under. Beslutet avsåg att bidra till en utjämning i denna fördelning.
Som en följd av detta beslut uppdrogs åt gymnasiechefen att upprätta en riskoch konsekvensanalys vilken hanterades i en MBL-förhandling 2019-04-10,
k1.10.00. Jämfört med de riskområden som beskrevs vid MBL-förhandlingen
beskrivs konsekvenserna vid mötet.
Beslu tsu n d er lag
Protokollsutdrag BUN 2020-03-03, § 22

Tjänsteutlåtandet, daterat den 6 mars 2020, har utarbetats av
verksamhetschef förskola Ann Johansson och verksamhetschef gymnasium
Torbjörn Karlsson.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under
§ 29/2020.

Justerarnaksignaturer
.__,

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2020/00504

Revidering av delegationsordning för barn- och
utbildningsnämnden
Bar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Nämnden delegerar till verksamhetschef för förskolan respektive
grundskolan att fatta beslut om att erbjuda förskole- eller fritidshemsplats
till barn och elever som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig
verksamhet, enligt förordning (2020:115) § 14 första stycket.

2 Nämnden delegerar till rektor att fatta beslut om att erbjuda förskole- eller
fritidshemsverksamhet för barn och elever som av fysiska, psykiska eller
andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast
kan erbjudas i förskola eller fritidshem, enligt förordning (2020:115) § 14
andra stycket.
3 Nämnden beslutar att ändra lydelsen i texten i punkt 1.2 i
delegationsordningen till: Föra nämndens talan eller utfärda fullmakt att
föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid
förrättningar av olika slag, samt företräda nämnden vid brådskande
ärenden som inte kan vänta till nästa nämndsammanträde.
4 Nämnden tar bort benämningen förskolechef och ändrar till rektor på
samtliga förekommande ställen i delegationsordningen.

Bak gr und
På grund av den pandemi av coronavirus Covid-19 som pågår i Sverige och
övriga världen har regeringen utfärdat en förordning (SFS 2020:149) om
ändring och tillägg i förordningen ((2020:115) om utbildning i vissa
skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. I samband med detta
behöver också barn- och utbildningsnämndens delegationsordning revideras
för att anpassas till den nya lagstiftningen.

Enligt förordning 2020:115 § 14 ska förskola, fritidshem eller annan
pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen (2010:800) bedrivas i sådan
omfattning så att barn och elever som ska erbjudas förskola eller fritidshem
enligt skollagen och har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig
verksamhet inom sådana samhällssektorer som anges i 17 § kan erbjudas
sådan omsorg i den omfattningen det behövs för att sådan samhällsviktig
verksamhet ska kunna upprätthållas.
Förskola eller fritidshem ska även erbjudas barn och elever som av fysiska
eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast
kan erbjudas i förskola eller fritidshem.
Justerarnas signaturer
7v 7

Protokollsutdraget bestyrks
/X
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Sammanträdesdatum

Nämnden föreslås också förtydliga delegationsordningens punkt 1.2. Det har
visat sig krävas fler snabba nämndbeslut som inte kan vänta till nästa
nämndsammanträde, så kallade ordförandebeslut. Den tidigare lydelsen
"Utföra nämndens talan eller utfårda fullmakt att föra nämndens talan inför
domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag" får ett
förtydligande tillägg: "samt företräda nämnden vid brådskande ärenden som
inte kan vänta till nästa nämndsammanträde".
Från och med den 1 juli 2019 har benämningen förskolechef försvunnit och
ersatts av benämningen rektor. Delegationsordningen behöver därför
uppdateras och benämningen förskolechef tas bort och ersättas av
benämningen rektor.
Delegationsordningens nya och ändrade punkter (8.2.7 och 8.2.8 är nya
punkter, 1.2 är förtydligad):
1.2

Föra nämndens talan eller utfärda fullmakt att föra
nämndens talan inför domstol och andra myndigheter samt
vid förrättningar av olika slag, samt företräda nämnden
vid brådskande ärenden som inte kan vänta till nästa
nämndsammanträde

Nämndsordförande och/eller
skolchef

8.2.7

Fatta beslut om att erbjuda förskole- eller fritidshemsplats
till barn och elever som har en vårdnadshavare som deltar
i samhällsviktig verksamhet, enligt förordning (2020:115)

Verksamhetschef förskola
respektive grundskola

Förordning (2020:115) §
14 första stycket

Rektor

Förordning (2020:115) §
14 andra stycket

8.2.8

§ 14 första stycket.
Fatta beslut om att erbjuda förskole- eller fritidshemsverksamhet till barn och elever som av fysiska, psykiska
eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin
utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller
fritidshem

Paragrafen sk ic k as till
Nämndsordförande
Skolchef
Verksamhetschef för förskola och grundskola
Kommunens rektorer

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
Ä
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Barn- och utbildningsnämnden

§46

2020-04-07

Dnr 2020/00507

Beslut om att ändra barn- och utbildningsnämndens
sammanträdesdag den 12 maj 2020 från en heldag till
en halvdag
Bar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Nämnden beslutar att ändra sammanträdesdagen den 12 maj 2020 till en
halvdag istället för en heldag.
Bak gr und
Det rådande läget i samhället på grund av spridningen av coronaviruset
Covid-19, gör att nämnden beslutar ändra sammanträdesdagen den 12 maj
från en heldag till en halvdag med start kl. 08:15.
Under kvartal 2 ska måluppfyllelsen för läroplansområdet "Normer och
Värden" samt det kommunala målet: "Alla barn/elever är trygga och tror på
sin egen förmåga", redovisas till nämnden. Redovisningen skulle skett den
12 maj 2020 men på grund av pandemin skjuts redovisningen fram till
septembernämnden och slås samman med kunskapsresultatredovisningen.

Paragrafen sk ic k as till
Barn- och utbildningsnämnden

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
) (
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Barn- och utbildningsnämnden

§47

2020-04-07

Dnr 2020/00321 623

Underlag för diskussion om revidering av riktlinjer för
skolskjuts
B ak g r u n d
Barn- och utbildningsnämnden avser att besluta om eventuella nya riktlinjer
för skolskjuts vid sammanträdet den 12 maj 2020. Vid nämndsammanträdet
den 7 april 2020 presenteras de ekonomiska och organisatoriska
förutsättningarna för eventuella ändringar i riktlinjerna. Utgångspunkten är
det underlag som arbetats fram av förvaltningen.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under
§ 30/2020.

Justerarnas s7naturer

(,--

C.

k

Protokollsutdraget bestyrks

29(38)

FZLKÖPING

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§48

2020-04-07

Dnr 2018/01301 609

Underlag för diskussion om nya skolområden i
Falköpings kommun - landsbygd
Bak gr und
Barn- och utbildningsnämnden avser att besluta om eventuella förändringar i
skolområden på landsbygden vid sammanträdet den 16 juni 2020. Vid
nämndsammanträdet den 7 april 2020 presenteras de ekonomiska och
organisatoriska förutsättningarna för olika alternativ till ändringar i
skolområden på landsbygden. Utgångspunkten är det underlag som arbetats
fram av förvaltningen.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under
§ 31/2020.

Protokollsutdraget bestyrks

Justerarnas_signaturer

Å
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§49

2020-04-07

Dnr 2020/00411

Synpunkter 2020
Bar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Nämnden lägger de redovisade synpunkterna till handlingarna.

Bak gr und
Statistik synpunkter 2019-12-01 — 2020-02-29
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under
§ 32/2020.

Protokollsutdraget bestyrks

Justerarnaa signaturer

A
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Barn- och utbildningsnämnden

§50

2020-04-07

Dnr 2020/00404

Information om ekonomi
Bar n- oc h utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden godkänner den redovisade informationen om ekonomi.

Bak gr und
Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden är en negativ avvikelse
mot budget med 9 miljoner kronor.

Avvikelsen ligger i att ett par enheter redovisade stora underskott 2019 och
att det ännu inte går att se effekten av de vidtagna åtgärderna. En prognos så
här tidigt på året är i normala fall mycket osäker och det rådande läget med
pandemin covid -19 gör prognosen än mer osäker. Vi vet ännu inte hur
pandemin påverkar verksamheten och ekonomin. Exempelvis har staten från
och med första april tagit över sjuklöneansvaret i två månader. Barn- och
utbildningsnämndens verksamhet har normalt sett mycket låga ohälsotal,
men i rådande situation är det nu en markant höge sjukfrånvaro än samma
period 2019. Vad detta innebär för utfall mot budget på helår är mycket svårt
att avgöra.
För skola
De kommunala förskolorna ser ut att hålla budget och detsamma gäller
budgetposten för utbetalning till de fristående förskolorna.
Totalt förskola: Otkr.
Gr undskola
De kommunala grundskolorna i Falköping går mot ett underskott på
6 miljoner kronor. Avvikelsen beror på stora underskott på ett litet antal
enheter och det går ännu inte att se någon effekt av vidtagna åtgärder. Det är
heller inte rimligt att anta att detta underskott kommer hämtas hem i sin
helhet under 2020. Budgetposten för utbetalning till fristående grundskolor
ser ut att hålla.
Totalt grundskola: -6000tkr
Gymnasiesk ola
Allebergsgyinnasiet har ett sparbeting på 3 miljoner kronor under 2020. År
2019 redovisade man en negativ avvikelse mot budget med 6 miljoner
kronor, detta beroende på minskade intäkter från migrationsverket.

Justerarpasignaturer
r-

,
f
/7)

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-04-07

Sparbetinget har man hanterat och även delar av de minskade intäkterna.
De interkommunala nettokostnaderna ser ut att hålla sig inom budget efter
det första kvartalet.
Totalt gymnasieskola: -3000tkr
E xt er na int äkt er
De externa intäkterna var den största enskilda orsaken till barn- och
utbildningsnämndens stora underskott 2019. Det är därför en kraftigt
minskad intäktsbudget 2020. Efter det första kvartalet ser intäktsbudgeten ut
att hålla.
Totalt externa intäkter: Otkr
Ö vr igt
Övriga poster ser ut att hålla budget.
Totalt övriga poster: Otkr.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 1 april 2020, har utarbetats av
förvaltningsekonom Jens Sjöstrand.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under
§ 33/2020.

Justerarnas signaturer
yl / 5

,( .

y

Protokollsutdraget bestyrks
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 51

2020-04-07

Dnr 2020/00054 600

Delegationsbeslut och anmälningsärenden
Bar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Nämnden lägger redovisade delegationsbeslut och anmälningsärenden
till handlingarna.
B ak g r u n d
Delegationsbeslut och anmälningsärenden 2020-02-26 — 2020-03-30,
inklusive skolchefs beslut 2020-03-31 om förlängning av anställning av tf.
verksamhetschef grundskola till och med 2020-06-30.

,\

Justerarnas signaturer
-

Y

Protokollsutdraget bestyrks
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 52

2020-04-07

Dnr 2020/00056 600

Övriga rapporter
Bar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Nämnden lägger rapporterna till handlingarna.
Bak gr und
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protokoll BUNAU 2020-03-17
Protokoll FÖSAM 2020-02-27
KS 2020-03-18, § 67 Extra uppföljning av ekonomi per mars 2020 i
barn- och utbildningsnämnden
KS 2020-03-18, § 64 Riktlinje för förebyggande arbete med ANDTSfrågor
KF 2020-02-24, § 54 Entledigande av Emma Holloway Attaway som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden
KF 2020-02-24, § 50 Policy gällande samhällsstörningar och
extraordinära händelser
KF 2020-02-24, § 47 Kostnad för nybyggnation av Platåskolan
KF 2020-02-24, § 41 Ändring av barn- och utbildningsnämndens
reglemente
Rapport anmälningar om kränkande behandling 2020-02-26 — 202003-31
Rapport grundskolan kränkande behandling
2020-02-26 — 202003-31
Rapport Ållebergsgymnasiet kränkande behandling 2020-02-26 —
2020-03-31

Protokollsutdraget bestyrks

Justerarnas signaturer
/,

v,

,

4
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 53

2020-04-07

Dnr 2020/00057 600

Inkomna skrivelser 2020
Bar n- oc h utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden lägger den inkomna skrivelsen till handlingarna.

Bak gr und

•

J u sarrss
t e r' jignaturer

Skrivelse från Rädda Barnen om lunch och tillgång till internet för
gymnasieelever vid distansundervisning på grund av Covid-19.

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 54

2020-04-07

Dnr 2020/00036 600

Information till nämnden 2020
Bar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Nämnden lägger de föredragna informationspunkterna till handlingarna.

B ak g r u n d
•
•
•
•
•
•
•

Justerarcta signaturer
j

Coronaviruset - lägesinformation - Karina Bronell
Skolteamet om elevfrånvaro - Margareta Högberg
Prognos behörighet i årskurs 9 - Karin Aldén
Invigning av Kinnarps förskola skjuts upp - Karina Bronell
Rapport från samrådsmötet den 3/3 2020 - Karina Bronell
Läget gällande skolorganisationen - Björn Stenström
Information om kommunens avtal med Dalålium - Karina Bronell

Y

Protokollsutdraget bestyrks
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 55

2020-04-07

Dnr 2020/00037 600

Övriga frågor
Bar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Nämnden beslutar att ta upp frågan om antal planerade platser på
Platåskolan för elever med NPF-diagnoser, på sammanträdet den 7 maj
2020.
B ak g r u n d
Anna -Bella Nordh Fahlqvist (S) har skickat en fråga till nämnden gällande
antal planerade platser på Platåskolan för elever med NPF-diagnoser.

Paragrafen sk ic k as till
Anna -Bella Nordh Fahlqvist (S)

Justerar

-s-,signaturer
)

/
"

Protokollsutdraget bestyrks
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