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Barn- och utbildningsnämnden

Information om politiskt uppdrag om utökad samverkan
kring utbildningar, personal och utbildningslokaler
mellan barn- och utbildningsnämnden och kompetensoch arbetslivsnämnden
Bakgrund
I flerårsplan 2021-23 fick barn- och utbildningsnämnden och kompetensoch arbetslivsnämnden ett särskilt uppdrag om utökad samverkan under år
2021 gällande utbildningar, personal och utbildningslokaler.
Under året har en process inletts med en kartläggning över möjliga områden
där samverkan redan sker samt möjliga områden att inleda samverkan kring.
Ett flertal samverkansmöten med ledningsfunktioner på Ållebergsgymnasiet,
vuxenutbildningen samt förvaltningsledningar har genomförts.
Samverkan sker sedan tidigare kring lokaler och utbildningar, där Lärcenter
dels har lokaliserat utbildning i lokaler på Ållebergsgymnasiet samt köper
yrkesutbildning genom avtal. Detta samarbete fortsätter och ambitionen är
att fortsätta utöka och fördjupa samverkan kring yrkesutbildning med
Lärcenter som en drivande part.
Ett område som identifierats som särskilt viktigt under året gäller ungdomar
som riskerar att avsluta gymnasiet i förtid samt ungdomar som redan
befinner sig inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).
Här behöver förvaltningarna ytterligare fördjupa sin samverkan och utveckla
insatserna för målgruppen. Detta område kommer att vara prioriterat för
framtida samverkan 2022.

Karina Bronell
Skolchef
Barn- och utbildningsförvaltningen

Ann-Charlotte Lilja
Förvaltningschef
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
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Dnr 2021/01364

Samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen
och kompetens- och arbetslivsförvaltningen
Sammanfattning
I kommunens flerårsplan har barn- och utbildningsförvaltningen fått i
uppdrag att tillsammans kompetens- och arbetslivsförvaltningen samverka
mera effektivt. Ärendet kommer att föredras av respektive förvaltnings
förvaltningschef och utvecklingsstrateg vid barn- och utbildningsnämndens
sammanträde den 25 januari 2022.
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Ansökningar till kommunstyrelsen om strategiska
utvecklingsmedel
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden ansöker tillsammans med kultur- och
fritidsnämnden hos kommunstyrelsen om 300 000 kronor för
vidareutveckling/genomförande av projekt Läsglädje under sommaren
2022.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut
1 Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med
socialförvaltningen till nämndsmötet den 25 januari 2022, ta fram ett
underlag för en ansökan hos kommunstyrelsen om strategiska
utvecklingsmedel för genomförande av ett samarbetsprojekt kring
boende och skola.
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden söker
projektpengar för att möjliggöra en fortsättning samt utökning av det
sommarläsningsprogram för barn mellan 7 – 9 år som påbörjades 2021.
Sommaren 2021 erbjöds 36 barn en plats. Målet 2022 är att utöka till 64
platser. Projektet syftar till att stärka barns läsvanor och skapa läsglädje
tillsammans och enskilt. Sommarläsningsprogrammet kommer att erbjudas
på Falköpings bibliotek i centrala Falköping samt på ett par av kommunens
filialbibliotek. Alla barn i rätt ålder har möjlighet att söka men om fler än 64
barn söker platserna kommer en prioritering att göras med stöd av skolornas
specialpedagoger/speciallärare.
Projektidé är att sprida läsglädje, stimulera till lustfylld läsning och öka
elevernas ordförråd.
Bakgrund
”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.
Genom språket utvecklar eleven sin identitet, uttrycker känslor och tankar
och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är
betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer,
livsåskådningar, generationer och språk möts.” Lgr 11
Utifrån den kartläggning som har genomförts av barn- och
utbildningsförvaltningen framkom att språkutvecklingen är en central
förutsättning för fortsatt lärande. Barn som kan färre antal ord än barn med
större ordförråd tappar kontinuerligt gällande kunskapsinhämtandet genom
hela sin skolgång. Denna bild förstärks i de formativa uppföljningar som
gjorts inom ramen för implementeringen av kartläggningsmaterialet ”Hitta
språket” i förskoleklass. Flera lärare uttrycker oro över det stora antal elever
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som visar tecken på brister i ordförråd och de konsekvenser som detta kan
föra med sig. Skolverket framhåller att ”Ordförrådet spelar en central roll
för meningsskapande i skolans alla ämnen och anses vara en av de viktigaste
faktorerna för skolframgång. Att ha ett stort ordförråd är mycket viktigt för
språkförståelsen, vilket i sin tur är avgörande för läsförståelsen1.” Ett av de
effektivaste sätten att lära sig nya ord är att läsa text.
Syfte: Att skapa förutsättningar för barn i de yngre åren att under
sommarmånaderna stärka läsningen, få lustfyllda lässtunder enskilt och
tillsammans med andra och bli hemmastadda i biblioteksmiljön.
Målsättning: Skapa läsglädje hos barnen och läsvanor som ger dem goda
grunder för fortsatt lärande. Öppna dörrarna till de möjligheter ett bibliotek
innebär. Att eleverna upplever glädjen i ett livslångt läsande och lärande!
Innehåll: Barn som slutat åk 1 och åk 2 ska kunna söka ett
sommarläsningsprogram. Sommarläsningsprogrammet genomförs på
biblioteket och innehåller tid att botanisera på biblioteket, självständig
nöjesläsning, litteraturbaserad undervisning, projektaktivitet, t ex att
producera en bok eller göra en tidning och en stunds högläsning för eleverna.
Varje deltagande elev får dessutom en bokkasse med utvalda böcker för att
ytterligare stimulera läsning hemma.
Tidplan: Förberedelser under våren 2022 och genomförande under
sommaren 2022.
Målgrupp: Barn som slutat åk 1 och åk 2
Beskrivning av vilka kostnader som beräknas för den aktuella insatsen
- Projektanställning 5 personer fem veckor (200 000 kr)
- Ferieanställningar 5 personer under en tre veckorsperiod (35 000 kr)
- Bokpaket till varje deltagande barn a´ 500 kr/paket (32 000 kr)
- Frukt (3 000 kr)
- Licens på Poly Glutt alt andra digitala läsplattformar
- Inköp till projektaktiviteterna (10 000 kr)
Totalt: Max 300 000 kr
Beskrivning av hur insatsen vilar på beprövad erfarenhet och/eller
forskning:
Inom projektet definieras läsning på följande sätt; Läsförståelse = avkodning
x språkförståelse
Modellen ”The simple view of reading”, visar att läsförståelse endast kan
uppnås då eleven har både avkodnings- och språkförståelseförmåga2.
Allington och McGill-Franzen (2013) har granskat flera storskaliga studier,
som visar att läsprestationerna bland barn med föräldrar som har låg inkomst
påverkas på lång sikt mycket negativt av att de halkar efter i läsning särskilt
under sommarmånaderna. Sommarläsningen förebygger tillbakagång i
läsning särskilt bland socioekonomiskt svaga elever.

1
2

Westlund, 2015
Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990
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Cooper med kollegor gjorde en metaanalys av forskningsstudier som visade
att varje sommarlov skapar en årlig resultatklyfta på ca tre månader mellan
ekonomiskt gynnade respektive missgynnade elever. Efter fem somrar (åk 1
– 6) blir det en sammanlagd eftersläpning på 1, 5 år. Eftersom det redan
finns en skillnad på ca ett år mellan dessa grupper innebär det att ekonomiskt
svagare elever i slutet av lågstadiet ligger 2 – 3 år efter sina mer gynnade
kamrater i läsning.3
I en pågående brittisk studie, som omfattar ett nationellt representativt urval
med flera tusen elever, har Sullivan och Brown (2013) visat att barn vars
föräldrar läste regelbundet för dem när de var fem år presterade väsentligt
bättre i fråga om ordförråd, stavning och mattetester vid 16-års ålder än de
som inte exponerats tidigt för böcker. Den mängd nöjesläsning som eleverna
ägnade sig åt vid 10 års ålder förutsade dessutom i hög grad deras resultat i
16-årsåldern. Forskarna kunde demonstrera ett orsakssamband mellan
läsengagemang och läsprestationer som varken var beroende av föräldrarnas
socioekonomiska bakgrund eller kognitiv eller kunskapsrelaterad förmåga.
”När vi väl kontrollerat för barnens provpoäng vid fem och tio års ålder
kvarstod att barnets eget läsande vid 16 års ålder fortfarande hade ett högst
signifikant inflytande, vilket pekar på att det positiva sambandet mellan
läsning för nöjes skull och kognitiva resultat inte bara beror på att duktigare
barn sannolikt läser mycket, utan att läsning faktiskt har samband med
större kognitiva framsteg med tiden.”4
Shin och Krashen har gått igenom forskningsevidens om sommarläsning
eller avsaknad av läsning. De kom fram till ”Forskningen säger oss att vissa
barn faktiskt halkar efter, medan andra inte gör det, och det finns goda skäl
till varför denna skillnad uppstår: Barn med tillgång till böcker antingen
behåller sin nivå eller utvecklas. Barn utan tillgång till böcker halkar
efter.”5
Delaktiga verksamheter och aktörer: Barn- och utbildningsförvaltningen
och kultur- och fritidsförvaltningen. BU:s språk-, läs- och skrivutvecklare
tillsammans med bibliotekarier från Falköpings bibliotek utgör styrgrupp för
projektet.
Förväntade effekter: Att de barn som går sommarläsningsprogrammet
befäster sina lässtrategier, utvecklar sin läsförståelse och upptäcker glädjen i
att läsa!
Uppföljning och mätning av effekter: De elever som blir antagna får göra
ett test och en självskattning innan påbörjad sommarläsningsprogram och
efter.

3

Cooper, H, Nye, B Charlton, K, Linsay, J och Greathouse, S (1996) The effekts of summer
vacation on achievement test scores. A narrative and metaanalytic review. Review of
Educational Research
4
Jim Cummins ”Flerspråkiga elever” Effektiv undervisning i en utmanande tid (2017)
5
Shin, F. H och Krashen, S. D (2008) Summer reading: Program and evidence. Boston:
Pearson
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Beskrivning av hur nämnden har för avsikt att implementera projektet
om det faller väl ut: Förhoppningen om projektet faller väl ut är att vi kan
planera för detta inom ramen för ordinarie verksamhet.
Förvaltningens bedömning
Sommaren 2021 genomfördes projektet Läsglädje första gången, med
finansiering genom medel från strategiska utvecklingsmedel. Projektet var
mycket uppskattat och gav mätbara positiva effekter. Ansökan för 2022 görs
med avsikten att utöka projektet både gällande antal deltagare och platser.
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att detta är ett viktigt
projekt som bidrar till ökad måluppfyllelse.
Finansiering
Projektet finansieras med projektmedel från kommunstyrelsens pott för
strategiska utvecklingsmedel.
Barnkonsekvensanalys
Att stärka barnens läsning, läsförståelse och utöka deras ordförråd är något
som bidrar positivt till barnens möjligheter att tillgodogöra sig undervisning.
Detta i sin tur innebär ökade möjligheter för barnen till förbättrad
måluppfyllelse.
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Strategiska utvecklingsmedel
RUTIN

Typ av styrdokument
Beslutsinstans
Fastställd
Diarienummer
Giltighetstid
Dokumentet gäller för
Dokumentansvarig
Tidpunkt för
aktualitetsprövning

Rutin
Ekonomichef
2022-01-01 – 2024-12-31
Samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen
Ekonomichef
Vid behov
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Rutin för strategiska utvecklingsmedel
Syfte
Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan för 2022-2024 att inrätta en
central pott med strategiska utvecklingsmedel om 6,0 miljoner kronor för år
2022 och 6,5 miljoner kronor för år 2023 och år 2024.
Syftet med medlen är att kunna nyttjas för olika samverkans- alternativt
utvecklingsprojekt som bidrar till att nå kommunens övergripande mål.
Medlen förfogas av kommunstyrelsen som beviljar medel efter ansökan från
nämnderna.
Projekten som tilldelas medel ska kunna planeras, genomföras och slutföras
under respektive år som det strategiska bidraget är beslutat för, då de
strategiska medlen är av tillfällig karaktär.

Målsättning
Projekt som finansieras med medel från de strategiska utvecklingsmedlen
ska ha som målsättning att bidra till att uppnå kommunens fyra
övergripande mål.

Avgränsningar
Följande avgränsningar har gjorts:
• Projektansökan får ej överstiga 1 miljon kronor.
• Medlen får inte användas till investeringar. Gränsen för vad som räknas
som investering i Falköpings kommun är en livslängd på minst 5 år och
en beloppsgräns på 1 prisbasbelopp (47 600 kr).
• Nämnderna kan ansöka om projektmedel för fler år förutsatt att
budgetmedel öronmärks för de ansökta projektmedlen till respektive år.
Eventuella kvarvarande medel kan inte omföras till kommande år även
om det finns beslut på att projektet fortsätter över kommande år. Berörd
nämnd får då skicka in kompletteringsansökan, vilken behandlas som en
vanlig projektansökan om strategiska utvecklingsmedel.

Tidsplan
Projektansökan från nämnd ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den
31 januari för respektive år, dock gärna i samband med nämndens
verksamhetsplan för respektive år. Kommunstyrelsen kommer att besluta
om strategiska utvecklingsbidrag i mars månad för respektive år.
Vid eventuella kvarvarande medel för respektive år, kan nämnderna löpande
skicka in ansökningar om strategiska utvecklingsmedel. Dock behöver

3

fortfarande projekten genomföras under det beslutade året, medlen kan inte
omföras till kommande budgetår.

Samarbetsprojekt
Projekt, som finansieras med medel från de strategiska utvecklingsmedlen,
prioriteras utifrån samarbete med en eller flera nämnder/förvaltningar eller
aktörer inom civilsamhället. Detta för att kunna uppnå ett så brett utfall som
möjligt.

Projektansökan
Nämnderna i Falköpings kommun kan ansöka om medel från den centrala
potten för strategiska utvecklingsmedel. Projektansökan skickas till
kommunstyrelsen (kskansli@falkoping.se) och ärendet bereds av
ordförandegruppen. Därefter lyfts projektansökningarna som ett ärende till
kommunstyrelsen, slutgiltigt beslut fattas av kommunstyrelsen.
Följande uppgifter ska framgå i ansökan.
1. Namn på projektet, bakgrund, syfte, målsättning samt hur projektet
arbetar för kommunens övergripande mål
2. Beskrivning av projektets innehåll och tidplan
3. Beskrivning av metod för projektet
4. Beskrivning av målgruppen för projektet
5. Beskrivning av vilka kostnader som beräknas för den aktuella insatsen
6. Beskrivning av hur insatsen vilar på beprövad erfarenhet och/eller
forskning
7. Beskrivning av vilka verksamheter i Falköpings kommun och andra
aktörer som är delaktiga i projektet
8. Beskrivning av vilka effekter projektet förväntas ge
9. Beskrivning av hur projektet ska följas upp och hur projektets effekter
ska mätas
10. Beskrivning av hur nämnden har för avsikt att implementera projektet
om det faller väl ut.
Projektansökan görs i framtagen mall för ”ansökan om strategiska
utvecklingsmedel”.

4

Finansiering av projekt – omföring av driftsbudget
Efter beslut av Kommunstyrelsen kommer omfördelning av budget göras
från centrala medel till nämnd som blivit beviljad projektmedel.
Kommunfullmäktige har delegerat ansvaret till Kommunstyrelsen att
omfördela budgetmedel från central post för strategiska utvecklingsbidrag
till nämnderna.

Uppföljning
Vid projekttidens slut ska projektet redovisas för kommunstyrelsen.

5
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Ansökan om riksrekryterande utbildning RIG Volleyboll
och NIU fotboll antagning hösten 2023
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker en ny period för NIU fotboll
(54 elever totalt, 18/årskurs) på Ållebergsgymnasiet för åren 20232026.
2

Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker en ny period för RIG
volleyboll (54 elever totalt, 18/årskurs) på Ållebergsgymnasiet för
åren 2023-2026.

Sammanfattning
Svenska Fotbollförbundet har godkänt Ållebergsgymnasiet för fortsatt NIUutbildning för perioden 2023-2026.
Svenska Volleybollförbundet har godkänt Ållebergsgymnasiet för fortsatt
RIG-utbildning för perioden 2023-2026
Bakgrund
Ållebergsgymnasiet bedriver sedan många år tillbaka två olika
idrottsutbildningar: NIU fotboll (Nationellt godkänd idrottsutbildning) samt
RIG volleyboll (Riksidrottsgymnasium).
Inför de nya certifieringsperioderna krävs huvudmans godkännande innan
ansökan om förnyelse slutligt kan godkännas av Skolverket.
Sista svarsdatum är 31/1-2022.

Paragrafen skickas till
Skolverket
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Sonja Neuman Hall
Från:
Skickat:
Till:

Astrid Näslund <Astrid.Naslund@skolverket.se>
den 26 november 2021 18:03
info@ambsweden.com; info.vara@ambsweden.com; kommunstyrelsen@alingsas.se;
kommun@arvidsjaur.se; info.halmstad@asperofriskolor.se; info@atletica.nu;
bergs.kommun@berg.se; kommunen@boden.se; kommun@borlange.se;
boras.stad@boras.se; medborgarcenter@botkyrka.se; malin.toronilsson@cis.se;
tomas.eriksson@cis.se; bildningsforvaltningen@danderyd.se;
info@donnergymnasiet.se; kommun@eksjo.se; kommunen@enkoping.se;
info@eskilstuna.se; kommunen@eslov.se; kontaktcenter@falkenberg.se;
kommunen@falkoping.se; kontaktcenter@falun.se; kommun@filipstad.se;
info@flyinge.se; info@laroverken.se; info@orjanskolan.se;
regiongotland@gotland.se; gavle.kommun@gavle.se; goteborg@goteborg.se;
falun@hagstromska.se; direkt@halmstad.se; haningekommun@haninge.se;
kontaktcenter@helsingborg.se; servicecenter@huddinge.se;
servicecenter@hudiksvall.se; info@hvilanutbildning.se; info@hufb.se;
kommun@herjedalen.se; kommun@harnosand.se; kommunen@hassleholm.se;
info@stiftelsemedel.se; info@jgy.se; kontaktcenter@jonkoping.se;
gymnasieforbundet@gyf.se; info@karlskoga.se; karlskrona.kommun@karlskrona.se;
karlstadskommun@karlstad.se; kontaktcenter@katrineholm.se;
info@marinalaroverket.se; kommun@klippan.se; kommun@kristianstad.se;
info@kungsbacka.se; kommun@kungalv.se; kansli@kunskapsforbundet.se;
info@kunskapsskolan.se; kommun@landskrona.se; marianne.stockel@lapplands.se;
maj-lis.ejderlof@lapplands.se; info@lel.nu; kommun@leksand.se;
lidingo.stad@lidingo.se; kontakt@linkoping.se; info@ljungby.se;
kommun@ljusdal.se; info@tsgymnasiet.se; lulea.kommun@lulea.se;
lunds.kommun@lund.se; kommun@lycksele.se; malmostad@malmo.se;
kommun@malung-salen.se; info@mariestad.se; ukn@markaryd.se; bun@mark.se;
info.anmalan@medborgarskolanstockholm.se; mjolbykommun@mjolby.se;
mora.kommun@mora.se; norrkoping.kommun@norrkoping.se; kommun@nybro.se;
kommun@nykoping.se; kommunstyrelsen@nassjo.se; ks@olofstrom.se;
kommun@orust.se; kommun@ovanaker.se; kundcenter@partille.se;
epost@praktiska.se; gymnasium@procivitas.se; info@stromsholm.com;
kontaktcenter@sigtuna.se; info@academedia.se; info@sjomansskolan.se;
kundtjanst@skelleftea.se; skovdekommun@skovde.se; kontaktcenter@sollentuna.se;
Kontaktcenter@solna.se; info@apelryd.se; info@kalmarwaldorfskola.se;
info@kristofferskolan.se; styrelsen@waldorfumea.se; info@stiftelsemedel.se;
info@idrottsgymnasiet.se; kontaktcenter@stockholm.se; ks@storuman.se;
kommun@stromsund.se; skolan@sundsvall.se; kommun@sunne.se;
sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se;
sodertalje.kommun@sodertalje.se; furulund.expedition@sbkf.se; info@tibble.nu;
timra.kommun@timra.se; kommunen@tingsryd.se; torsby.kommun@torsby.se;
kundtjanst@trelleborg.se; kc@taby.se; Kommunen@uddevalla.se;
kommun@ulricehamn.se; umea.kommun@umea.se; vasbydirekt@upplandsvasby.se;
kommun@upplands-bro.se; uppsala.kommun@uppsala.se; info@vackstanas.se;
vansbro.kommun@vansbro.se; varbergdirekt@varberg.se;
vellinge.kommun@vellinge.se; kommun@vetlanda.se; info@vtg.nu;
kontaktcenter@vasteras.se; info@vaxjofria.se; info@vaxjo.se; kommunen@ystad.se;
kommun@amal.se; kontakt@atvidaberg.se; kommunen@alvsbyn.se;
info@engelholm.se; kommun@ockero.se; kontaktcenter@ornskoldsvik.se;
region@regionostergotland.se; servicecenter@osteraker.se;
kopings.kommun@koping.se; skara.kommun@skara.se;
katarina.lindstrom@karlstad.se; kommun@lindesberg.se;
kommun@stenungsund.se; sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se;
kommunstyrelse@jonkoping.se; kommun@solleftea.se; kommun@savsjo.se;
1

Till:
Ämne:

bastads.kommun@bastad.se; motala.kommun@motala.se; registrator@nvu.se;
kommunen@falkoping.se; info@fryshuset.se
Tidigare beviljad riksrekryterande utbildning, särskild variant nationellt godkänd
idrottsutbildning eller idrottsutbildning vid riksidrottsgymnasium - ansöka på nytt
för antagning till hösten 2023

Riksrekryterande utbildningar, särskilda varianter, idrottsutbildning vid
riksidrottsgymnasium och nationellt godkända idrottsutbildningar
De huvudmän som har fått tillstånd att bedriva riksrekryterande utbildning, särskild variant eller nationellt godkänd
idrottsutbildning med start hösten 2019 får göra den sista antagningen hösten 2022.
De huvudmän som har fått tillstånd att bedriva idrottsutbildning vid riksidrottsgymnasium med start hösten 2020 får
göra den sista antagningen hösten 2022.
Skolverkets beslut om riksrekryterande utbildning, särskild variant eller nationellt godkänd idrottsutbildning gäller
för fyra antagningsomgångar. Skolverkets beslut om idrottsutbildning vid riksidrottsgymnasium gäller för tre
antagningsomgångar. De huvudmän som vill fortsätta att bedriva tidigare beviljad utbildning behöver ansöka på nytt
för antagning till hösten 2023.
Ansökan om att få bedriva riksrekryterande utbildning, särskild variant, idrottsutbildning vid riksidrottsgymnasium
och nationellt godkänd idrottsutbildning för start hösten 2023 ska ha inkommit till Skolverket senast 31 januari
2022. Ansökningsformulär finns på Skolverkets webbplats:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-pagymnasieniva/anordna-utbildning-pa-gymnasial-niva/anordna-idrottsutbildningar-i-gymnasieskolan-ochgymnasiesarskolan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-pagymnasieniva/anordna-utbildning-pa-gymnasial-niva/anordna-riksrekryterande-gymnasieutbildningar
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-pagymnasieniva/anordna-utbildning-pa-gymnasial-niva/anordna-sarskilda-varianter-av-nationella-program-inomgymnasieskolan-eller-gymnasiesarskolan
Tidigare beslut gäller endast för den skolenhet som står i beslutet. Har en förändring skett eller kommer att ske,
gällande skolenheter, måste en begäran om omprövning angående skolenhet inkomma till Skolverket.
Omprövningen ska innehålla diarienummer för den ansökan som avses och beskrivning av varför en förändring av
skolenheter har skett. Begäran om omprövning skickas av huvudmannen till registrator@skolverket.se
På Skolverkets vägnar
Astrid Näslund
Undervisningsråd

______________________________________________
Astrid Näslund
Undervisningsråd/Director of Education
Skolverket/The Swedish National Agency for Education
Läroplaner/National Curricula
Gymnasieskola/Upper secondary education
Postadress/Postal address: Skolverket, Box 4002, 171 04 Solna/SE-171 04 Solna Sweden
Besöksadress/Location:
Svetsarvägen 16, 171 41 Solna
2

Telefon/Phone:

08 52 73 33 20/+46 8 52 73 33 20

E-post/e-mail:

astrid.naslund@skolverket.se

www.skolverket.se

Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev: https://www.skolverket.se/nyhetsbrev
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Barn- och utbildningsnämnden

Ansökan om förnyelse av riksrekryterande utbildning
RIG Volleyboll samt NIU fotboll för perioden 2023-2026.
Förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker en ny period för NIU fotboll
(54 elever totalt, 18/årskurs) på Ållebergsgymnasiet för åren 20232026.
2

Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker en ny period för RIG
volleyboll (54 elever totalt, 18/årskurs) på Ållebergsgymnasiet för
åren 2023-2026.

Sammanfattning
1. Svenska Fotbollsförbundet har godkänt Ållebergsgymnasiet för
fortsatt NIU-utbildning för perioden 2023-2026.
2. Svenska Volleybollförbundet har godkänt Ållebergsgymnasiet för
fortsatt RIG-utbildning för perioden 2023-2026.
Bakgrund
Ållebergsgymnasiet bedriver sedan många år tillbaka två olika
idrottsutbildningar: NIU fotboll (Nationellt godkänd idrottsutbildning) samt
RIG volleyboll (Riksidrottsgymnasium).
Inför de nya certifieringsperioderna krävs huvudmans godkännande innan
ansökan om förnyelse slutligt kan godkännas av Skolverket.
Sista svarsdatum är 31/1-2022.
Beslutet ska skickas till
Skolverket

Torbjörn Karlsson
Verksamhetschef gymnasieskola

Barn- och utbildningskontoret
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Dnr 2021/00878

Kommunrevisionen granskar gymnasieskolans
distansundervisning och uppföljning av
kunskapsresultat ur ett kvalitetsperspektiv
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utifrån KPMG genomlysning
åtgärda rekommendationerna enligt nedan lagda förslag.
2

Vid nämndens sammanträde den 14 juni 2022 ska en uppföljning göras
gällande kunskapsresultat ur ett kvalitetsperspektiv för Ållebergsgymnasiet men även för kommunens grundskolor och förskolor.

Bakgrund
På kommunrevisionens uppdrag har KPMG genomfört en granskning av
fjärr- och distansundervisningen vid Ållebergsgymnasiet under 2021.
Granskningen gäller barn- och utbildningsnämndens ansvar för utbildningen
och förutsättningar att bedriva densamma utifrån de beslut som togs för fjärroch distansundervisning.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Barn- och utbildningsnämnden har av kommunrevisionen fått i uppdrag att
utifrån granskningen beskriva vilka åtgärder som avses genomföras.
KPMG bedömer att verksamheten har haft förutsättningar att bedriva
undervisningen på distans men rekommenderar barn- och
utbildningsnämnden att:
1. Särskilt följa upp och vid behov tillse att åtgärder vidtas för:
- att lärarna och andra kompetenser i gymnasieskolan ges förutsättningar att
möta de extra behov som elever har efter att undervisningen har bedrivits
digitalt.
- att elever i behov av stöd och särskilt stöd får det.
2. Följa upp pandemins påverkan på skolpersonalens arbetsmiljö och vid
behov vidta åtgärder.
3. Utvärdera kommunikations- och informationskedjan mellan huvudman
och skolenheter.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta om följande
åtgärder utifrån KPMGs rekommendationer:
1. Elevernas kunskapsresultat följs upp kontinuerligt under året. Detta görs
inom respektive rektorsenhet med hjälp av lärare, mentor och elevhälsa.
Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Ett antal elever får förlängda kurser.
Statliga medel, den så kallade skolmiljarden har möjliggjort viss utökning
av lärarresurs inom ämnet Idrott och hälsa, då det i detta ämne finns många
moment som varit svåra att genomföra under pandemin.
Medlen har även använts till vikarier, samt för att ersätta personal för utförd
övertid i samband med sjukdom och extra lektioner vid inställd APL.
Utifrån uppföljningen ses ett ökat behov i vissa ämnen och i studier i
allmänhet och en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras ska
upprättas.
Tack vare att nya statliga medel för 2022 har tillskjutits och att ändringar
gjorts i förordning (2020:115), har kommunen möjlighet att åtgärda dessa
behov.
Rektorerna ser en ökad orolighet i elevgrupperna och pandemin har gjort att
trygghets- och trivselinsatser inte har kunnat genomföras i samma
omfattning som vanligt.
Skolenheterna har under höstterminen ”fredat” undervisningstiden genom att
begränsa antalet schemabrytande aktiviteter samt begränsa antalet
utvecklingsprojekt.
2. Arbetsmiljön följs upp kontinuerligt vid lokala samverkansmöten,
arbetsplatsträffar (APT) och enskilda samtal med medarbetarna.
Regelbundna riskbedömningar, arbetsmiljöronder, enkäter och
medarbetarsamtal genomförs enligt vanlig rutin.
Vidtagna åtgärder under hösten 2021 har varit att:
- aktivt arbeta för, och avsätta tid för, att främja trivsel och samhörighet i
personalgruppen.
- erbjuda skyddsutrustning till personal som önskar det.
- kontinuerligt följa sjukstatistik hos personal och elever.
3. I rapporten framgår det att det råder en otydlighet i kommunikation och
informationskedjan mellan huvudman och gymnasiets skolenheter.
Detta åtgärdas genom att:
- Genomgång av aktuell delegationsordning och förvaltningens organisation
på ett APT.
- Vid beslut som tas av huvudman, tydligt kommunicera till berörd personal
vilken förordning eller lag som beslutet tas utifrån.
- Uppmana personalen att läsa nämndens protokoll i BU-Nytt
- Verksamhetschef för gymnasiet tillsammans med skolchef upprättar en
kommunikationsplan för berörda skolenheter. Denna kommunikationsplan
följs upp i januari 2023.
Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Finansiering
Utifrån statliga medel kan extra undervisning i de fall som beskrivits
finansieras. Skolchef kommer även fortsättningsvis att varje kvartal redovisa
i nämnd hur pengarna har använts.
Beslutsunderlag
Slutlig granskning distansundervisning Falköping
Missiv granskning distansundervisning Falköping
Information om kommunrevisionens granskning av gymnasieskolans
distansundervisning och uppföljning av kunskapsresultat ur ett
kvalitetsperspektiv

Paragrafen skickas till
Rektorer vid Ållebergsgymnasiet
Kommunrevisionen

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

3 (3)

Missiv
2021-11-25

Kommunrevisionen

Till barn- och utbildningsnämnden för yttrande
Till kommunfullmäktige för kännedom

Granskning av fjärr- och distansundervisning vid gymnasieskolan
På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerat område.
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten vid sammanträdet
den 25 november 2021.
Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten till nämnden för yttrande med
följande frågeställning:
-

Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att
genomföra?

Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 31 januari 2022.
Granskningsrapport bifogas denna skrivelse.

Lars Elinderson
Revisionens ordförande

Anna Johansson
Vice ordförande

Granskning av fjärr- och
distansundervisning vid
gymnasieskolan
Revisionsrapport
Falköpings kommun

KPMG AB
2021-11-25
Antal sidor 17
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1

Sammanfattning
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden i huvudsak har givit gymnasieskolan
förutsättningar att bedriva distans- och fjärrundervisning och att verksamheten och
kunskapsresultaten har följts upp ur kvalitetsperspektiv. Vi konstaterar att rektorer och
personal vid gymnasieskolan inte har samma syn på om det har förts en tillräckligt
omfattande dialog med dem från huvudmannens och dess representanters sida.
Huvudmannen menar att dialog har skett med verksamheten enligt fastställd styrkedja.
Rektorer och personal uppfattar inte huvudmannens beslut om vilka elever som skulle
läsa på plats respektive på distans som ändamålsenligt ur undervisningsperspektiv.
Huruvida detta beslut är en konsekvens av bristande dialog eller att parterna har olika
syn på beslutet i sig är rektorer och lärare respektive huvudmannen och dess
representanter oeniga om.
Fortfarande kvarstår betydande utmaningar och vi bedömer det som angeläget att
nämnden fortsätter att rikta särskilt fokus mot dessa utmaningar och har beredskap för
att vidta adekvata åtgärder.
Fortfarande kvarstår betydande utmaningar och vi bedömer det som angeläget att
nämnden fortsätter att rikta särskilt fokus mot dessa utmaningar och har beredskap för
att vidta adekvata åtgärder.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden
att:

— särskilt följa upp och vid behov tillse att åtgärder vidtas för:
-

-

att lärarna och andra kompetenser i gymnasieskolan ges förutsättningar att
möta de extra behov som elever har efter att undervisningen har bedrivits
digitalt.
att elever i behov av stöd och särskilt stöd får det.

— följa upp pandemins påverkan på skolpersonalens arbetsmiljö och vid behov vidta
åtgärder.

— utvärdera kommunikations- och informationskedjan mellan huvudman och
skolenheter
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Inledning
Vi har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska barnoch utbildningsnämndens ansvar för utbildningen vid gymnasieskolan under
Coronakrisen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Revisorerna bedömer att det finns en risk för att eleverna inte har fått en adekvat
utbildning och att det uppstår svårigheter att sätta rätt betyg.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Granskningen syftar till att bedöma om barn- och utbildningsnämnden har givit
gymnasieskolan förutsättningar att bedriva distans- och fjärrundervisning och om
verksamheten och kunskapsresultaten har följts upp ur kvalitetsperspektiv.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
— Har verksamheten förutsättningar att bedriva högstadie- och gymnasieutbildning
på distans?
— Hur bedömer personal i verksamheten att distans- och fjärrundervisningen
överlag har fungerat utifrån perspektiven ändamålsenlighet och effektivitet?
— Har verksamheten under Coronakrisen ställts inför utmaningar som har påverkat
kvalitet och resultat?
— Har elevernas tillgång till teknisk utrustning och internetuppkoppling säkerställs?
— Vilka åtgärder har vidtagits om eleverna inte har haft tillgång till teknisk
utrustning och/eller internetuppkoppling?
— Har nämnderna följt upp utbildning på distans under Coronakrisen, kontinuerligt
och summativt i det systematiska kvalitetsarbetet?
— Har elevernas måluppfyllelse påverkats av att utbildningen har bedrivits på
distans?
— Har åtgärder vidtagits för att åtgärda eventuella brister under Coronakrisen?

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om arbetet uppfyller:

— kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §
— skollagen (2010:800) 1 kap. 4 §,
— förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning
av viss smitta 7 §, och

— tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut.
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2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom studier av dokument, såsom nämndens protokoll,
uppföljningar och Skolinspektionens återkoppling av granskning av gymnasieskolornas
arbete under pandemin.
Intervjuer har genomförts med barn- och utbildningsnämndens ordförande, skolchef,
verksamhetschef gymnasieskola, samtliga rektorer samt ett urval av lärare
representerandes tre högskoleförberedande program, två yrkesprogram och
introduktionsprogram. Representanter för elevhälsan har skriftligen besvarat frågor.
En enkät har genomförts i rektors- och lärargruppen för att få en helhetsbild av den
pedagogiska personalens syn på verksamheten under pandemin samt en bedömning
av måluppfyllelsen. Nedan redovisas svarsfrekvens per respondentgrupp.
Svarsfrekvens
Lärare gymnasieskola
Rektorer gymnasieskola

utskick

erhållna svar

svarsfrekvens

109

87

80 %

4

4

100 %

Granskningen har benomförts av Joakim Nertyk, certifierad kommunal revisor och
specialist, Klara Engström, verksamhetsrevisor och Viktoria Bernstam, certifierad
kommunal revisor, som har deltagit i rollen som kvalitetsansvarig.
Rapporten är faktakontrollerad av skolchef och verksamhetschef gymnasieskola.
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Om distans- och fjärrundervisning
Distans- och fjärrundervisning utgör undantag i svensk gymnasieskola. ”Utbildningen i
gymnasieskolan ska, med undantag av gymnasial lärlingsutbildning {…], i huvudsak
vara skolförlagd.” 1 Enligt gällande styrdokument vid ingången av år 2020 fick
fjärrundervisning endast genomföras i vissa ämnen: moderna språk, modersmål och
teckenspråk, och under vissa förutsättningar. I dessa ämnen samt i studiehandledning
på modersmål fick fjärrundervisning erbjudas om det saknades legitimerad och behörig
lärare eller om elevunderlaget var otillräckligt. 2 Skollagens lydelse vid ingången av
2020 definierade begreppet fjärrundervisning som ”interaktiv undervisning som bedrivs
med informations- och kommunikationsteknik där lärare och elever är åtskilda i rum
men inte i tid” 3. Under 2020 tillfördes ytterligare en definition att börja gälla från och
med den 1 augusti 2020. Det var begreppet distansundervisning, med vilket avses
”interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där
elever och lärare är åtskilda i både rum och tid” 4.
Riksdagen antog i mars 2020 lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på
skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid. Av lagens 3 § framgår att ”vid
extraordinära händelser i fredstid får regeringen meddela föreskrifter om att
förskoleenheter, skolenheter, fritidshem eller andra verksamheter enligt skollagen
(2010:800) ska stängas tillfälligt på nationell, regional eller kommunal nivå”. Lagen
gäller tillsvidare.
I mars 2020 utfärdade regeringen förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet
och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Förordningen ger
under vissa förutsättningar, till exempel för att motverka spridning av covid-19,
huvudmannen möjlighet att ge ”undervisning där läraren och eleven är åtskilda i rum
men inte i tid, eller är åtskilda i både rum och tid, utöver vad som är föreskrivet i 5 a
kap. skolförordningen (2011:185) eller 4 a kap. gymnasieförordningen (2010:2039)” 5.
Förordningen är begränsad i tid till att gälla till och med 2021-06-30.

4

Resultat av granskningen

4.1

Förutsättningar och utmaningar
Den 17 mars 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten (FHM) att rekommendera alla
gymnasieskolor, vuxenutbildningar och universitet att införa distansutbildning. Samma
dag beslutade ordföranden i barn- och utbildningsnämnden att undervisningen skulle
övergå till distansundervisning från och med den 18 mars. Eleverna undervisades fram
till lunch varefter de hemförlovades. Ordföranden menar att beslutet från myndigheten
kom som ”blixt från klar himmel”, men att personalen gjorde ett ”fantastiskt jobb”.

15 kap. 11 § SkolL
4 a kap. 1-3 §§ Skolförordningen
3 1 kap. 3 § SkolL
4 1 kap. 3 § SkolL
5 7 § Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid
spridning av viss smitta
1
2
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Inom gymnasieskolan hade skolledningen enligt rektorer och verksamhetschef
gymnasieskola, fört diskussioner om hur man skulle agera vid en eventuell
nedstängning och vissa åtgärder hade vidtagits till exempel i schemat. Rektorernas
synpunkter på en direkt övergång till fjärrundervisning hade inhämtats och
verksamhetschef gymnasieskola menar att rektorerna stod bakom det beslutet.
Från mars 2020 till påföljande läsårs slut fattades sjutton ordförandebeslut gällande
Ållebergsgymnasiet med anledning av pandemin. Besluten har enligt nämndens
ordförande och skolchefen föregåtts av inhämtande av information från departement,
FHM och Västra Götalandsregionen (VGR). Även verksamhetschef gymnasieskola
deltog på möten inför beslut. Skolchefen har varit kommunens representant i
förhållande till regionens smittskyddsläkare och har haft kontinuerlig dialog med dem. I
vissa fall var även kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande involverade. Det
handlade ibland om korta ställtider och huvudmannen hade att besluta utifrån de
rekommendationer som gavs, enligt skolchef.

4.1.1

Iakttagelser
För granskningen har vi skickat ut en enkät till 99 lärare och fem rektorer vid gymnasieskolan i Falköping. Svar har inkommit från 87 lärare och fyra rektorer. Närmare 87
procent av lärarna som har besvarat enkäten har arbetat vid gymnasieskolan sex år
eller längre. Det svarsalternativ som de flesta har angivit har markerats i tabellerna.
Enkät september 2021- lärare

Stämmer
helt och
hållet

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
inte alls

Jag hade kompetens eller fick utbildning
så att jag kunde bedriva fjärr- och
distansundervisning

37

39

9

2

Jag har haft tillgång till tekniska verktyg
för att kunna bedriva fjärr- och
distansundervisning.

48

35

4

Jag har haft tillgång till support för att lösa
tekniska problem vid fjärr- och
distansundervisning.

31

34

16

6
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Av personalens svar kan vi se att merparten bedömer att de har haft tillgång till
tekniska verktyg, att de har haft tillgång till support och att de hade eller fick utbildning
för att bedriva fjärr- och distansundervisning. Tre av fyra rektorer instämmer helt och
hållet att lärarna hade tillgång till tekniska verktyg och att de hade eller fick utbildning
så att de kunde bedriva fjärr- och distansundervisning. Samtliga rektorer instämmer
helt och hållet på att lärarna hade till gång till support för att lösa tekniska problem vid
fjärr- och distansundervisning.
Eleverna hade redan före pandemin tillgång till egen chromebook. Av kommentarer
från lärare kan vi se att detta verktyg inte fullt ut har motsvarat behovet av dator i vissa
6
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kurser där särskilda program behöver användas. Bilden delas av en skolledare som
påpekar att elevernas digitala verktyg inte var anpassade till fjärrundervisning ”utan
orsakade en hel del strul”. Av intervjuer framgår att gymnasieskolan har fått anpassa
sina kostnader för digitala hjälpmedel efter ett beslut i nämnden. Beslutet togs före
pandemin och verksamhetschef gymnasieskola menar att datorerna fungerar väl under
normala omständigheter. För att åtgärda bristerna har nya dator köpts in under
pandemin. Kostnaderna för dessa har tagits från statliga medel som fördelats av
skolchef efter beslut i nämnden.
För elever som inte hade tillgång till uppkoppling i hemmet eller av andra skäl inte
kunde studera i hemmet gavs möjlighet att komma in till skolan efter att huvudmannen
öppnat för den möjligheten i ett ordförandebeslut av den 15 april 2020.
Verksamhetschef gymnasieskola kan inte erinra sig att frågan om bristande
internetuppkoppling hemma hos elever var en fråga dessförinnan. Av förvaltningens
uppföljning av fjärrundervisningen med rektorerna framgår dock att ”tekniken har
fungerat relativt väl, däremot har det ibland varit svårt med elevers uppkopplingar, i
vissa fall har det saknats WiFi” 6.
Representanter för elevhälsan anger att de har fått träna på att använda en ny digital
plattform, men att det har fungerat bra. Andra representanter för elevhälsan menar
dock att arbetet försvårats. Verksamheten har blivit mer åtgärdande än hälsofrämjande
och förebyggande. Spontanbesöken har uteblivit och den uppsökande verksamheten
viktigare.
Av lärarnas kommentarer kan vi se att tillgången till tekniska verktyg blev bättre och
deras kompetens högre under den tid som pandemin pågick. Nya verktyg, både hårdoch mjukvara har köpts in. Lärarna anger också att de använde privat utrustning för att
underlätta arbetet.
Vad gäller synen på kompetens framkommer i kommentarer olika bilder. Dels att
kompetensen var god redan före pandemin vad gäller de verktyg som används
dagligdags medan de verktyg som används för interaktion med elever fick de lära sig
under tidens gång bland annat genom att kolleger stöttar varandra, dels att det har
saknats utbildning och var och en fick söka kunskap och lära sig själv. Två av tre lärare
tycker att de fick tillräckligt kompetensutveckling/utbildning för att kunna bedriva fjärroch distansundervisning; resterande tredjedel tyckte inte det. Av en kommentar
framgår att lärarna inte har fått någon utbildning. Det ”tekniska” upplevs dock inte ha
varit så svårt, men utbildning i hur fjärrundervisning sker rent pedagogiskt hade varit
önskvärt, enligt respondenten.
Merparten av lärarna anger alltså att de hade tillgång till support. Bara knappt 60
procent tyckte dock att det var tydligt till vem de skulle vända sig. Av kommentarer
framgår att det mesta fungerade bra. Om det var något som ”strulade” var det alltså
elevernas chromebook.

6
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Enkät september 2021

Stämmer
helt och
hållet

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
inte alls

Sedan pandemin bröt ut och
gymnasieskolorna rekommenderades att bedriva distansutbildning bedömer jag att jag har
kunnat bedriva min undervisning
utan större konsekvenser på
måluppfyllelsen.

17

51

14

5

Jag har haft förutsättningar att
genomföra praktiska moment som
ingår i kurserna.

12

27

24

4

De elever som var i behov av
särskilt stöd fick det särskilda stöd
som de behövde i lika hög grad
som före pandemin.

19

41

21

6

Inte
aktuellt

20
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Merparten av lärarna bedömer enligt vår enkät att de har kunnat bedriva sin
undervisning utan större konsekvenser på måluppfyllelsen. En större andel lärare i
allmänna ämnen än lärare i praktiska ämnen och lärare på introduktionsprogram
upplevde att distansundervisningen fick negativa konsekvenser på måluppfyllelsen.
Några lärare riktar, i enkäten, skarp kritik mot nämndens agerande under pandemin.
Beslut har fattats utan framförhållning och kommunikationen upplevs ha varit ”under all
kritik”. Lärarna tvingades under hösten 2020 ha två planeringar beredda, en för
undervisning på plats och en för fjärrundervisning. Beslut upplevdes tas ”vecka för
vecka”. ”Viljan från Huvudman om att eleverna ska ha så mycket tid som möjligt i
skolan har fått gå före tanken om långsiktighet och möjlighet för elever och personal att
få arbeta i lugn och ro.” Detta agerande har skapat stress för både lärare och elever,
enligt respondenter i enkäten.
En slutkommentar lyder: ”Tycker att både elever, lärare och skolledning gjort ett
fantastiskt jobb under denna tid. Detta, trots huvudmannens dåliga beslut, med i princip
ingen framförhållning alls.” Ett par rektorer ställer sig också frågande till huvudmannens
ryckiga beslut, som de upplever ibland också avvek från regionens rekommendationer.
”Korta ställtider och upplägg som ej varit förankrade har inneburit en stor påfrestning
på både elever och personal”, enligt en rektor.
Även i intervjuer tas huvudmannens styrning upp. Rektorerna anser att huvudmannen i
högre grad borde ha fört dialog med dem så att besluten fått minsta möjliga negativa
påverkan på utbildningen. Istället fattade alltså huvudmannen beslut ner på detaljnivå
om vilka årskurser som skulle ha undervisning på plats och vilka som skulle ha
fjärrundervisning. Även lärarna och elevhälsan delar denna bild.
Utbildningen på programmen ser olika ut och för vissa program var ett beslut att
årskurs 3 skulle ha undervisning på plats bra, medan för ett annat vore det mer
8
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angeläget att elever i årskurs två fick undervisning på plats. Dialog fördes med
verksamhetschef gymnasieskola och det är så förvaltningen arbetar utifrån befintlig
organisation, enligt skolchef. Överlag bedömer intervjuade lärare att nämnden gav dem
förutsättningar att bedriva fjärrundervisning, men att det brast vad gäller information,
dialog och framförhållning.
Nämndens ordförande och skolchefen framför att situationen har varit mycket komplex.
Dels ska besluten beakta både vad som är bäst ur utbildningsperspektiv och ur
smittspridningsperspektiv, dels har myndigheterna: Utbildningsdepartementet, FHM
och VGR, ibland gjort olika bedömningar. Ordföranden menar att utbildningsministern
har pekat på vilken betydelse närundervisning har och det har därför varit nämndens
intention att ha så mycket närundervisning som det går. Skolchefen menar att
närundervisning under perioder har bedrivits i högre grad än vad som
smittskyddsläkarna ansåg önskvärt, men det har skett på ett säkert sätt och utan att
smittan ökade på skolan, enligt skolchef, som hänvisar till personalens sjukstatistik för
våren 2021, som visar på en halvering av sjukfrånvaron inom verksamhet
gymnasieskolan 2021 i förhållande till 2020.
Av de kommentarer som har lämnats i enkäten kan vi se att svårigheter med
fjärrundervisning främst har kopplats till praktiska moment, men också till elever som
har svårt att koncentrera sig och fokusera på studierna när de är hemma. Frånvaro har
följts upp som tidigare, enligt intervjuade lärare. Det fanns rutiner för hur lektionerna
skulle inledas, bland annat så att läraren kunde se alla elever på skärmen. Eleverna
ombads också att sitta upp vid ett bord och vara påklädda. I vissa fall avslutades också
lektionerna med att lärarna kontrollerade närvaron. Under tiden som
fjärrundervisningen pågick föreföll det faktiska agerandet dock att bli mindre följsamt
mot de ursprungliga riktlinjerna.
Av lärarna som har praktiska moment i sin undervisning ansåg 42 procent att
förutsättningar för att genomföra praktiska moment inte fanns. Förutsättningar
saknades under våren 2020, men blev bättre under läsåret 2020/2021 då undervisning
delvis skedde på skolan. En rektor instämmer i att det under våren 2020 var ett stort
problem, att förutsättningar inte fanns att genomföra praktiska moment.
Lärarna anger vidare att de fick anpassa arbetet så gott det gick, men att det har varit
slitsamt, som en lärare uttrycker det. I intervjuer ges exempel på hur lärare har åkt hem
till elever med materiel så att de kan utföra praktiska moment i hemmet. För de
yrkesprogram som inte har egna verkstäder eller metodrum utan göra många besök på
arbetsplatser har det varit svårare, eftersom de inte har blivit insläppta.
Även vad gäller arbetsplatsförlagt lärande (APL) har det sett olika ut. Alla elever har
inte kunnat få ut hela sin tid på arbetsplatsen. Undervisning i idrott och hälsa har också
försvårats enligt lärare och rektor. I intervjuer framgår hur utmanande det har varit att
undervisa i kurser där praktiska moment utgör en stor del. Rektorerna har gjort
justeringar i timplanerna och lärarna har fått fokusera på teoretiska moment. Det har
inte varit ultimat. Det finns elever som har tappat intresset när utbildningen inte har
blivit den blandning av praktiska och teoretiska moment som de förväntat sig. Under
perioder tappade elever fokus på studierna, men nu upplevs de vara tillbaka. Lärarna
anger överlag att eleverna är mycket positiva till att vara tillbaka på skolan och träffa
lärarna på plats.
9
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Lärarna på IM menar att det för deras elever har varit särskilt sårbart med
fjärrundervisning. Förutom våren 2020 kunde dock undervisningen bedrivas på plats,
vilket av lärare bedömts ha givit bättre resultat. I intervjuer framförs att undervisning på
IM även skulle ha kunnat genomförts medelst fjärrundervisning. Ur ett medicinskt
perspektiv har det varit trångt i lokalerna och trots att övriga skolan i stort var tom på
elever upplevdes det inte finnas lokaler att använda eftersom ordinarie lärare i hög
grad genomförde sin undervisning från sina ordinarie, men nu tomma klassrum.
Drygt var fjärde lärare anger att elever i behov av särskilt stöd inte fick det i lika hög
grad under pandemin som före pandemin. Av kommentarer kan vi se att lärarna har lite
olika syn på om eleverna fick det stöd som de behövde eller inte. En lärare skriver att
det var ”mycket svårare” att hjälpa elever i behov av extra anpassningar och särskilt
stöd vid fjärrundervisning. ”Kommunikationen och interaktionen blev inte alls lika bra.”
Ett par lärare instämmer i detta. Andra lärare pekar på att elever har fått stöd i samma
omfattning som före pandemin och att elevhälsoteamet arbetade aktivt och fanns
tillgängligt för eleverna.
I intervju med skolchef och verksamhetschef gymnasieskola uppges att tillgången på
elevhälsans olika insatser är god, särskilt vad gäller kurator, men även antalet
skolsköterskor är i paritet med riket och vid varje skolenhet finns en specialpedagog
knuten. För vissa elever blev det till och med bättre då de deltog i undervisning i högre
grad när den genomfördes på distans. Rektorerna anger att det stämmer ganska bra
att eleverna fick särskilt stöd under pandemin i lika hög grad som före. En rektor
bedömer dock att det var svårare att anpassa undervisningen efter elevernas behov
när den bedrevs som fjärrundervisning. En av rektorerna redogör för Skolinspektionen
att mentorer och elevhälsan särskilt följer upp elever som inte deltar i undervisning. 7 Av
Skolinspektionens återkoppling till skolenhet C framgår ”att rektorn arbetar för att ge
lärarna bästa möjliga förutsättningar att bedriva undervisning under rådande
omständigheter samt att rektorn tillsammans med lärarna arbetar för att hantera de
utmaningar som finns”. Skolinspektionen finner inte att det finns behov att ge några
rekommendationer.
Representanter för elevhälsan menar att de elever som var identifierade i behov av
särskilt stöd före pandemin också fick stöd under pandemin. Det gällde också de elever
som identifierades under pandemin. Däremot kan det finnas ett mörkertal av elever
som inte uppmärksammats av lärare eller som själva signalerat att de har behov av
stöd. Elevhälsan pekar också på att det finns elever som tackar nej till stödinsatser.
Arbetet har bedrivits systematiskt enligt befintliga rutiner.
Arbetet med att ge särskilt stöd fortsätter och intensifieras under innevarande läsår,
enligt verksamhetschef gymnasieskola. Skolchefen har fått nämndens förtroende att
utifrån verksamhetens behov fördela de resurser som tilldelats kommunen genom

7
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skolmiljarden 8, drygt 3,4 mnkr. 910 I skolchefens ledningsgrupp diskuteras behoven och
en plan har upprättats. Bland annat kommer resurser att användas för att utöka stödet i
matematik och möjligen även svenska om lämplig personal finns att tillgå. Även
kostnader uppkomna under pandemin såsom kostnader för licenser, nya datorer och
lovskola har kunnat finansieras genom dessa medel.
Enkät september 2021

Jag har haft förutsättningar att bedöma
elevernas kunskaper och sätta
rättssäkra betyg.

Stämmer
helt och
hållet

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
ganska
dåligt

32

42

9

Stämmer
inte alls
4
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Som vi kan se ovan i tabellen anger 85 procent av lärarna att påståendet att de har haft
förutsättningar att bedöma elevernas kunskaper och sätta rättssäkra betyg stämmer
helt och hållet eller ganska bra.
Av Skolinspektionens återkoppling till skolenhet C vid Ållebergsgymnasiet framgår att
utmaningar finns vad ”gäller att kunna säkerställa att elever inte tar hjälp när de
genomför prov”. 11 Skolinspektionen är tillfreds med rektors åtgärder för att ge ”lärarna
bästa möjliga förutsättningar” för att kunna bedöma elever och sätta betyg och ger
därför inga rekommendationer.
Överlag framgår det av kommentarer, att bedömning av elevernas kunskaper på
distans inte fungerar särskilt bra. Vi kan se att de som tycker att påståendet stämmer
ganska dåligt eller inte stämmer alls gör det därför att det är svårt att utesluta huruvida
eleven har fuskat eller inte. Även i intervjuer blir detta tydligt. En lärare anger att proven
på distans används som diagnoser för att eleverna ska veta hur de ligger till. En annan
lärare har gjort proven mer komplexa och istället låtit eleverna har böckerna till hjälp.
De lärare vilka har angivit att påståendet stämmer helt och hållet, har i kommentarer
skrivit att eleverna har fått komma in till skolan för att genomföra vissa prov och att
betygen baseras på mer än bara provresultat som exempelvis inlämningsuppgifter.
I intervjuer uppger lärare att de har kunnat sätta rättssäkra betyg och att elevernas
kunskapsresultat i hög grad speglar elevernas kunskaper. Det framkommer dock att
det kan se lite olika ut mellan ämnena. Betygsunderlaget inte har varit lika omfattande
under pandemin som dessförinnan, menar lärarna. I de fall lärarna har vacklat mellan
två betygssteg har nog det högre betyget satts, enligt intervjuade lärare. Den finns en
risk för att måluppfyllelsen under pågående läsår 2021/2022 påverkas negativt som en

För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade regeringen att förstärka det statliga
stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Se
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/extra-skolmiljard, 2021-10-15, kl. 06:00
9 Barn- och utbildningsnämnden 2021-05-11, § 61
10 Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28, § 100 Förvaltningsekonomen återrapporterar om hur
skolmiljarden har använts.
11 Återkoppling, Skolinspektionen 2020-05-14 Dnr 2020:3264
11
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följd av bristande kunskaper dels på grund av fjärrundervisning, dels på grund av hög
sjukfrånvaro 12.

4.1.2

Kommentarer och bedömning
Vi bedömer att verksamheten har haft förutsättningar att bedriva undervisning på
distans. Åtgärder har vidtagits för att säkerställa likvärdiga förutsättningar hos personal
och elever både vad gäller teknisk utrustning och kunskap om handhavande. Det
förefaller dock som att alla elever inledningsvis inte hade full tillgång till undervisningen
på grund av bristande internetkapacitet. Personalen bedömer att fjärr- och
distansundervisningen överlag har fungerat, men att det inte alltid har varit
ändamålsenligt eller effektivt. Vi gör samma bedömning, men konstaterar samtidigt att
verksamheten har vidtagit de åtgärder som är möjliga för att motverka brister, till
exempel genom att ta in elever i mindre grupper för undervisning och examination till
skolan. Vi konstaterar att rektorer och lärare bedömer att verksamheten hade kunnat
bedrivas mer ändamålsenligt om huvudmannen i högre grad hade involverat dem inför
beslut om fjärr- och närundervisning.
Pandemin har ställt verksamheten inför utmaningar som påverkar kvalitet och möjligen
också resultat på längre sikt. Det gäller till exempel förutsättningar för extra
anpassning, insatser för elever som har svårt att fokusera och koncentrera sig och
tillgång till underlag för bedömning.
Utmaningar har inte saknats och vi bedömer att det är fortsatt mycket angeläget att
huvudmannen följer upp förutsättningarna för gymnasieskolan att ge eleverna de
utmaningar och det stöd som behövs för att de ska utvecklas så långt som möjligt.

4.2

Uppföljningar och åtgärder

4.2.1

Iakttagelser
Nämndens ordförande och skolchef menar att nämnden kontinuerligt, vid varje
sammanträde har följt upp det aktuella läget kring Covid-19. Skolchefens
informationspunkt har i hög grad handlat om smittläget, men även berört andra
aspekter såsom förutsättningar för undervisningen. Även vilka förutsättningar som
personalen har haft har muntligen följts upp genom skolchefen. Några enkäter har inte
genomförts hos personalen på nämndens uppdrag, för att inte ytterligare öka
arbetsbördan, enligt ordförande. Skolchefen påtalar dock att förvaltningens
utvecklingsledare har genomfört intervjuer med gymnasieskolans rektorer och
redovisat detta för nämnden 2020 13. Av redovisningen framgår bland annat att
pandemins påverkan på utbildningen har varit minst på de högskoleförberedande
programmen och högst på introduktionsprogrammen. Praktiska moment har inte
kunnat genomförs fullt ut och kurser har därför förlängts, vilket skapat en
”utbildningsskuld”, enligt rektorerna.

12 Förut kom eleverna även om de var lite småförkylda. Nu ska alla stanna hemma vid minsta
förkylningssymtom och tills de har blivit friska igen, enligt respondent.
13 Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-29, § 98
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Enkäter skickades på verksamhetsnivå till personal vid Ållebergsgymnasiet under
slutet på vårterminen 2020 14 samt till vårdnadshavare våren 2021 15. Av enkäten till
vårdnadshavare framgår att de flesta vårdnadshavare upplever att eleverna har haft
goda möjligheter att studera hemma och att kvaliteten på undervisningen var god.
Däremot bedöms fjärrundervisningen har påverkat eleverna något negativt både vad
gäller lärande, fysiskt mående och psykiskt mående.
På samtliga nivåer framförs att samverkan har varit god med de fackliga
representanterna. Nämnden följer upp elevernas kunskapsutveckling enligt beslutat
årshjul, vilket i huvudsak betyder i oktober påföljande läsår.
Av nämndens protokoll framgår att frågor kopplade till Covid-19 behandlats vid
sammanträdena nedan. Nämndens ordförande bedömer att flera ledamöter har varit
aktiva och ställt frågor till skolchefen.
 2020-03-03
Information om kommunens hantering av läget gällande
coronaviruset Covid-19
 2020-04-07
Rådande pandemin gör den ekonomiska prognosen än mer
osäker än i normala fall och skolchefen ger lägesinformation om Coronaviruset.
 2020-05-12
Information om Covid-19-läget och Skolinspektionens
granskning av distansstudier vid enhet C.
 2020-06-16

Information om Covid-19-läget.

 2020-08-25
Vid ärendet handlingsplan för uppföljning av budget bedömdes
pandemin inte påverkat det ekonomiska läget negativ. Vid sammanträdet
redovisades också måluppfyllelsen i gymnasieskolan. Den bedömdes visa på
ett ”stabilt resultat”. Nämndens kontaktverksamhet med enheterna har inte
kunnat genomföras så som planerat under pandemin och därför beslutas att
skjuta upp utvärderingen av densamma. Information om Covid-19-läget samt
information om läsårsstarten vid Ållebergsgymnasiet.
 2020-09-29
Sjukfrånvaron har ökat bland personalen under Covid-19, men
bedöms ändå som marginell utifrån gällande förutsättningar.
 2020-11-30

Nämnden informeras om aktuellt Covid-19-läge.

 2020-12-08
”Skolchef Karin Bronell informerar om covid-läget. Det är hög
sjukfrånvaro bland både barn, elever och personal. […] Ållebergsgymnasiet har
övergått till distansundervisning för alla program och årskurser, utom för
GYSÄR och IM. Av protokollet framgår också att 13 skrivelser har inkommit till
nämnden med anledning av ”ordförandebeslut om 2020-11-23 om återgång till
närundervisning kombinerat med distansundervisning på Ållebergsgynmasiet
under perioden 24 november till 21 december 2020”.
 2021-03-09
Skolchefen informerar om Covid-19-läget. Informationen
handlar bland annat om nytt ordförandebeslut om när- och distansundervisning
14 Resultat från enkätundersökning av distansundervisning/ distansarbete gjord VT20 under tiden 27/5 till
11/6, Ållebergsgymnasiet
15 Fjärrundervisning på Ållebergsgymnasiet Enkät till vårdnadshavare, maj 2021, Ållebergsgymnasiet
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utifrån förtydligade rekommendationer från Smittskyddet i Västra Götaland. ”Det
finns risk för ryckighet i verksamheterna framöver”, konstateras i protokollet.
 2021-04-06
Verksamhetschef gymnasieskola informerar om lovskola och
skolchef om det aktuella smittläget under ärendepunkten information till
nämnden.
 2021-05-11

”Skolchefen informerar om aktuellt Covid-19-läge.”

 2021-06- 08
”Rapport om barn- och utbildningsförvaltningens
arbetsmiljöarbete”. Bland annat konstateras att ”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”.
 2021-09-07
Skolchefen informerar med anledning av Covid-19, bland annat
om att vaccinering pågår på Ållebergsgymnasiet. Nämnden fick även
information om resultatet av sommarskola för elever på
introduktionsprogrammen.
I tabellen nedan redovisas måluppfyllelsen i fyra mått för gymnasieskolans nationella
program.
2018/19

2019/20

2020/21 16

Andel gymnasieelever med examen inom
tre år, yrkesprogram

84,7 %

89,7 %

78 %

Andel gymnasieelever med examen inom
tre år, högskoleförberedande program

93,0 %

93,1 %

89 %

Andel avgångselever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och
högskola.

69,3 %

67,1 %

82 %

Genomsnittligt betygsvärde av samtliga
elevers slutbetyg i gymnasieskolan 17

14,2 %

14,1 %

14,7 %

Kolada

Av tabellen ovan framgår att andelen elever som tog examen från gymnasieskolan
efter läsåret 2019/2020 var något högre än läsåret dessförinnan, trots fjärrundervisning
under vårterminens senare del. Måluppfyllelsen sjönk dock läsåret 2020/2021. Då hade
avgångseleverna gått i en gymnasieskola som under drygt ett helt läsår varit påverkad
av pandemins konsekvenser.
Av ”Förvaltningens sammanfattande redovisning av ”Kunskapsutveckling/Utveckling
och Lärande” GYMNASIESKOLA 2020” framgår att ”under våren 2020 flyttades all
16
17

Uppgifterna är lämnade av kommunen
Elever med examen eller studiebevis
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undervisning från att bedrivas fysiskt till digitala plattformar och det blev en stor
omställning för både personal och elever. Fokus skiftades från vardagsarbete och
kompetensutveckling till teknik och pedagogiska frågor. Rektorerna vittnar om en hög
tillit till professionen och ett genuint samarbete inom kollegiet för att klara utmaningarna
med kort varsel. Vid terminsavslutningen kunde man konstatera att måluppfyllelsen
fortsatt var hög och till och med lite högre än under föregående år men skillnaden
mellan elevgruppen med bäst resultat och gruppen med lägst hade ökat. Det blev
tydligt att de högpresterande eleverna tom gynnades av distansstudier i motsats till den
lågpresterande gruppen”. Denna bild ges också i intervjuer av flera respondenter.
I ”Förvaltningens sammanfattande redovisning av ”Kunskapsutveckling/Utveckling och
Lärande” GYMNASIESKOLA 2021” kan vi läsa att ”pandemin har varit den
förutsättning som haft störst påverkan på årets utbildning. Pandemin har slagit hårdast
mot läsår 21/22-års treor. Dessa elever gick år 1 mars 2020 vid början av pandemin, år
2 läste de stora delar på distans. Det finns en undervisningsskuld som behöver
kompenseras för under det kommande läsåret, i synnerhet gällande APL.
Undervisningens kvalité har påverkats. Elever upplever att de har haft en högre
arbetsbörda, då fler uppgifter var teoretiska, de har haft svårare att hålla igång sin
motivation under pandemin. En stor andel elever beskriver att de har mått sämre både
fysiskt och psykiskt under pandemin. Stressen har ökat markant inom vissa
elevgrupper. En elevgrupp har upplevt distansundervisningen som positivt, då de har
haft enklare att fokusera och prestera på de uppgifter som de fått. De kurser med
praktisk-estetiska inslag har haft stora utmaningar för att klara av att bedriva kurser
som ensemble, kör och bild på distans”.
Vad gäller uppfyllelsen av kunskapsmålen konstateras att ”måluppfyllelsen för
Ållebergsgymnasiets nationella program avseende betygspoäng har under de tre
senaste åren varit stabil” ”85% av eleverna har det senaste året nått en
gymnasieexamen. Något högre siffror är det bland de elever som läst ett
högskoleförberedande program”. ”Det finns dock en variation i såväl förutsättningar
som progression mellan de olika enheterna och programmen”, enligt rapporten.
Trots pandemin är genomsnittet gällande betygspoäng den samma som tidigare år,
men skillnaden mellan andel höga betyg och låga betyg har ökat. Högpresterande
elever har i högre grad klarat av att följa utbildningen och undervisningen och klarat av
att få högre betyg, medan för elever med olika utmaningar har pandemin försvårat
deras kunskapsinhämtande. Skillnaden har blivit större mellan elever men medelvärdet
har blivit detsamma.”

4.2.2

Kommentarer och bedömning
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden under pandemin har följt upp
verksamhetens förutsättningar och till viss del elevernas kunskapsutveckling. Det har
inte framkommit att verksamheten har saknat specifika insatser, men vilket tidigare har
noterats har synpunkter framförts av rektorer och lärare vad gäller bristande dialog och
att beslut därmed upplevs ha blivit mindre ändamålsenliga.
Vi delar bedömningen att det rimligen finns en ”utbildningsskuld” även efter läsåret
2020/2021. Vi bedömer att huvudmannen står inför utmaningar i spåren av pandemins
15
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inverkan på utbildningen och vi vill påtala vikten av att huvudmannen kontinuerligt följer
upp verksamhetens förutsättningar och elevernas måluppfyllelse och har beredskap att
fatta beslut om åtgärder som krävs för att snabbt komma till rätta med eventuella
brister.

5

Slutsats och rekommendationer
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden i huvudsak har givit gymnasieskolan
förutsättningar att bedriva distans- och fjärrundervisning och att verksamheten och
kunskapsresultaten har följts upp ur kvalitetsperspektiv. Vi konstaterar att rektorer och
personal vid gymnasieskolan inte har samma syn på om det har förts en tillräckligt
omfattande dialog med dem från huvudmannens och dess representanters sida.
Huvudmannen menar att dialog har skett med verksamheten enligt fastställd styrkedja.
Rektorer och personal uppfattar inte huvudmannens beslut om vilka elever som skulle
läsa på plats respektive på distans som ändamålsenligt ur undervisningsperspektiv.
Huruvida detta beslut är en konsekvens av bristande dialog eller att parterna har olika
syn på beslutet i sig är rektorer och lärare respektive huvudmannen och dess
representanter uppenbarligen oeniga om.
Fortfarande kvarstår betydande utmaningar och vi bedömer det som angeläget att
nämnden fortsätter att rikta särskilt fokus mot dessa utmaningar och har beredskap för
att vidta adekvata åtgärder.

5.1

Rekommendationer
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden
att

— särskilt följa upp och vid behov tillse att åtgärder vidtas för:
-

att lärarna och andra kompetenser i gymnasieskolan ges förutsättningar att
möta de extra behov som elever har efter att undervisningen har bedrivits
digitalt.
att elever i behov av stöd och särskilt stöd får det.

— följa upp pandemins påverkan på skolpersonalens arbetsmiljö och vid behov vidta
åtgärder.

— utvärdera kommunikations- och informationskedjan mellan huvudman och
skolenheter

KPMG AB

Joakim Nertyk
Certifierad kommunal revisor
Specialist

Viktoria Bernstam
Certifierad kommunal revisor
Kundansvarig
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Barn- och utbildningsnämnden

Kommunrevisionen granskar gymnasieskolans
distansundervisning och uppföljning av
kunskapsresultat ur ett kvalitetsperspektiv
Förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utifrån KPMG
genomlysning åtgärda rekommendationerna enligt nedan lagda
förslag.
Bakgrund
På kommunrevisionens uppdrag har KPMG genomfört en granskning av
fjärr- och distansundervisningen vid Ållebergsgymnasiet under 2021.
Granskningen gäller barn- och utbildningsnämndens ansvar för utbildningen
och förutsättningar att bedriva densamma utifrån de beslut som togs för fjärroch distansundervisning.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Barn- och utbildningsnämnden har av kommunrevisionen fått i uppdrag att
utifrån granskningen beskriva vilka åtgärder som avses genomföras.
KPMG bedömer att verksamheten har haft förutsättningar att bedriva
undervisningen på distans men rekommenderar barn- och
utbildningsnämnden att:
1. Särskilt följa upp och vid behov tillse att åtgärder vidtas för:
- att lärarna och andra kompetenser i gymnasieskolan ges förutsättningar att
möta de extra behov som elever har efter att undervisningen har bedrivits
digitalt.
- att elever i behov av stöd och särskilt stöd får det.
2. Följa upp pandemins påverkan på skolpersonalens arbetsmiljö och vid
behov vidta åtgärder.
3. Utvärdera kommunikations- och informationskedjan mellan huvudman
och skolenheter.

Barn- och utbildningskontoret
Sonja Neuman Hall Nämndsekreterare 5351 sonja.neumanhall@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Förvaltningens bedömning
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta om följande
åtgärder utifrån KPMG´s rekommendationer:
1. Elevernas kunskapsresultat följs upp kontinuerligt under året. Detta görs
inom respektive rektorsenhet med hjälp av lärare, mentor och elevhälsa.
Ett antal elever får förlängda kurser.
Statliga medel, den så kallade skolmiljarden har möjliggjort viss utökning av
lärarresurs inom ämnet Idrott och hälsa, då det i detta ämne finns många
moment som varit svåra att genomföra under pandemin.
Medlen har även använts till vikarier, samt för att ersätta personal för utförd
övertid i samband med sjukdom och extra lektioner vid inställd APL.
Utifrån uppföljningen ses ett ökat behov i vissa ämnen och i studier i allmänhet
och en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras ska upprättas.
Tack vare att nya statliga medel för 2022 har tillskjutits och att ändringar gjorts
i förordning (2020:115), har kommunen möjlighet att åtgärda dessa behov.
Rektorerna ser en ökad orolighet i elevgrupperna och pandemin har gjort att
trygghets- och trivselinsatser inte har kunnat genomföras i samma omfattning
som vanligt.
Skolenheterna har under höstterminen ”fredat” undervisningstiden genom att
begränsa antalet schemabrytande aktiviteter samt begränsa antalet
utvecklingsprojekt.
2. Arbetsmiljön följs upp kontinuerligt vid lokala samverkansmöten,
arbetsplatsträffar (APT) och enskilda samtal med medarbetarna.
Regelbundna riskbedömningar, arbetsmiljöronder, enkäter och
medarbetarsamtal genomförs enligt vanlig rutin.
Vidtagna åtgärder under hösten 2021 har varit att:
- aktivt arbeta för, och avsätta tid för, att främja trivsel och samhörighet i
personalgruppen.
- erbjuda skyddsutrustning till personal som önskar det.
- kontinuerligt följa sjukstatistik hos personal och elever.
3. I rapporten framgår det att det råder en otydlighet i kommunikation och
informationskedjan mellan huvudman och gymnasiets skolenheter.
Detta åtgärdas genom att:
- Genomgång av aktuell delegationsordning och förvaltningens organisation
på ett APT.
- Vid beslut som tas av huvudman, tydligt kommunicera till berörd personal
vilken förordning eller lag som beslutet tas utifrån.
- Uppmana personalen att läsa nämndens protokoll i BU-Nytt
- Verksamhetschef för gymnasiet tillsammans med skolchef upprättar en
kommunikationsplan för berörda skolenheter. Denna kommunikationsplan
följs upp i januari 2023.

3(3)

Finansiering
Utifrån statliga medel kan extra undervisning i de fall som beskrivits
finansieras. Skolchef kommer även fortsättningsvis att varje kvartal redovisa
i nämnd hur pengarna har använts.
Beslutsunderlag
Slutlig granskning distansundervisning Falköping
Missiv granskning distansundervisning Falköping
Information om kommunrevisionens granskning av gymnasieskolans
distansundervisning och uppföljning av kunskapsresultat ur ett
kvalitetsperspektiv
Beslutet ska skickas till
Rektorer vid Ållebergsgymnasiet
Kommunrevisionen

Karina Bronell
Skolchef
Torbjörn Karlsson
Verksamhetschef gymnasiet
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Beslut om prislista för gymnasieprogram kalenderåret
2022
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer nedanstående prislista för
gymnasieprogram för kalenderåret 2022.
Bakgrund
Följande prislista föreslås för de gymnasiala utbildningarna på
Ållebergsgymnasiet för kalenderåret 2022. Prislistan är framräknad på
samma sätt som beräkning av bidrag till fristående huvudmän, men med
skillnaden att den är beräknad med faktisk administration samt ingen moms.
Kostnader per elev

Program

Läsår

Termin

BA

Bygg- och
anläggningsprogrammet exkl.
inriktning anläggningsfordon

142 739

71 369

BF

Barn- och fritidsprogrammet

112 021

56 011

EK

Ekonomiprogrammet

99 598

49 799

EE

El- och energiprogrammet

137 182

68 591

ESI

Estetiska programmet musik

191 563

95 782

FT

Fordons- och
transportprogrammet exkl.
inriktning transport

152 922

76 461

HA

Handels- och
administrationsprogrammet

128 927

64 463

IN

Industritekniska programmet

148 410

74 205

NA

Naturvetenskapsprogrammet

101 773

50 887

SA

Samhällsvetenskapsprogrammet

101 397

50 698

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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TE

Teknikprogrammet

126 128

63 064

VO

Vård- och omsorgsprogrammet

127 879

63 939

IM

Introduktionsprogrammet

146 727

73 363

HOHAL

Hälsa vård och omsorg
Gymnasiesärskolan

315 082

157 541

Tilläggsbelopp för elev på nationell
idrottsutbildning enligt
Riksidrottsförbundets
rekommendation

Läsår Termin

Individuell idrott

18 771

9 385

Lagidrott

15 643

7 821

Tilläggsbelopp
Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett
omfattande behov av särskilt stöd.
Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
Tilläggsbelopp ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av
personal vid kommunens specialpedagogiska centrum.

Paragrafen skickas till
Berörda huvudmän

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Barn- och utbildningsnämnden

Beslut om prislista för gymnasieprogram kalenderåret
2022
Förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer nedanstående prislista för
gymnasieprogram för kalenderåret 2022.
Bakgrund
Följande prislista föreslås för de gymnasiala utbildningarna på
Ållebergsgymnasiet för kalenderåret 2022. Prislistan är framräknad på
samma sätt som beräkning av bidrag till fristående huvudmän, men med
skillnaden att den är beräknad med faktisk administration samt ingen moms.

Kostnader per elev

Program

Läsår

Termin

BA

Bygg- och
anläggningsprogrammet exkl.
inriktning anläggningsfordon

142 739

71 369

BF

Barn- och fritidsprogrammet

112 021

56 011

EK

Ekonomiprogrammet

99 598

49 799

EE

El- och energiprogrammet

137 182

68 591

ESI

Estetiska programmet musik

191 563

95 782

FT

Fordons- och
transportprogrammet exkl.
inriktning transport

152 922

76 461

Barn- och utbildningskontoret
Jens Sjöstrand Förvaltningsekonom 0515-88 52 84 jens.sjostrand@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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HA

Handels- och
administrationsprogrammet

128 927

64 463

IN

Industritekniska programmet

148 410

74 205

NA

Naturvetenskapsprogrammet

101 773

50 887

SA

Samhällsvetenskapsprogrammet

101 397

50 698

TE

Teknikprogrammet

126 128

63 064

VO

Vård- och omsorgsprogrammet

127 879

63 939

IM

Introduktionsprogrammet

146 727

73 363

HOHAL

Hälsa vård och omsorg
Gymnasiesärskolan

315 082

157 541

Tilläggsbelopp för elev på nationell
idrottsutbildning enligt
Riksidrottsförbundets
rekommendation

Läsår Termin

Individuell idrott

18 771

9 385

Lagidrott

15 643

7 821

Tilläggsbelopp
Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett
omfattande behov av särskilt stöd.
Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
Tilläggsbelopp ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av
personal vid kommunens specialpedagogiska centrum.
Beslutet ska skickas till
Berörda huvudmän
Jens Sjöstrand
Förvaltningsekonom
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Beslut om bidrag till fristående gymnasieskola 2022
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner nedanstående prislista för
bidrag till fristående gymnasieskolor för kalenderår 2022.
Sammanfattning
Bidragsbeloppen grundar sig på barn- och utbildningsnämndens budget för
2022 och beräknas enligt Skolverkets anvisningar.
Tilläggsbelopp för visst stöd på introduktionsprogram per elev och ämne
utbetalas enligt Skolverkets föreskrifter.
Bakgrund
Program

Budgeterad
Administration Moms
Måltider
kostnad
(3%)
(6%)

Totaltbudgeterat
bidragsbelopp
2022

BA, Bygg- och
anläggningsprogrammet
exkl. inriktning
anläggningsfordon

122 954

8 445

3 942

8 120

143 461

BF Barn- och
fritidsprogrammet

92 237

8 445

3 020

6 222

109 924

EK Ekonomiprogrammet

79 813

8 445

2 648

5 454

96 360

EE El- och
energiprogrammet

117 396

8 445

3 775

7 777

137 394

ESI Estetiska programmet
inriktning musik

171 779

8 445

5 407

11 138

196 768

FT Fordons- och
transportprogrammet exkl.
inriktning transport

133 137

8 445

4 247

8 750

154 579

HA Handelsadministrationsprogrammet

109 141

8 445

3 528

7 267

128 381

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2 (2)

Sammanträdesdatum

2022-01-11

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

IN Industritekniska
programmet

128 625

8 445

4 112

8 471

149 653

NA
Naturvetenskapsprogrammet

81 988

8 445

2 713

5 589

98 735

SA Samhällsvetenskapsprogrammet

81 612

8 445

2 702

5 566

98 324

TE Teknikprogrammet

106 344

8 445

3 444

7 094

125 326

VO Vård- och
omsorgsprogrammet

108 093

8 445

3 496

7 202

127 237

HOHAL Hälsa vård och
omsorg gymnasiesärskolan

303 742

8 445

9 112

18 771

331 626

Tilläggsbelopp
Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett
omfattande behov av särskilt stöd.
Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
Tilläggsbelopp ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av
personal vid kommunens specialpedagogiska centrum.

Paragrafen skickas till
Berörda huvudmän

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-01-03
BUN 2021/01367

1 (2)

Barn- och utbildningsnämnden

Beslut om bidrag till fristående gymnasieskola 2022
Förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner nedanstående prislista för
bidrag till fristående gymnasieskolor för kalenderår 2022.

Sammanfattning
Bidragsbeloppen grundar sig på barn- och utbildningsnämndens budget för
2022 och beräknas enligt Skolverkets anvisningar.
Tilläggsbelopp för visst stöd på introduktionsprogram per elev och ämne
utbetalas enligt Skolverkets föreskrifter.

Bakgrund
Program

Budgeterad
Administration Moms
Måltider
kostnad
(3%)
(6%)

Totaltbudgeterat
bidragsbelopp
2022

BA, Bygg- och
anläggningsprogrammet
exkl. inriktning
anläggningsfordon

122 954

8 445

3 942

8 120

143 461

BF Barn- och
fritidsprogrammet

92 237

8 445

3 020

6 222

109 924

EK Ekonomiprogrammet

79 813

8 445

2 648

5 454

96 360

EE El- och
energiprogrammet

117 396

8 445

3 775

7 777

137 394

ESI Estetiska programmet
inriktning musik

171 779

8 445

5 407

11 138

196 768

Barn- och utbildningskontoret
Jens Sjöstrand Förvaltningsekonom 0515-88 52 84 jens.sjostrand@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

2(2)

FT Fordons- och
transportprogrammet exkl.
inriktning transport

133 137

8 445

4 247

8 750

154 579

HA Handelsadministrationsprogrammet

109 141

8 445

3 528

7 267

128 381

IN Industritekniska
programmet

128 625

8 445

4 112

8 471

149 653

NA
Naturvetenskapsprogrammet

81 988

8 445

2 713

5 589

98 735

SA Samhällsvetenskapsprogrammet

81 612

8 445

2 702

5 566

98 324

TE Teknikprogrammet

106 344

8 445

3 444

7 094

125 326

VO Vård- och
omsorgsprogrammet

108 093

8 445

3 496

7 202

127 237

HOHAL Hälsa vård och
omsorg gymnasiesärskolan

303 742

8 445

9 112

18 771

331 626

Tilläggsbelopp
Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett
omfattande behov av särskilt stöd.
Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
Tilläggsbelopp ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av
personal vid kommunens specialpedagogiska centrum.

Beslutet ska skickas till
Berörda huvudmän

Jens Sjöstrand
Förvaltningsekonom

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§7

2022-01-11

Dnr 2022/00028

Beslut om bidrag till enskilda huvudmän inom
gymnasieskolan - principbeslut att använda prislistan
för Utbildning Skaraborg
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att principen om bidrag till
fristående huvudmän inom gymnasieskolan beräknas utifrån
samverkansområdets genomsnittspris i de fall Falköpings kommun inte
själva anordnar programmet.
2

Barn- och utbildningsnämnden delegerar till skolchef att fatta riktade
beslut om bidrag till varje enskild huvudman.

Bakgrund
Enligt gymnasieförordningen 13 kap 1§ ska bidrag till fristående huvudmän
för gymnasieskola och gymnasiesärskola beslutas per kalenderår.
Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande
kalenderåret och beslutas före kalenderårets början.
Förvaltningens bedömning
Eftersom genomsnittspris inom gymnasieskolan grundar sig på de i
samverkansområdet ingående kommunernas priser, sammanställs denna
prislista efter respektive kommuns nämndbeslut. För att möjliggöra beslut så
tidigt som möjligt är det lämpligt att delegera beslutet till skolchef.
Finansiering
Ej aktuellt.

Paragrafen skickas till
Berörda huvudmän

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

1 (1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-01-10
BUN 2022/00028

1 (1)

Barn- och utbildningsnämnden

Bidrag till enskilda huvudmän inom gymnasieskolan principbeslut att använda prislistan för Utbildning
Skaraborg
Förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att principen om bidrag till
fristående huvudmän inom gymnasieskolan beräknas utifrån
samverkansområdets genomsnittspris i de fall Falköpings kommun inte
själva anordnar programmet.
2

Barn- och utbildningsnämnden delegerar till skolchef att fatta riktade
beslut om bidrag till varje enskild huvudman.

Bakgrund
Enligt gymnasieförordningen 13 kap 1§ ska bidrag till fristående huvudmän
för gymnasieskola och gymnasiesärskola beslutas per kalenderår.
Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande
kalenderåret och beslutas före kalenderårets början.
Förvaltningens bedömning
Eftersom genomsnittspris inom gymnasieskolan grundar sig på de i
samverkansområdet ingående kommunernas priser, sammanställs denna
prislista efter respektive kommuns nämndbeslut. För att möjliggöra beslut så
tidigt som möjligt är det lämpligt att delegera beslutet till skolchef.
Finansiering
Ej aktuellt.
Beslutet ska skickas till
Berörda huvudmän

Jens Sjöstrand
Förvaltningsekonom
Barn- och utbildningskontoret
Jens Sjöstrand Förvaltningsekonom 0515-88 52 84 jens.sjostrand@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§9

2022-01-11

Dnr 2021/01369

Beslut om prislista för förskola och pedagogisk
omsorg 2022
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer prislistan för förskola samt
pedagogisk omsorg, för kalenderåret 2022 enligt nedanstående
beräkning.
Bakgrund
Beräkning av prislistan grundar sig på barn- och utbildningsnämndens
budget för 2022. De fördelningar som gäller för nämndens egna
verksamheter används även vid beräkning av prislistan.
Förskola
Omsorg och pedagogisk verksamhet
Pedagogiskt material
Måltider

104 188
1 000
8 021

Lokalkostnad
Administration
Summa
Barnomsorgsavgift (kommunens genomsnitt)

19 367
2 084
134 661
-8 176

Summa bidrag per barn

126 485

Pedagogisk omsorg
Omsorg och pedagogisk verksamhet
Pedagogiskt material
Måltider
Lokalkostnad
Administration
Summa
Barnomsorgsavgift (kommunens genomsnitt)

93 791
1 000
8 021
19 367
2 084
124 264
-8 176

Summa bidrag per barn

116 088

Tilläggsbelopp
Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett
omfattande behov av särskilt stöd.
Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

1 (2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2022-01-11

Tilläggsbelopp ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av
personal vid kommunens specialpedagogiska centrum.

Paragrafen skickas till
Berörda huvudmän

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

2 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-12-22
BUN 2021/01369

1 (2)

Barn- och utbildningsnämnden

Beslut om prislista för förskola och pedagogisk
omsorg 2022
Förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer prislistan för förskola samt
pedagogisk omsorg, för kalenderåret 2022 enligt nedanstående
beräkning.

Bakgrund
Beräkning av prislistan grundar sig på barn- och utbildningsnämndens
budget för 2022. De fördelningar som gäller för nämndens egna
verksamheter används även vid beräkning av prislistan.

Förskola
Omsorg och pedagogisk verksamhet
Pedagogiskt material
Måltider

Lokalkostnad

104 188
1 000
8 021

Administration
Summa
Barnomsorgsavgift (kommunens genomsnitt)

19 367
2 084
134 661
-8 176

Summa bidrag per barn

126 485

Barn- och utbildningskontoret
Jens Sjöstrand Förvaltningsekonom 0515-88 52 84 jens.sjostrand@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

2(2)

Pedagogisk omsorg
Omsorg och pedagogisk verksamhet
Pedagogiskt material
Måltider
Lokalkostnad
Administration
Summa
Barnomsorgsavgift (kommunens genomsnitt)

93 791
1 000
8 021
19 367
2 084
124 264
-8 176

Summa bidrag per barn

116 088

Tilläggsbelopp
Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett
omfattande behov av särskilt stöd.
Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
Tilläggsbelopp ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av
personal vid kommunens specialpedagogiska centrum.

Beslutet ska skickas till
Berörda huvudmän

Jens Sjöstrand
Förvaltningsekonom

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§8

2022-01-11

Dnr 2021/01368

Beslut om bidrag till fristående förskola och fristående
pedagogisk omsorg kalenderåret 2022
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp per barn och år
för barn i fristående förskolor samt fristående pedagogisk omsorg, för
kalenderåret 2022 enligt nedanstående beräkning.
Bakgrund
Beräkning av bidragsbeloppen grundar sig på barn- och
utbildningsnämndens budget för 2022. De fördelningar som gäller för
nämndens egna verksamheter används även vid bidragsberäkningen.
Förskola
Omsorg och pedagogisk verksamhet
Pedagogiskt material
Måltider

104 188
1 000
8 021

Lokalkostnad
Administration 3 %
Moms 6 %
Summa
Barnomsorgsavgift (kommunens genomsnitt)

19 367
3 977
8 193
144 747
-8 176

Summa bidrag per barn

136 571

Pedagogisk omsorg
Omsorg och pedagogisk verksamhet
Pedagogiskt material
Måltider
Lokalkostnad
Administration 1 %
Moms 6 %
Summa
Barnomsorgsavgift (kommunens genomsnitt)

93 791
1 000
8 021
19 367
1 222
7 404
130 805
-8 176

Summa bidrag per barn

122 629

Tilläggsbelopp
Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett
omfattande behov av särskilt stöd.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

1 (2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2022-01-11

Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
Tilläggsbelopp ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av
personal vid kommunens specialpedagogiska centrum.

Paragrafen skickas till
Berörda huvudmän

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

2 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-12-22
BUN 2021/01368

1 (2)

Barn- och utbildningsnämnden

Beslut om bidrag till fristående förskola och fristående
pedagogisk omsorg kalenderåret 2022
Förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp per barn och
år för barn i fristående förskolor samt fristående pedagogisk omsorg,
för kalenderåret 2022 enligt nedanstående beräkning.

Bakgrund
Bakgrund
Beräkning av bidragsbeloppen grundar sig på barn- och
utbildningsnämndens budget för 2022. De fördelningar som gäller för
nämndens egna verksamheter används även vid bidragsberäkningen.

Förskola
Omsorg och pedagogisk verksamhet
Pedagogiskt material
Måltider

Lokalkostnad

104 188
1 000
8 021

Administration 3 %
Moms 6 %
Summa
Barnomsorgsavgift (kommunens genomsnitt)

19 367
3 977
8 193
144 747
-8 176

Summa bidrag per barn

136 571

Barn- och utbildningskontoret
Jens Sjöstrand Förvaltningsekonom 0515-88 52 84 jens.sjostrand@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

2(2)

Pedagogisk omsorg
Omsorg och pedagogisk verksamhet
Pedagogiskt material
Måltider
Lokalkostnad
Administration 1 %
Moms 6 %
Summa
Barnomsorgsavgift (kommunens genomsnitt)

93 791
1 000
8 021
19 367
1 222
7 404
130 805
-8 176

Summa bidrag per barn

122 629

Tilläggsbelopp
Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett
omfattande behov av särskilt stöd.
Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
Tilläggsbelopp ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av
personal vid kommunens specialpedagogiska centrum.

Beslutet ska skickas till
Berörda huvudmän

Jens Sjöstrand
Förvaltningsekonom

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 11

2022-01-11

Dnr 2021/01371

Beslut om prislista för grundskola, förskoleklass och
fritidshem 2022
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer prislistan för grundskola,
förskoleklass och fritidshem för kalenderåret 2022 enligt nedanstående
beräkning.
Bakgrund
Beräkning av prislistan grundar sig på barn- och utbildningsnämndens
budget för 2022 och ett genomsnitt av barn/elevantal för vår- och
höstterminerna. De fördelningar som gäller för nämndens egna verksamheter
används således även vid beräkning av prislistan.

Grundbelopp, kr per elev
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård och hälsovård
Måltider
Lokalkostnader
Administration
Summa

Fsk klass
38 950
1 765
7 869
7 332
11 401
7 385
74 702

Grundbelopp, kr per elev
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård och hälsovård
Måltider
Lokalkostnader
Administration
Summa

1-3
47 595
1 915
7 869
7 332
11 401
7 385
83 496

Grundbelopp, kr per elev
Justerarnas signaturer
Digital justering

4-6
Protokollsutdraget bestyrks

1 (3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård och hälsovård
Måltider
Lokalkostnader
Administration
Summa

Grundbelopp, kr per elev
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård och hälsovård
Måltider
Lokalkostnader
Administration
Summa

2022-01-11

54 837
2 365
7 869
7 332
11 401
7 385
91 189

7-9
59 324
3 415
7 869
8 229
11 401
7 385
97 623

Fritidshem
Omsorg och pedagogisk verksamhet
Material
Måltider
Lokalkostnader
Administration
Barnomsorgspeng
Summa bidrag fristående fth

29 785
450
5 817
4 980
2 084
-8176
34 941

Tilläggsbelopp
Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett
omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas
modersmålsundervisning (det senare gäller ej förskoleklass och fritidshem).
Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
Tilläggsbeloppet ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av
personal vid kommunens specialpedagogiska centrum.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

2 (3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2022-01-11

Paragrafen skickas till
Berörda huvudmän

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

3 (3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-12-22
BUN 2021/01371

1 (3)

Barn- och utbildningsnämnden

Beslut om prislista för grundskola, förskoleklass och
fritidshem 2022
Förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer prislistan för grundskola,
förskoleklass och fritidshem för kalenderåret 2022 enligt
nedanstående beräkning.

Bakgrund
Beräkning av prislistan grundar sig på barn- och utbildningsnämndens
budget för 2022 och ett genomsnitt av barn/elevantal för vår- och
höstterminerna. De fördelningar som gäller för nämndens egna verksamheter
används således även vid beräkning av prislistan.

Grundbelopp, kr per elev
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård och hälsovård
Måltider
Lokalkostnader
Administration
Summa

Fsk klass
38 950
1 765
7 869
7 332
11 401
7 385
74 702

Barn- och utbildningskontoret
Jens Sjöstrand Förvaltningsekonom 0515-88 52 84 jens.sjostrand@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

2(3)

Grundbelopp, kr per elev
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård och hälsovård
Måltider
Lokalkostnader
Administration
Summa
Grundbelopp, kr per elev
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård och hälsovård
Måltider
Lokalkostnader
Administration
Summa

Grundbelopp, kr per elev
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård och hälsovård
Måltider
Lokalkostnader
Administration
Summa

1-3
47 595
1 915
7 869
7 332
11 401
7 385
83 496
4-6
54 837
2 365
7 869
7 332
11 401
7 385
91 189

7-9
59 324
3 415
7 869
8 229
11 401
7 385
97 623

Fritidshem
Omsorg och pedagogisk verksamhet
Material
Måltider
Lokalkostnader
Administration
Barnomsorgspeng
Summa bidrag fristående fth

29 785
450
5 817
4 980
2 084
-8176
34 941

3(3)

Tilläggsbelopp
Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett
omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas
modersmålsundervisning (det senare gäller ej förskoleklass och fritidshem).
Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
Tilläggsbeloppet ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av
personal vid kommunens specialpedagogiska centrum.

Beslutet ska skickas till
Berörda huvudmän

Jens Sjöstrand
Förvaltningsekonom

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 10

2022-01-11

Dnr 2021/01370

Beslut om bidrag till fristående grundskola,
förskoleklass och fritidshem kalenderåret 2022
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp per elev i
fristående grundskolor och förskoleklass samt bidragsbelopp per barn i
fristående fritidshem för kalenderåret 2022 enligt nedanstående
beräkning.
Bakgrund
Beräkning av bidragsbeloppen grundar sig på barn- och
utbildningsnämndens budget för 2022 och ett genomsnitt av barn-/elevantal
för vår- och höstterminerna. De fördelningar som gäller för nämndens egna
verksamheter används således även vid bidragsberäkningen.
Grundbelopp, kr per elev
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård och hälsovård
Måltider
Lokalkostnader
Summa
Administration 3%
Summa
Moms 6%
Summa

Fsk klass
38 950
1 765
7 869
7 332
11 401
67 317
2 020
69 337
4 160
73 497

Grundbelopp, kr per elev
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård och hälsovård
Måltider
Lokalkostnader
Summa
Administration 3%
Summa
Moms 6%
Summa

1-3
47 595
1 915
7 869
7 332
11 401
76 112
2 283
78 395
4 704
83 099

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

1 (3)
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Grundbelopp, kr per elev
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård och hälsovård
Måltider
Lokalkostnader
Summa
Administration 3%
Summa
Moms 6%
Summa

4-6
54 837
2 365
7 869
7 332
11 401
83 804
2 514
86 318
5 179
91 497

Grundbelopp, kr per elev
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård och hälsovård
Måltider
Lokalkostnader
Summa
Administration 3%
Summa
Moms 6%
Summa

7-9
59 324
3 415
7 869
8 229
11 401
90 238
2 707
92 945
5 577
98 522

Fritidshem
Omsorg och pedagogisk verksamhet
Material
Måltider
Lokalkostnader
Summa
Administration 3%
Summa
Moms 6%
Summa
Barnomsorgspeng
Summa bidrag fristående fth

Justerarnas signaturer
Digital justering

29 785
450
5 817
4 980
41 032
1 231
42 263
2 536
44 799
-8176
36 623

Protokollsutdraget bestyrks

2 (3)

Sida
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Sammanträdesdatum
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Tilläggsbelopp
Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett
omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas
modersmålsundervisning (det senare gäller ej förskoleklass och fritidshem).
Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
Tilläggsbeloppet ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av
personal vid kommunens specialpedagogiska centrum.

Paragrafen skickas till
Berörda huvudmän

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

3 (3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-12-22
BUN 2021/01370

1 (3)

Barn- och utbildningsnämnden

Beslut om bidrag till fristående grundskola,
förskoleklass och fritidshem kalenderåret 2022
Förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp per elev i
fristående grundskolor och förskoleklass samt bidragsbelopp per barn i
fristående fritidshem för kalenderåret 2022 enligt nedanstående
beräkning.

Bakgrund
Beräkning av bidragsbeloppen grundar sig på barn- och
utbildningsnämndens budget för 2022 och ett genomsnitt av barn-/elevantal
för vår- och höstterminerna. De fördelningar som gäller för nämndens egna
verksamheter används således även vid bidragsberäkningen.

Grundbelopp, kr per elev
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård och hälsovård
Måltider
Lokalkostnader
Summa
Administration 3%
Summa
Moms 6%
Summa

Fsk klass
38 950
1 765
7 869
7 332
11 401
67 317
2 020
69 337
4 160
73 497

Barn- och utbildningskontoret
Jens Sjöstrand Förvaltningsekonom 0515-88 52 84 jens.sjostrand@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

2(3)

Grundbelopp, kr per elev
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård och hälsovård
Måltider
Lokalkostnader
Summa
Administration 3%
Summa
Moms 6%
Summa

1-3
47 595
1 915
7 869
7 332
11 401
76 112
2 283
78 395
4 704
83 099

Grundbelopp, kr per elev
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård och hälsovård
Måltider
Lokalkostnader
Summa
Administration 3%
Summa
Moms 6%
Summa

4-6
54 837
2 365
7 869
7 332
11 401
83 804
2 514
86 318
5 179
91 497

Grundbelopp, kr per elev
Undervisning
Läromedel och utrustning
Elevvård och hälsovård
Måltider
Lokalkostnader
Summa
Administration 3%
Summa
Moms 6%
Summa

7-9
59 324
3 415
7 869
8 229
11 401
90 238
2 707
92 945
5 577
98 522

3(3)

Fritidshem
Omsorg och pedagogisk verksamhet
Material
Måltider
Lokalkostnader
Summa
Administration 3%
Summa
Moms 6%
Summa
Barnomsorgspeng
Summa bidrag fristående fth

29 785
450
5 817
4 980
41 032
1 231
42 263
2 536
44 799
-8176
36 623

Tilläggsbelopp
Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett
omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas
modersmålsundervisning (det senare gäller ej förskoleklass och fritidshem).
Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
Tilläggsbeloppet ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av
personal vid kommunens specialpedagogiska centrum.

Beslutet ska skickas till
Berörda huvudmän

Jens Sjöstrand
Förvaltningsekonom

Sida
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§ 12

2022-01-11

Dnr 2021/00055

Synpunkter 2021
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
Bakgrund
Antalet inkomna synpunkter och klagomål via kommunens centrala
synpunktshanteringssystem, DF Repons, har minskat under 2021 jämfört
med 2020. Under 2021 registrerades cirka 25 synpunkter och året innan cirka
40. Mottagningsbekräftelse ska skickas inom två arbetsdagar, vilket har
gjorts i samtliga ärenden där det har varit möjligt. Handläggarens svar ska
komma synpunktlämnaren till del inom 10 dagar. Detta har skett i samtliga
ärenden utom två. Handläggarens svar ska, i den mån det är möjligt ur
sekretessynpunkt, publiceras på kommunens hemsida. Andelen anonyma
synpunkten ökar, vilket tyvärr innebär att det i vissa fall blir omöjligt att
besvara synpunkten.
Många av synpunkterna som inkommit under 2021 har haft anknytning till
coronapandemin och hanteringen av den. Under framför allt våren 2021
inkom många synpunkter via e-post direkt till olika tjänstepersoner, till
ordförande eller till funktionsbrevlådan.
Beslutsunderlag
Rapport inkomna synpunkter 2021-01-01 – 2021-12-31

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

1 (1)

1 (11)

Synpunkter och frågor

Rapport inkomna synpunkter
Vald period 2021-01-01 - 2021-12-31

Sammanfattning

Antal registrerade synpunkter
Avslutade
Totalt

Antal
25
25

%
100,0%
100,0%

Registrerade synpunkter (2021-01-01 - 2021-12-31)
7
6
5
4
3
2
1
0

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

4

1

3

2

1

2021
Total

3

2

1

6

2

0

2 (11)

Synpunkter och frågor

4%

Status
Handläggare har svarat
Svar ej önskat/möjligt
Mottagningsbekräftelse skickad
Totalt

Inkom via
Webbplatsen
Totalt

Antal

13 52,0%
11 44,0%
1
4,0%
25 100,0%

Antal

Handläggare
har svarat

%

44%

52%

Svar ej
önskat/möjligt
Mottagningsbek
räftelse skickad

%

25 100,0%
25 100,0%

Webbplatsen
100%

8%

Medfört förbättring
Oklart/förbättringspotential
Inte alls
Lite
Irrelevant
Totalt

PuL-granskat
Publicera inte
Publicera
Totalt

Antal

10 40,0%
7 28,0%
6 24,0%
2
8,0%
25 100,0%

Antal

Oklart/förbättri
ngspotential

%
40%

24%

Inte alls
Lite

28%

%

14 56,0%
11 44,0%
25 100,0%

Publicera inte

44%
56%

Publicera

3 (11)

Synpunkter och frågor

Lämnad av
Extern (synpunkt från allmänheten)
Totalt

Antal

%

25 100,0%
25 100,0%

Extern
(synpunkt från
allmänheten)

100%

4%

Sekretess
Nej
Ja
Totalt

Antal

%

24 96,0%
1
4,0%
25 100,0%

Nej
Ja
96%

4 (11)

Synpunkter och frågor

Fördelning per avdelning

Fördelning per avdelning
Odensbergsskolan

1

Högstadium centrum

1

Gudhemsskolan

1

Vartofta förskola

1

Specialpedagogiskt Centrum

1

Gustaf Dalénskolan

1

Stenstorps Förskola

2

Ållebergsgymnasiet

4

Barn- och utbildningskontor

13
0

2

4

6

8

10

12

14

Antal

Avdelning
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningskontor
Gudhemsskolan
Gustaf Dalénskolan
Högstadium centrum
Odensbergsskolan
Specialpedagogiskt Centrum
Stenstorps Förskola
Vartofta förskola
Ållebergsgymnasiet
Totalt

Antal
25
13
1
1
1
1
1
2
1
4
25

Fördelning
100,0%
52,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
8,0%
4,0%
16,0%
100,0%

5 (11)

Synpunkter och frågor

Synpunktstyp

Observera att en synpunkt kan vara av flera typer.

Antal

Synpunktstyp
Klagomål
Fråga
Förslag
Totalt

%
10%

15 51,7%
11 37,9%
3 10,3%
29 100,0%

Klagomål
Fråga

52%

38%

Förslag

Synpunktstyp per avdelning
Ållebergsgymnasiet

3

1

2

1

Vartofta förskola

2

Stenstorps Förskola
1
1

Specialpedagogiskt Centrum

1

Odensbergsskolan

1

Högstadium centrum
Gustaf Dalénskolan

1
1

Gudhemsskolan

Barn- och utbildningskontor

5

2
0

1

2

7

3

4

5

6

7

8

Barn- och
Gustaf Högstadiu
Specialped
Gudhemss
Odensber
Stenstorps Vartofta Ållebergsg
utbildning
Dalénskol
m
agogiskt
kolan
gsskolan
Förskola förskola ymnasiet
skontor
an
centrum
Centrum
Klagomål
5
1
1
1
1
2
1
3
Förslag

2

Fråga

7

1

1

1
Antal

2

6 (11)

Synpunkter och frågor

Synpunkten avser
En synpunkt kan tillhöra flera kategorier.

Synpunkten avser
Service & tjänster

2

Bemötande/kompetens

3

Information/webb

4

Fysisk miljö

5

Övrigt

14

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Antal

Avser
Övrigt
Fysisk miljö
Information/webb
Bemötande/kompetens
Service & tjänster
Totalt

Antal
14
5
4
3
2
28

Fördelning
50,0%
17,9%
14,3%
10,7%
7,1%
100,0%

7 (11)

Synpunkter och frågor

Klassificering av åtgärder
Ett ärende kan ha flera åtgärder.

Klassificering av åtgärder
Framförd till ansvariga politiker

1

Kommer att åtgärdas

3

Framförd till berörd personal

3

Tas med vid framtida planering

4

Fråga besvarad/Kräver ingen åtgärd

6

Ingen åtgärd genomförs

7

Åtgärdat

8
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Antal

Åtgärder
Åtgärdat
Ingen åtgärd genomförs
Fråga besvarad/Kräver ingen åtgärd
Tas med vid framtida planering
Framförd till berörd personal
Kommer att åtgärdas
Framförd till ansvariga politiker
Totalt

Antal
8
7
6
4
3
3
1
32

Fördelning
25,0%
21,9%
18,8%
12,5%
9,4%
9,4%
3,1%
100,0%

8 (11)

Synpunkter och frågor

Återkoppling och svarstider
Antal

Önskar svar
Vill ej bli kontaktad
Per e-post
Per telefon
Totalt

Vill ej bli
kontaktad

%
20%

11 44,0%
9 36,0%
5 20,0%
25 100,0%

44%

Per e-post

36%

Per telefon

Svarstider mottagningsbekräftelser [2 dagar]
14
12
10
8
6
4
2
0

Antal

<= 2 dagar

3 - 5 dagar

6 - 10 dagar

11-15 dagar

16 dagar +

Obesvarade

Svar ej
önskat/
direktsvar

13

0

0

0

0

0

12

Svarstider handläggarens svar [10 dagar]
12
10
8
6
4
2
0

Antal

<= 2 dagar

3 - 10 dagar

11-15 dagar

16 dagar +

Obesvarade

Svar ej önskat/
direktsvar

3

9

1

1

0

11

Antal dagar till ärendet avslutades [30 dagar]
25
20
15

10
5
0
Antal

<= 10 dagar

11 - 20 dagar

21-30 dagar

31 dagar +

Inte avslutade

21

3

1

0

0

9 (11)

Synpunkter och frågor

Åtgärdat, kommer att åtgärdas eller tas med i planering
Antal

Klassificering av åtgärder
Kommer att åtgärdas
Fotbollsmål på parkmark
Foton på elever
Incident Stenstorps förskola
Tas med vid framtida planering
Bussresa Ållebergsgymnasiet
Förskola på obekväm tid
Inskolning i förskola
Tillbud - lekplats
Åtgärdat
Barn med särskilda behov
Fråga om smitta på skola
Hanteringen av covid-19 i skolorna
Information i samband med skolstart
Inskolning i förskola
Läsårstider 2021/2022
Åtgärder för att undvika smitta i skolan
Totalt

ID-NummerTotal
17471
17483
17791
18288
17381
17801
17411
17459
17310
17214
17250
17816
17801
17234
17161

3
1
1
1
4
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
15

10 (11)

Synpunkter och frågor

Mottagningsbekräftelse försenad eller inte skickad (där sådan utlovas)
Inga poster funna!

11 (11)

Synpunkter och frågor

Försenade och obesvarade handläggarsvar där svar önskas
Antal

Intervall
11 - 15 dagar
Barn- och utbildningskontor
16 dagar +
Barn- och utbildningskontor
Totalt

Rubrik

ID

Förskola på obekväm tid

17381

Skolfoton

18107

Total
1
1
1
1
2

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-01-04
BUN 2021/00055

1 (1)

Barn- och utbildningsnämnden

Synpunkter 2021
Förslag till beslut
1 Nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Bakgrund
Antalet inkomna synpunkter och klagomål via kommunens centrala
synpunktshanteringssystem, DF Repons, har minskat under 2021 jämfört
med 2020. Under 2021 registrerades cirka 25 synpunkter och året innan cirka
40. Mottagningsbekräftelse ska skickas inom två arbetsdagar, vilket har
gjorts i samtliga ärenden där det har varit möjligt. Handläggarens svar ska
komma synpunktlämnaren till del inom 10 dagar. Detta har skett i samtliga
ärenden utom två. Handläggarens svar ska, i den mån det är möjligt ur
sekretessynpunkt, publiceras på kommunens hemsida. Andelen anonyma
synpunkten ökar, vilket tyvärr innebär att det i vissa fall blir omöjligt att
besvara synpunkten.
Många av synpunkterna som inkommit under 2021 har haft anknytning till
coronapandemin och hanteringen av den. Under framför allt våren 2021
inkom många synpunkter via e-post direkt till olika tjänstepersoner, till
ordförande eller till funktionsbrevlådan.

Beslutsunderlag
Rapport inkomna synpunkter 2021-01-01 – 2021-12-31

Karina Bronell
Skolchef

Barn- och utbildningskontoret
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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2022-01-11

Dnr 2021/01374

Information
Bakgrund
Skolchef informerar om aktuellt läge gällande Covid-19-pandemin.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

1 (1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-01-18
BUN 2022/00018

1 (2)

Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsbeslut 2021-12-08 – 2022-01-17
Förslag till beslut
1 Nämnden lägger redovisade delegationsbeslut 2021-12-08 – 2022-01-17
till handlingarna.
Bakgrund
Delegationsbeslut 2021-12-08 – 2022-01-17
Datum
2022-01-14

2022-01-03

Riktning Motpart
UPP
Barn- och
utbildningsnämnden
UPP
Barn- och
utbildningsnämnden
och Socialnämnden
UPP
Barn- och
utbildningsnämnden
UPP
Privatperson

2021-12-22

UPP

2021-12-21

UPP

2021-12-17

UPP

2021-12-17

UPP

2021-12-17

UPP

2021-12-17

UPP

Rektor
Åttagårdsskolan
Drottning Blankas
gymnasieskola
Rektor Vindängens
skola
Rektor Vindängens
skola
Rektor Vindängens
skola
Rektor Flobyskolan

2021-12-17

UPP

Rektor Flobyskolan

2021-12-16

UPP

Skolchef

2021-12-16

UPP

Skolchef

2022-01-14

2022-01-05

Beskrivning
Beslut om skolskjuts

Handläggare
Sarah Cato

Diarienr
2022/00029

Ordförandebeslut angående
stängning av Familjecentralen
2022-01-17-2022-01-31 signerad
Beslut om självskjutsersättning
HT-21
Ansökan/beslut
inackorderingstillägg
Beslut om placering i grundskola

Eva Dahlgren
och Sture
Olsson
Sarah Cato

2022/00059

Beslut om tilläggsbelopp
Drottning Blankas gymnasieskola
Beslut om placering i grundskola
efter skolval - avslag
Beslut om placering i grundskola
efter skolval - avslag
Beslut om placering i grundskola
efter skolval - avslag
Beslut om placering i grundskola
efter skolval
Beslut om placering i grundskola
efter skolval
Beslut om förskola i Falköpings
kommun
Beslut om att fullgöra skolgång i
Falköpings kommun

2021/00527

Helen
2021/01266
Dahlstrand
Birgit
2021/00853
Lagergren
Karina Bronell 2021/00195
Maria Burlin

2021/00853

Maria Burlin

2021/00853

Maria Burlin

2021/00853

Per Linderoth

2021/00853

Per Linderoth

2021/00853

Karina Bronell 2021/00068
Karina Bronell 2021/00219

Barn- och utbildningskontoret
Sonja Neuman Hall Nämndsekreterare 5351 sonja.neumanhall@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Datum

Riktning Motpart

Beskrivning

Handläggare

Diarienr

2021-12-13

UPP

Sarah Cato

2021/00553

2021-12-09

UPP

Nytt beslut om skolskjuts +
bilagor
Beslut om placering i grundskola

2021-12-09

UPP

2021-12-08

UPP

Barn- och
utbildningsnämnden
Rektor
Åttagårdsskolan
Rektor Vindängens
skola
Skolchef

Beslut om placering i grundskola
Beslut om att fullgöra skolgång i
Falköpings kommun

Birgit
2021/00853
Lagergren
Monica
2021/00853
Carlgren
Karina Bronell 2021/00219

Beslut om skolskjuts via e-tjänsten 2021-12-08 – 2022-01-17
ID

Status

Beslut

Orsak till ansökan

Riktn.

28304 Beslutat 2021-12-16

Trafikförhållande

UPP

28325 Beslutat 2021-12-15

Växelvis boende

UPP

28343 Beslutat 2022-01-17

Växelvis boende

UPP

28508 Avslag

Växelvis boende

UPP

28579 Avslag

2022-01-03
2022-01-17

28591 Beslutat 2022-01-17
28667 Beslutat 2022-01-05
28668 Beslutat 2022-01-05

Sonja Neuman Hall
Nämndsekreterare

Funktionsnedsättning UPP
Växelvis boende
Växelvis boende
Växelvis boende

UPP
UPP
UPP

Handläggare
Skolskjutsansvarig
administratör
Skolskjutsansvarig
administratör
Skolskjutsansvarig
administratör
Skolskjutsansvarig
administratör
Skolskjutsansvarig
administratör
Skolskjutsansvarig
administratör
Skolskjutsansvarig
administratör
Skolskjutsansvarig
administratör

Sarah Cato
Sarah Cato
Sarah Cato
Sarah Cato
Sarah Cato
Sarah Cato
Sarah Cato
Sarah Cato

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-01-18
BUN 2022/00019

1 (1)

Barn- och utbildningsnämnden

Anmälningsärenden till nämnd 2021-12-08 – 2022-01-17
Förslag till beslut
1 Nämnden lägger redovisade anmälningsärenden 2021-12-08 –
2022-01-17 till handlingarna.
Bakgrund
Sammanställning av anmälningsärenden under perioden 2021-12-08 –
2022-01-17.
Datum
2021-12-22

2021-12-21

Riktning Motpart
UPP
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY
UPP
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY
IN
Kommunstyrelsen

2021-12-21

IN

Kommunstyrelsen

2021-12-21

IN

Kommunstyrelsen

2021-12-21

IN

Kommunstyrelsen

2021-12-29

Beskrivning
Anmälan av personuppgiftsincident 11489 del 1
Anmälan av personuppgiftsincident 11489 del 2
KS 2021 § 164 Övergripande
internkontrollplan för Falköpings
kommun 2022
KS 2021 § 171 Finansiering av
julgåva till personal år 2021
KS 2021 § 175 Beslut gällande
ansökan om strategiska
utvecklingsmedel från barn- och
utbildningsnämnden gällande
projektet "Trygghet och studiero
på Högstadium Centrum"
KS 2021 § 178 Införande av
Microsoft 365/Teams

Diarienr
2021/00299
2021/00299
2022/00019

2022/00019
2022/00019

2022/00019

Beslutsunderlag
Ovan listade anmälningsärenden

Sonja Neuman Hall
Nämndsekreterare

Barn- och utbildningskontoret
Sonja Neuman Hall Nämndsekreterare 5351 sonja.neumanhall@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

Komplettering av
personuppgiftsincidentsanmälan
Här lämnar du en komplettering eller ändring av en tidigare anmäld personuppgiftsincident.
Fyll i fälten som är markerade med en asterisk (*) samt de fält som ska ändras eller
kompletteras.

När du är klar klicka på skicka och invänta bekräftelse på att vi mottagit kompletteringen.
Därefter kan du ladda ner en kopia av er komplettering.

Personuppgiftsansvarig
 1. Organisationens namn *
Barn och utbildningsnämnden Falköpings kommun

 2. Organisationsnummer

 3. Organisationens postadress
Adress
Falköpings kommun Barn och utbildningsnämnden

Postnummer *
52181

Ort *
Falköping

 4. Er organisations interna referensnummer
11489

Land
Sverige

Kontaktuppgifter för anmälan
 5. Kontaktpersonens namn *
Björn Broberg

6. Kontaktpersonens roll
[Välj ett alternativ]

7. Kontaktpersonens epost *
bjorn.broberg@falkoping.se

8. Kontaktpersonens telefonnummer *
+46515885301

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare kontaktperson

 9. Den adress ni önskar bli kontaktad på
Adress *
Falköpings kommun Barn och utbildningsförvaltningen

Postnummer *
52130

Ort *
Falköping

Incidenten
10. När inträffade incidenten?
Datum

Klockslag

Land
Sverige

Eventuell kommentar

11. När upptäckte ni incidenten?
Datum

Klockslag

Eventuell kommentar

12. Pågår incidenten fortfarande?
[Välj ett alternativ]

14. Om er anmälan kommer in senare än 72 timmar efter att ni
upptäckte incidenten, beskriv varför.

 15. Vad har hänt vid incidenten?
[Välj ett alternativ]

16. Kort beskrivning av incidenten

17. Hur upptäckte ni incidenten?
[Välj ett alternativ]

18. Varför inträffade incidenten enligt er uppfattning?
[Välj ett alternativ]

Ange kommentar vid val "Övrigt"

19. Inom vilken sektor inträffade incidenten?
[Välj ett alternativ]

20. Inom vilket verksamhetsområde inträffade incidenten?
[Välj ett alternativ]

Ange kommentar vid val "Övrigt"

Biträden
21. Gäller incidenten en personuppgiftsbehandling som hanteras
av anlitade personuppgiftsbiträden eller underbiträden?
[Välj ett alternativ]

22. Organisationens namn och organisationsnummer
Organisationens namn

Organisationsnummer

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare biträde

Uppgifterna och de registrerade
23. Hur många registrerade har påverkats?
Exakt antal registrerade

Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att
fylla i något av de angivna intervallen.
11  100

24. Hur många uppgifter om de registrerade har påverkats totalt?
Exakt antal uppgifter

Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att
fylla i något av de angivna intervallen.
1  10

25. Vilka grupper tillhör de registrerade?
Markera alla alternativ som gäller.

Anställda hos den personuppgiftsansvarige
Användare av den personuppgiftsansvariges tjänster
Kunder hos den personuppgiftsansvarige
Prenumeranter
Medlemmar, till exempel i en förening eller en kundklubb
Militär, det vill säga anställda inom totalförsvaret
Patienter
Barn
Skolelever i förskola, grundskola eller gymnasium
Studerande i eftergymnasial utbildning
Utsatta personer, till exempel personer som lever med skyddad identitet
Övriga personer som enligt er bedömning drabbas särskilt hårt om
personuppgifter sprids

personuppgifter sprids
Kan inte ange för närvarande
Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

26. Vilken sorts personuppgifter har incidenten drabbat?
Etniskt ursprung
Politiska åsikter
Religiös eller filosofisk övertygelse
Medlemskap i fackförening
Genetiska uppgifter
Biometriska uppgifter
Hälsa
Sexualliv eller sexuell läggning
Uppgift om brott
Personnummer
Ekonomisk eller finansiell information
Officiella dokument
Lokaliseringsuppgifter (till exempel GPSposition, ej adressuppgifter)
Kommunikationsloggar
Metadata om kommunikation
Identifierande information (till exempel för och efternamn)
Kontaktinformation
Okänd
Övrigt:

Okänd
Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

27. Var personuppgifterna krypterade?
[Välj ett alternativ]

Konsekvenser
28. Vad kan bli konsekvenserna av incidenten?
Markera alla alternativ som gäller.

Den registrerade förlorar kontrollen över de egna personuppgifterna
Begränsning av rättigheter
Diskriminering
Identitetsstöld eller bedrägeri
Ekonomisk förlust
Obehörigt hävande av pseudonymisering
Skadat anseende
Förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas
av tystnadsplikt
Annan ekonomisk eller social nackdel
Övrigt:

Ange kommentar vid val "Övrigt"

 29. Hur allvarlig bedömer ni att incidenten är?
[Välj ett alternativ]

[Välj ett alternativ]

 30. Hur har ni agerat efter incidenten?

Datum
20220129

Klockslag
09:30

Åtgärd
Skola24 informerar via telefon att 162 åtkomster till skola24 mobilapp getts under tidperioden för incidenten. Skol24 uppskattar att av 50
åtkomster så har cirka 1-5 resulterat i felaktig behörighet. Uppskattningsvis ligger därför antalet åtkomster där felaktig behörighet getts på
mellan 1-15. Skola24 kan inte se i sina loggar vilka användare som getts åtkomst eller vilka som getts felaktig behörighet. Eftersökningar
fortsätter nu om uppgifter kring vilka användare som fått åtkomst går att nå via Falköpings kommuns Identity Provider MobilityGuard.

Klicka på "Lägg till ny" om du vill lägga till ytterligare åtgärd

Information till de registrerade
31. Har ni informerat de registrerade?
[Välj ett alternativ]

Komplettering/eventuell sekretess
36. Avser ni att komplettera er anmälan? Om ni ska komplettera
anmälan så måste det ske skyndsamt
Ja

37. Om ni anser att viss information i er anmälan bör omfattas av
sekretess, beskriv vilken information som enligt er bör vara
sekretessbelagd och varför.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Barn- och utbildningsnämnden

Inkomna skrivelser 2021-12-08 – 2022-01-08
Förslag till beslut
1 Redovisade inkomna skrivelser 2021-12-08 – 2022-01-08 läggs till
handlingarna.

Bakgrund
 2022-01-03 Information från Mediapoolen Västra Götaland AB.

Sonja Neuman Hall
Nämndsekreterare

Barn- och utbildningskontoret
Sonja Neuman Hall Nämndsekreterare 5351 sonja.neumanhall@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-01-18
BUN 2022/00021

1 (1)

Barn- och utbildningsnämnden

Övriga rapporter
Förslag till beslut
1 Nämnden lägger de redovisade rapporterna till handlingarna.

Bakgrund
 Anmälningar om kränkande behandling 2021-12-08 - 2022-01-17
sammanställning


Anmälningar om kränkande behandling 2021-12-08 - 2022-01-17
Grundskolan



Anmälningar om kränkande behandling 2021-12-08 - 2022-01-17
Förskolan



Anmälningar om kränkande behandling 2021-12-08 - 2022-01-17
Ållebergsgymnasiet

Sonja Neuman Hall
Nämndsekreterare

Barn- och utbildningskontoret
Sonja Neuman Hall Nämndsekreterare 5351 sonja.neumanhall@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Statistik

 Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Falköpings Kommun Gymnasieskolor
Filter 2021-12-08 - 2022-01-17

3

Nya:
Från tidigare:

ärenden

Ej påbörjade

1

Påbörjade

2

Avslutade

2
1

0

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden.
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden.
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period.
Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken.
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod.

Avslutade ärenden
Ej kränkning

Snabbutredning

Antal avslutade ärenden: 0

Antal avslutade ärenden: 0


Inga ärenden

https://inloggad.draftit.se/kb-process/kb-process-falkopings-kommun/Statistics/


Inga ärenden
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Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Kön

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt

Utsättare

Hon

50%

1

Han

50%

1

Han

100%

2

Hur och var

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Skolor

Verbal

50%

1

Ållebergsgymnasiet Jan

50%

1

Text/bild

50%

1

Ållebergsgymnasiet Harrie 50%

1

https://inloggad.draftit.se/kb-process/kb-process-falkopings-kommun/Statistics/
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Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Statistik

 Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Falköpings Kommun Förskolor
Filter 2021-12-08 - 2022-01-17

8

Nya:
Från tidigare:

ärenden

Ej påbörjade

Påbörjade

5

2

1
7

Avslutade

1

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden.
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden.
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period.
Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken.
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod.

Avslutade ärenden
Ej kränkning

Snabbutredning

Antal avslutade ärenden: 1

Antal avslutade ärenden: 1

Kränkning

100%

1

Snabbutredning

100%

1

Kön

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt

Utsättare

Han

33.33%

1

Han

33.33%

1

Ej angivet

66.67%

2

Ej angivet

66.67%

2

https://inloggad.draftit.se/kb-process/kb-process-falkopings-kommun/Statistics/
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Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Hur och var

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Skolor

Verbal

66.67%

2

Lilla Gunghästens förskola 33.33%

1

Fysisk

33.33%

1

Vindängens förskola

2

https://inloggad.draftit.se/kb-process/kb-process-falkopings-kommun/Statistics/

66.67%

2/2
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Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Statistik

 Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Falköpings Kommun Grundskolor
Filter 2021-12-08 - 2022-01-17

165

Nya:
Från tidigare:

ärenden

Ej påbörjade

Påbörjade

49

83

24
141

Avslutade

33

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden.
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden.
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period.
Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken.
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod.

Avslutade ärenden
Ej kränkning

Snabbutredning

Antal avslutade ärenden: 33

Antal avslutade ärenden: 33

Ej kränkning

3.03%

1

Snabbutredning

3.03%

1

Kränkning

96.97%

32

Utredning

96.97%

32

https://inloggad.draftit.se/kb-process/kb-process-falkopings-kommun/Statistics/
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Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Kön

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt

Utsättare

Hon

33.03%

36

Hon

18.52%

25

Han

56.88%

62

Han

69.63%

94

Ej angivet

10.09%

11

Vet ej

0.74%

1

Ej angivet

11.11%

15

https://inloggad.draftit.se/kb-process/kb-process-falkopings-kommun/Statistics/
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Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Hur och var

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Skolor

Psykosocial

11.28%

15

Dotorpsskolan

2.75%

3

Fysisk

35.34%

47

Flobyskolan 7-9

13.76%

15

Verbal

20.3%

27

Odensbergsskolan

2.75%

3

Trakasserier

8.27%

11

Gudhemsskolan

4.59%

5

Text/bild

7.52%

10

Åttagårdsskolan

3.67%

4

Diskriminering

2.26%

3

Centralskolan F-6

4.59%

5

Sexuella trakasserier

2.26%

3

Vindängens skola F och Fr 2.75%

3

Ej angivet

12.78%

17

Åsarpsskolan

2.75%

3

Vartoftaskolan

5.5%

6

Mössebergsskolan F-6

7.34%

8

Gustaf Dalénskolan F-3

5.5%

6

Kyrkerörsskolan Claes

0.92%

1

Kinnarpsskolan 4-9

0.92%

1

Vindängens skola F-6

19.27%

21

https://inloggad.draftit.se/kb-process/kb-process-falkopings-kommun/Statistics/

Högstadium Centrum Cla 6.42%

7

Högstadium Centrum Hen 7.34%

8

Broddetorpsskolan

1.83%

2

Gustaf Dalénskolan 4-9

7.34%

8
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Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Statistik

Kränkande Behandling Incident
Falköpings Kommun
Filter 2021-12-08 - 2022-01-17

176

Nya:
Från tidigare:

ärenden

Ej påbörjade

Påbörjade

55

87

27
149

Avslutade

34

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden.
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden.
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period.
Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken.
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod.

Avslutade ärenden
Ej kränkning

Snabbutredning

Antal avslutade ärenden: 34

Antal avslutade ärenden: 34

Ej kränkning

2.94%

1

Snabbutredning

5.88%

2

Kränkning

97.06%

33

Utredning

94.12%

32

https://inloggad.draftit.se/kb-process/kb-process-falkopings-kommun/Statistics/
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Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Kön

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt

Utsättare

Hon

32.46%

37

Hon

17.86%

25

Han

56.14%

64

Han

69.29%

97

Ej angivet

11.4%

13

Vet ej

0.71%

1

Ej angivet

12.14%

17

Hur och var

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Verksamhetsområden

Psykosocial

10.87%

15

Falköpings Kommun Grun 95.61%

109

Verbal

21.74%

30

Falköpings Kommun Försk 2.63%

3

Fysisk

34.78%

48

Falköpings Kommun Gym 1.75%

2

Trakasserier

7.97%

11

Text/bild

7.97%

11

Diskriminering

2.17%

3

Sexuella trakasserier

2.17%

3

Ej angivet

12.32%

17

https://inloggad.draftit.se/kb-process/kb-process-falkopings-kommun/Statistics/
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