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Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid

Falköpingssalen, Stadshuset klockan 08:15 – 11:40. Ajournering 09:40-10:00

Beslutande

Eva Dahlgren (C), Ordförande
Angela Joelsson (KD), 1:e vice ordförande
Fredy Neüman (S), 2:e vice ordförande
Hassan Hussein (S)
Lillemor Bertilsson (S)
Thomas Svensson (S)
Britt-Marie Aronsson (KD)
Johanna Johansson (SD)
Albin Gilbertsson (SD), närv. 08:15-11:00, §§ 52-57, 63-65
Elisabeth Klang (V)
Sofia Thuvesson (C), tjänstg. ers.
Johanna Blad (M), tjänstg. ers.
Nathalie Lidén (KD), tjänstg. ers.
Ulrika Davidsson (KD), tjänstg. ers.
Jonas Larsson (SD), tjänstg. ers. kl. 11:00-11:40, §§ 58-62, 66-69

Ersättare

Anna Bella Nordh Fahlqvist (S)
Emelie Nilrikson (S)
Marie Leward Westin (MP)
Frank Wurm (SD)
Adam Dufva Ahlin (V)

Övriga närvarande

Karina Bronell, skolchef
Henrik Ader, verksamhetschef grundskola
Yvonne Hagle, utvecklingsstrateg
Marcus Boström, fastighetschef
Johan Olsson, fastighetsförvaltare

Justerare

Fredy Neüman

Underskrifter

Protokollet är digitalt signerat och saknar därför underskrifter

Sekreterare

Sonja Neuman Hall

Ordförande

Eva Dahlgren

Justerare

Fredy Neüman
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Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden lägger informationen om uppföljning efter
kunskapsuppföljningen för årskurs 8 till handlingarna.
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att informera
om arbetet som görs efter kunskapsuppföljningen efter höstterminen 2021.
Kunskapsuppföljningen visade på låg måluppfyllelse både i årskurs 9 och i
årskurs 8.
Förvaltningens bedömning
Ett arbete pågår där förvaltningen tillsammans med rektorerna gör ett
fördjupat analysarbete för att se vilka orsaker som kan finnas till de låga
resultaten. Detta analysarbete görs som underlag för att fastställa vilka
åtgärder som ska sättas in. Vid nämndens sammanträde informerar
utvecklingsstrateg tillsammans med verksamhetschef grundskola om arbetet
med denna orsaksanalys.
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Ekonomisk lägesrapport
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Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska
lägesrapporten per den 31 mars 2022.
Sammanfattning
Kriget i Ukraina påverkar nämndens verksamheter både direkt och indirekt.
Direkt påverkas nämnden av ökade kostnader på, framförallt, drivmedel. På
sikt kommer merparten av nämndens externa kostnader påverkas negativt då
priset på drivmedel kommer påverka priset på andra produkter i större
utsträckning. Inflationen var hög och stigande redan i slutet av förra året och
förvaltningen förväntar sig fortsatt stora prisökningar under året.
Kriget kan också innebära ett kraftigt ökat elevantal på kort tid för nämndens
alla verksamheter, i och med att EU aktiverat massflyktingsdirektivet, men
än så länge har inte någon sådan ökning skett.
Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden är mycket osäker utifrån
ovan nämnda skäl, men per 31/3 är bedömningen att nämnden kommer hålla
sin budget för 2022.
Förskola

Precis som föregående år är förskolans budgetföljsamhet god och förskolan
har ett prognostiserat överskott på nästan 2 miljoner kronor på helår.
Grundskola

Grundskolan ser än så länge ut att hålla sin budget även 2022, vilket
bekräftar fjolårets trendbrott kring grundskolans ekonomi. Helårsprognos för
grundskolan är ett överskott på 1,2 miljoner kronor.
Gymnasieskola

Gymnasieskolan har ett prognostiserat underskott för 2022. Det
prognostiserade underskottet är lägre än förra årets utfall, men man har
fortsatt svårt att hålla sin budget. Helårsprognos för Ållebergsgymnasiet är
ett underskott på 2,1 miljoner kronor.
Övrigt

Övriga kostnader prognostiseras få ett litet underskott 2022. Tillskottet
nämnden fick för att täcka ökade lokalkostnader syns tydligt, då det var ett
stort underskott på övriga kostnader föregående år. Helårsprognos för övriga
poster är ett underskott på 0,2 miljoner kronor.
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Dnr 2022/00124

Delegationsbestämmelser för barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden antar de nya delegationsbestämmelserna för barn- och
utbildningsnämnden.
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2

Delegationsbestämmelserna ska börja gälla den 1 maj 2022.

Bakgrund
Nu gällande delegationsbestämmelser antogs den 29 september 2020 och
började gälla från och med den 5 oktober 2020. Delegationsbestämmelserna
för barn- och utbildningsnämnden har nu reviderats och bland annat
kompletterats med kommungemensamma avsnitt och punkter. En ny delegat
har också tillkommit, biträdande rektor. Delegationsbestämmelserna har
även uppdaterats med aktuella laghänvisningar.
Förvaltningens bedömning
Delegationsbestämmelserna har gällt i 1,5 år och en uppdatering är
nödvändig.
Finansiering
Inte aktuellt.
Beslutsunderlag
Förslag till nya delegationsbestämmelser för barn- och utbildningsnämnden
att börja gälla den 1 maj 2022.
Nu gällande delegationsbestämmelser för barn- och utbildningsnämnden

Paragrafen skickas till
Alla rektorer och övrig ledningspersonal
Kommunledningskansliet
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Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden lägger informationen till handlingarna.
Bakgrund
Fastighetschef Marcus Boström och fastighetsförvaltare Johan Olsson
informerar om fastighetsförvaltningens arbete med lekplatser och skolgårdar.
Under 2021 har en inventering av alla lekplatser i kommunen genomförts.
Detta har resulterat i att många lekredskap har blivit klassade som farliga för
barnen att använda och har därför plockats bort. Fastighetsförvaltningen har
en budget på 22 miljoner kronor att använda till reinvesteringar för detta
ändamål under en 10-årsperiod. Utöver detta har barn- och
utbildningsförvaltningen att fördela 300 000 kronor per år för investeringar
på skolgårdar. De skolgårdar som ska prioriteras med dessa medel diskuteras
i kommunens lokalgrupp.
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Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård
Västra Götalandsregionen
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Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar att kommunstyrelsen
ställer sig bakom Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära
vård med Västra Götalandsregionen.
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget
om ”Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.” Nämnden
finner att strategin är väl underbyggd och borgar för ett bra samarbete med
regionen och kommunen i de frågor som rör barn- och elevhälsa.
Bakgrund
Färdplanen är en länsgemensam övergripande strategi för god och nära vård
som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg
Förvaltningens bedömning
Inom förvaltningen har man idag ett gott samarbete med Västra
Götalandsregionen där man samverkar tvärprofessionellt inom alla
verksamhetsformer.
Färdplanen är väl underbyggd utifrån att den har varit ute på remiss i
samtliga kommuner. Den syftar till att stärka samverkan för det/den enskilda
barnet/eleven på ett än bättre sätt.
Målbilden att kommunen tillsammans med regionen ska verka för att stärka
en god och nära vård är helt i samklang med skollagen där man särskilt
betonar att förskola och skola ska arbeta främjande och förebyggande.
Genom tidiga insatser kan vi minska hälsoklyftor som ger oss som kommun
förutsättningar att ge våra barn och elever en undervisning som lägger
grunden till en framtida försörjning och god hälsa
Finansiering
Inte aktuellt
Beslutsunderlag
Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära vård
Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
Justerarnas signaturer
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Dnr 2022/00506

Anpassning av lokaler för ökad trygghet och studiero
vid Högstadium Centrum
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden föreslår tekniska nämnden att utföra verksamhetsanpassningar
och ombyggnation av sal 120 och 309 vid Högstadium Centrum.
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Nämnden föreslår tekniska nämnden att utöka modulerna vid
Högstadium Centrum.

Sammanfattning
För att öka trygghet och studiero vid Högstadium Centrum behöver vissa
lokalförändringar genomföras tidigare än vad som är beslutat i flerårsplanen.
Dessa förändringar ingår i projektet ”Kyrkerörsskolan – anpassning F-6” och
finns med i flerårsplan för genomförande 2026. Åtgärderna behöver göras på
grund av förseningen av Platåskolan. Bedömningen är att etapp 1 kan
färdigställas till höstterminen 2022 för etapp 2 är tidsplanen ännu ej
fastställd.
Bakgrund
Högstadium Centrum är skola för samtliga högstadieelever i Falköpings
tätort i väntan på att Platåskolan ska färdigställas. Skolan har för att kunna
tillgodose behovet av skollokaler även undervisning i moduler. Skolsalarna
är tillräckliga, men inte anpassade utifrån mängden elever. Problemet som
uppstår är att där eleverna har sina skåp samt ytor för eleverna att vistas på
utanför lektionstid inte är tillräckliga. Trängseln när eleverna ska hämta
skolmaterial eller förflytta sig innebär otrygghet. Vid behov av utrymning av
lokalerna innebär detta även en fara för säkerheten.
Förvaltningens bedömning
För att främja trygghet och studiero föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att vissa lokalförändringar görs. Dessa förändringar innebär
flytt av lokal för textilslöjd till nuvarande tekniksal, detta för att bättre kunna
utnyttja befintliga utrymmen. Behov finns också att utöka modulytan för att
tillgodose behov av ytterligare skåpsyta och ytor för eleverna att vistas på
utanför lektionstid.
Finansiering
Förslag 1: Åtgärderna kalkyleras generera en ökning av internhyran med
75 000 kronor per år.
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Förslag 2: Etableringskostnad kalkyleras till 500 000 kronor samt en
internhyrekostnad på cirka 260 000 kronor per år.
Samtliga kostnader ska hanteras inom befintlig budget.
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Yrkanden
Albin Gilbertsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Eva Dahlgren (C) frågar om nämnden kan besluta enligt
förvaltningens förslag till beslut. Nämnden beslutar att bifalla förvaltningens
förslag till beslut.
Protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna är oerhört glada med att majoriteten har hörsammat
vårt förslag om satsningar på utökade lokalanpassningar på Högstadium
Centrum (Kyrkerörsskolan). Nuvarande situation är ohållbar, både för lärare
och elever.
Albin Gilbertsson
Johanna Johansson

Paragrafen skickas till
Tekniska nämnden
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Remiss avseende förslag med anledning av införandet
av ämnesbetyg
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Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden ställer sig positiv till införandet av ämnesbetyg och beslutar att
lämna remissvar enligt nedan.
Sammanfattning
Falköpings kommun har av Skolverket utsetts till en av remissinstanserna
förslaget med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
och som särskild utbildning på gymnasial nivå samt förslag avseende
ändringar som rör hantverksprogrammet.
Falköpings kommun ställer sig positiv till ämnesbetyg, även om det konkreta
genomförandet ännu inte är specificerat.
Det är positivt med förändringar i ämnesplanerna där innehåll och
betygskriterier är tydligare och mer kortfattade. Detta innebär att de kommer
att fungera bättre i undervisningen för både lärare och elever.
Angående programstruktur och programmål för Ekonomiprogrammet ser vi
inte stora förändringar och har inget att invända.
Angående programstruktur och programmål för Bygg- och
anläggningsprogrammet, samt El- och energiprogrammet ser vi inte heller
några stora förändringar och har inget att invända. Det är däremot svårt att
lämna remissvar om kurser som har bytt namn men som ännu inte har ett
känt innehåll. Detta innebär att det vore önskvärt med en ny remissmöjlighet
på programspecifika ämnen när det finns innehåll att ta ställning till.
Gymnasiegemensamma ämnen:
o Svenska – här önskas konkretisering av formuleringarna i
betygskriterierna, exempelvis genom bedömningsstöd och
kompletterande kommentarmaterial.
o Svenska som andraspråk – bra att det blir mer likt ämnesplanen i svenska
eftersom det är två ämnen som är likvärdiga vid ansökan till högre
utbildning. Positivt att litteraturen får en större betydelse och nu fylls
med innehåll. Förslaget innebär en tydligare progression mellan de tre
olika nivåerna och ganska mycket har blivit mer konkret beskrivet i det
centrala innehållet. Det är också bra att grammatik och förståelse för det
svenska språkets uppbyggnad lyfts fram ännu mer i det centrala
innehållet.
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o Historia – Det är positivt med mer komprimerade betygskriterier då det
är det centrala innehållet som styr.
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Utöver detta kommer även ämneslärare att lämna remissvar direkt till
Skolverket.
Bakgrund
Falköpings kommun har av Skolverket utsetts till en av remissinstanserna för
förslaget med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
och som särskild utbildning på gymnasial nivå samt förslag avseende
ändringar som rör hantverksprogrammet.
Förvaltningens bedömning
Program- och ämnesföreträdare har diskuterat remissunderlaget och
inkommit med synpunkter. Dessa har utgjort underlag för huvudmannens
remissvar. Några ämneslärare har lämnat mer omfattande synpunkter, dessa
lämnas i sin helhet direkt till Skolverket. I barn- och utbildningsnämndens
uppdrag ingår inte vuxenutbildning och ej heller hantverksprogrammet.
Finansiering
Inte aktuellt.
Beslutsunderlag
Missiv ämnesbetygsreformen
Konsekvensutredning ämnesbetygsreformen
Författningsförslag bilaga 1-2 gymnasieförordningen
Författningsbilaga 1-3 skollagen

Paragrafen skickas till
Skolverket
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Dnr 2022/00333

 EAMD, FN — Powered by TellusTalk: ID 1428964064

Remiss Ansökan från Jensen education college AB Dnr
SI 2022:1033
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från yttrande gällande
ansökan från Jensen education college AB om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Skövde
kommun från och med läsåret 2023/2024.
Bakgrund
Jensen education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola vid Jensen gymnasium Skövde i Skövde kommun från och
med läsåret 2023/2024.
Ansökan om nyetablering av verksamheten läsåret 2023/2023 avser:


Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi med 30 platser per läsår



Ekonomiprogrammet inriktning juridik med 30 platser per läsår



Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap med 30 platser
per läsår



Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap med 30
platser per läsår

Fullt utbyggd verksamhet år 2025 innebär 360 elever.
Förvaltningens bedömning
Inom samverkansområdet Utbildning Skaraborg har det utvecklats en praxis
där övriga kommuner följer lägeskommunens yttrande när det gäller ansökan
om att få etablera alternativt utöka en fristående gymnasie- eller
gymnasiesärskola. Då Skövde kommuns kommunstyrelse ännu inte har fattat
slutgiltigt beslut i frågan, föreslås att barn- och utbildningsnämnden i
Falköpings kommun avstår från yttrande.
Finansiering
Inte aktuellt.
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Protokollsutdraget bestyrks
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2022-04-19

Beslutsunderlag
Remissbrev från Skolinspektionen 2022:1033
Ansökan från Jensen education college AB Dnr SI 2022:1033

 EAMD, FN — Powered by TellusTalk: ID 1428964064

Paragrafen skickas till
Skolinspektionen

Justerarnas signaturer
Digital signering

Protokollsutdraget bestyrks
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Barn- och utbildningsnämnden
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2022-04-19

Dnr 2022/00337
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Remiss ansökan från Lärande i Sverige AB om
godkännande som huvudman för en utökning
Realgymnasiet i Skövde, Dnr SI 2022:723
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från yttrande gällande
ansökan från Lärande i Sverige AB ansökan om godkännande som
huvudman för utökning av verksamheten i Skövde kommun från och
med läsåret 2023/2024.
Bakgrund
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en utökning av en fristående gymnasieskola vid
Realgymnasiet i Skövde i Skövde kommun från och med läsåret 2023/2024.
Ansökan om utökning av verksamheten läsåret 2023/2024 avser:


El- och energiprogrammet inriktning Dator och kommunikationsteknik
med 15 platser per läsår

Fullt utbyggd verksamhet år 2025 innebär totalt 45 nya utbildningsplatser.
Förvaltningens bedömning
Inom samverkansområdet Utbildning Skaraborg har det utvecklats en praxis
där övriga kommuner följer lägeskommunens yttrande när det gäller ansökan
om att få etablera alternativt utöka en fristående gymnasie- eller
gymnasiesärskola. Då Skövde kommuns kommunstyrelse ännu inte fattat
slutgiltigt beslut i ärendet, föreslås barn- och utbildningsnämnden
Falköpings kommun att avstå från yttrande.
Finansiering
Inte aktuellt.
Beslutsunderlag
Remissbrev från Skolinspektionen Dnr 2022:723
Ansökan från Lärande i Sverige AB

Paragrafen skickas till
Skolinspektionen

Justerarnas signaturer
Digital signering

Protokollsutdraget bestyrks
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 61

2022-04-19

Dnr 2022/00350
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Remiss ansökan från om godkännande som huvudman
för nyetablering av fristående gymnasieskola vid
Olinsgymnasiet Sparresäter i Skövde kommun, Dnr SI
2022:910
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från yttrande gällande
ansökan från Olinsgymnasiet i Skara AB om godkännande som
huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola på
Olinsgymnasiet Sparresäter i Skövde.
Bakgrund
Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola vid Olinsgymnasiet Sparresäter i Skövde kommun från och
med läsåret 2023/2024.
Ansökan om utökning av verksamheten läsåret 2023/2024 avser:


Naturbruksprogrammet inriktning Skogsbruk med 10 platser per läsår



Naturbruksprogrammet inriktning Naturturism med 6 platser per läsår



Naturbruksprogrammet inriktning Trädgård med 4 platser per läsår

Fullt utbyggd verksamhet år 2025 innebär totalt 60 nya platser.
Förvaltningens bedömning
Inom samverkansområdet Utbildning Skaraborg har det utvecklats en praxis
där övriga kommuner följer lägeskommunens yttrande när det gäller ansökan
om att få etablera alternativt utöka en fristående gymnasie- eller
gymnasiesärskola. Då Skövde kommuns kommunstyrelse ännu inte har fattat
slutgiltigt beslut i ärendet, föreslås barn- och utbildningsnämnden att avstå
från yttrande.
Finansiering
Inte aktuellt.
Beslutsunderlag
Följebrev remiss 2022:910
Ansökan från Olinsgymnasiet Skara AB

Justerarnas signaturer
Digital signering

Protokollsutdraget bestyrks
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Barn- och utbildningsnämnden

2022-04-19

 EAMD, FN — Powered by TellusTalk: ID 1428964064

Paragrafen skickas till
Skolinspektionen

Justerarnas signaturer
Digital signering

Protokollsutdraget bestyrks
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 62

2022-04-19

Dnr 2022/00355

Remiss avseende RIG-dimensionering 2023/20242025/2026

 EAMD, FN — Powered by TellusTalk: ID 1428964064

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
Bakgrund
Riksidrottsförbundet (RF) har sedan 1996 uppdraget att svara för
verksamheten vid riksidrottsgymnasierna (RIG) och ska inför treårsperioden
2023/2024 – 2025/2026 till Skolverket föreslå dimensionering av
verksamheten. RF har utifrån redovisade riktlinjer och kriterier utarbetat ett
förslag vilket nu föreligger SF genom denna remiss. Det är Specialförbunden
(SF) som är remissinstans men man välkomnar även yttranden från aktuella
huvudmän.
Det slutgiltiga förslaget skickas från Riksidrottsstyrelsen till Skolverket
senast den 1 juli. Skolverket fastställer därefter dimensioneringen.
För Falköpings kommun handlar det om RIG Volleyboll vid
Ållebergsgymnasiet, där remissunderlaget föreslår oförändrat antal platser,
54 stycken.
Volleybollförbundet hade önskat en ökning av antalet platser från 54 till 60.
Förvaltningens bedömning
I remissunderlaget framgår att RF inte kan motivera en ökning av antalet
platser på RIG volleyboll. Herrsidans elitverksamhet hävdar sig inte lika bra
som damsidans. Beach damer är heller inte lika starka som beach herrar.
Enligt RF ligger elevnöjdheten för RIG volleyboll totalt sett lägre än för
övriga lagsporter. Skälen till detta ska förvaltningen undersöka och arbeta
för att förbättra. Volleyboll är en stor sport globalt, men inte lika stor i
Sverige. Det är därför logiskt att antalet platser vid RIG volleyboll inte
utökas.
Beslutsunderlag
Missivbrev RIG-dimensionering 2023-2026
Remiss dimensionering RIG 2023-2026

Justerarnas signaturer
Digital signering

Protokollsutdraget bestyrks
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 63

2022-04-19

Dnr 2022/00426

Remiss policy för möten och resor

 EAMD, FN — Powered by TellusTalk: ID 1428964064

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till ny
klimatstyrande mötes- och resepolicy med beaktande av nedanstående
synpunkter
Bakgrund
Barn- och utbildnings organisation består av många förskolor och skolor som
är utspridda geografiskt över hela kommunen. Det innebär att flera rektorer
och annan personal ibland har flera olika arbetsplatser.
Privat bil måste i dessa fall nyttjas utifrån att dessa personer sällan utgår från
en gemensam arbetsplats där man skulle kunna tillhandahålla tjänstebilar.
Kollektivtrafiken i många områden är inte utbyggd så att den kan anpassas
till mötestider eller schemaläggningar för våra anställda. Nämnden föreslår
därför under rubriken: Tjänsteresor med bil, att texten ändras till ”privat
bil i tjänsten accepteras enbart i undantagsfall och när det för arbetet är ett
rimligt alternativ.
Under rubriken: Val av färdmedel vid tjänsteresa, står det att ”Tjänsteresor
med bil ska endast accepteras till destinationer där kollektivtrafik på rimligt
avstånd saknas.” Här anser vi att man bör ha ett tillägg om att det även ska
vara rimligt med hänsyn till planering av arbetstiden då resor med
kollektivtrafiken ibland inte fungerar tidsmässigt.
Under rubriken: Parkering av privatägd bil står det att laddstolpar helst ska
vara tillgängliga för laddning på arbetstid. Här krävs det en ekonomisk plan
och planering då det inom kommunen finns många små arbetsplatser och en
policy ska vara tillämpbar på alla kommunens arbetsplatser.
Förvaltningens bedömning
Nämnden avser att med ovanstående förändringar att ställa sig bakom
förslaget till ny Klimatstyrande mötes- och resepolicy då den ligger i linje
med kommunens klimatstrategi
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut om remiss av policy
Utkast till policy för möten och resor
Paragrafen skickas till
Kommunledningskansliet

Justerarnas signaturer
Digital signering

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 64

2022-04-19

Dnr 2021/01374

Information till nämnden

 EAMD, FN — Powered by TellusTalk: ID 1428964064

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden lägger de redovisade informationspunkterna till handlingarna.
Bakgrund
 Skolchef Karina Bronell informerar om att Skolinspektionen har
inspekterat Vindängens skolas arbete med stimulerande undervisning i
årskurs 4. Skolinspektionen har därefter beslutat att godkänna
Vindängens skolas arbete inom detta område.


Skolchef Karina Bronell informerar från möte om skolskjuts med Åsle
friskolas föräldraförening den 11 april 2022. Skolskjuts kan endast bli
aktuellt om det kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter
för kommunen. Varje elev som önskar skolskjuts får skicka in en
ansökan om skolskjuts och bedömning sker sedan i varje enskilt fall.



Skolchef Karina Bronell informerar om arbetet med detaljplan för
Platåskolan. Kommunfullmäktige skulle ha beslutat om detaljplan vid sitt
nästa sammanträde den 25 april, men man har nu skjutit upp beslutet till
maj eller juni för att invänta att dispensprocessen ska bli klar.

Justerarnas signaturer
Digital signering

Protokollsutdraget bestyrks

20 (26)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 65

2022-04-19

Dnr 2022/00017

Inkomna skrivelser

 EAMD, FN — Powered by TellusTalk: ID 1428964064

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden lägger inkomna skrivelser 2022-03-16 – 2022-04-11 till
handlingarna.
Bakgrund
 Skrivelse från RBU om tillgängligheten på Centralskolan


Justerarnas signaturer
Digital signering

Skrivelse från privatperson om elever med NPF-diagnoser

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 66

2022-04-19

Dnr 2022/00018

Delegationsbeslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 2022-03-16 –
2022-04-11 och lägger den till handlingarna.

 EAMD, FN — Powered by TellusTalk: ID 1428964064

Sammanfattning
Datum

Delegat

Delegationsbeslut

2022-04-11

Rektor Vartoftaskolan

Beslut om placering i förskoleklass efter
skolval

Diarienr
2022/00087

Dok.id.
40663

2022-04-07

Rektor Gustaf Dalénskolan

Beslut om placering i grundskola efter skolval
Ordförandebeslut om fjärrundervisning i SVA

2022/00102
2022/00491

40637
40635

2022-04-07

Barn- och
utbildningsnämnden

2022-04-07

Barn- och
utbildningsförvaltningen

Beslut om skolskjuts

2022/00488

40630

2022-04-06

Barn- och
utbildningsnämnden

Beslut om skolskjuts vid växelvis boende

2022/00464

40599

2022-04-01

Barn- och
utbildningsnämnden

Beslut om självskjutsersättning för
gymnasieelev

2021/00204

40550

2022-03-31

Rektor Åttagårdsskolan

Beslut om placering i grundskola efter skolval
- avslag

2022/00102

40549

2022-03-31

Rektor Åttagårdsskolan

Beslut om placering i grundskola efter skolval
- avslag

2022/00102

40548

2022-03-31

Rektor Mössebergsskolan

Beslut om placering i grundskola efter skolval

2022-03-31

Rektor Flobyskolan

Beslut om placering efter skolval

2022-03-31

Rektor Centralskolan

Beslut om placering i grundskola efter skolval

2022-03-31

Rektor Centralskolan

Beslut om placering i grundskola efter skolval

2022-03-31

Rektor Mössebergsskolan

Beslut om placering i grundskola efter skolval

2022-03-30

Privatperson

Beslut om att fullgöra skolgång i Falköpings
kommun

2022/00102
2022/00102
2022/00102
2022/00102
2022/00102
2022/00040

40547
40546
40544
40543
40542
40527

2022-03-30

Privatperson

Beslut om förskola i Falköpings kommun

2022-03-29

Rektor Dotorpsskolan

Beslut om placering i förskoleklass efter
skolval Dotorpsskolan - avslag

2022/00444
2022/00087

40526
40534

2022-03-29

Rektor Dotorpsskolan

Beslut om placering i förskoleklass efter
skolval Dotorpsskolan - avslag

2022/00087

40533

2022-03-29

Rektor Dotorpsskolan

Beslut om placering i förskoleklass efter
skolval Dotorpsskolan - avslag

2022/00087

40532

2022-03-29

Rektor Dotorpsskolan

Beslut om placering i förskoleklass efter
skolval Dotorpsskolan - avslag

2022/00087

40531

2022-03-29

Rektor Dotorpsskolan

Beslut om placering i förskoleklass efter
skolval Dotorpsskolan - avslag

2022/00087

40530

2022-03-29

Rektor Dotorpsskolan

Beslut om placering i förskoleklass efter
skolval Dotorpsskolan - avslag

2022/00087

40524

2022-03-29

Rektor Dotorpsskolan

Beslut om placering i förskoleklass efter
skolval Dotorpsskolan - avslag

2022/00087

40523

Justerarnas signaturer
Digital signering

Protokollsutdraget bestyrks

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

23 (26)

Sammanträdesdatum

2022-04-19
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Barn- och utbildningsnämnden

Datum

Delegat

Delegationsbeslut

Diarienr
2022/00087

Dok.id.
40522

2022-03-29

Rektor Dotorpsskolan

Beslut om placering i förskoleklass efter
skolval Dotorpsskolan - avslag

2022-03-29

Rektor Åttagårdsskolan

Beslut om placering i förskoleklass 2022/2023 2022/00087
- Åttagårdsskolan

40519

2022-03-29

Rektor Broddetorpsskolan

Beslut om placering i förskoleklass 2022/2023 2022/00087
efter skolval - Broddetorpsskolan

40518

2022-03-29

Rektor Centralskolan

Nytt beslut om placering i förskoleklass
2022/2023 efter skolval - Centralskolan

2022/00087

40517

2022-03-29

Rektor Centralskolan

Beslut om placering i förskoleklass 2022/2023 2022/00087
- Centralskolan

40516

2022-03-29

Rektor Mössebergsskolan

Nytt beslut om placering i förskoleklass
2022/2023 efter skolval - Mössebergsskolan

2022/00087

40515

2022-03-29

Rektor Mössebergsskolan

Nytt beslut om placering i förskoleklass
2022/2023 efter skolval - Mössebergsskolan

2022/00087

40514

2022-03-29

Rektor Mössebergsskolan

Nytt beslut om placering i förskoleklass
2022/2023 efter skolval - Mössebergsskolan

2022/00087

40513

2022-03-29

Rektor Mössebergsskolan

Beslut om uppskjuten skolplikt

2022-03-22

Barn- och
utbildningsnämnden

Beslut om självskjutsersättning för
gymnasieelev Ht-21

2022/00442
2021/00198

40504
40445

2022-03-18

Rektor Vindängens skola

Beslut om placering i grundskola

2022-03-18

Rektor Centralskolan

Beslut om placering i grundskola

2022/00102
2022/00102

40425
40423

Delegationsbeslut om skolskjuts i e-tjänst 2022-03-16 – 2022-04-11
Beslut

Orsak till ansökan Avsändare/mottagare

Delegat

30220 Beslutat

2022-03-21

Funktionsnedsättning

Barn- och utbildningsnämnden

Skolskjutsansvarig handläggare

30329 Beslutat

2022-04-07

Funktionsnedsättning

Barn- och utbildningsnämnden

Skolskjutsansvarig handläggare

30380 Beslutat

2022-04-04

Växelvis boende

Barn- och utbildningsnämnden

Skolskjutsansvarig handläggare

30467 Beslutat

2022-04-07

Växelvis boende

Barn- och utbildningsnämnden

Skolskjutsansvarig handläggare

30490 Beslutat

2022-04-04

Funktionsnedsättning

Barn- och utbildningsnämnden

Skolskjutsansvarig handläggare

30525 Avslag

2022-04-05

Trafikförhållande

Barn- och utbildningsnämnden

Skolskjutsansvarig handläggare

30561 Beslutat

2022-04-07

Växelvis boende

Barn- och utbildningsnämnden

Skolskjutsansvarig handläggare

30562 Beslutat

2022-04-07

Växelvis boende

Barn- och utbildningsnämnden

Skolskjutsansvarig handläggare

ID

Status

Anställningar inom barn- och utbildningsförvaltningen utfärdade 2022-03-16
– 2022-04-11
Tillsvidareanställningar

18

Allmän visstidsanställningar

9

Timvikarier

12
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 67

2022-04-19

Dnr 2022/00019

Anmälningsärenden till nämnd

 EAMD, FN — Powered by TellusTalk: ID 1428964064

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden lägger redovisade anmälningsärenden 2022-03-16 –
2022-04-11 till handlingarna.

Bakgrund
Datum
2022-03-30
2022-03-31
2022-03-30
2022-03-30
2022-04-05

Avsändare
Rådet för
funktionshinderfrågor
FÖSAM
Rektor Högstadium
Centrum
Rektor Högstadium
Centrum
BUNAU

Justerarnas signaturer
Digital signering

Beskrivning
Minnesanteckningar Rådet för
funktionshinderfrågor 2022-03-21
Protokoll FÖSAM 2022-03-31
Beslut om avstängning (1)

Diarienr
Dok.id.
2022/00019 40528

Beslut om avstängning (2)

2022/00453 40557

Protokoll BUNAU 2022-04-05

Protokollsutdraget bestyrks

2022/00490 40686
2022/00452 40556
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§ 68

2022-04-19

Dnr 2022/00020

Rapporter från verksamhetsbesök

 EAMD, FN — Powered by TellusTalk: ID 1428964064

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden lägger rapporter från verksamhetsbesök till handlingarna.
Bakgrund
Eva Dahlgren (C) rapporterar att presidiet och skolchefen har varit på
sammanträde med Skaraborgs kommunalförbund den 10 mars 2022 om
dimensionering av gymnasieplatser, kompetensförsörjning med mera.
Angela Joelsson (KD) rapporterar från sammanträde med Rådet för
funktionshinderfrågor (RFF) den 21 mars 2022. Där diskuterades bland
annat tillgänglighet till lokaler och kollektivtrafik.
Fredy Neüman (S) rapporterar från programråd vid Ållebergsgymnasiets
program för handel och administration den 29 mars 2022.

Justerarnas signaturer
Digital signering

Protokollsutdraget bestyrks
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 69

2022-04-19

Dnr 2022/00021

Övriga rapporter
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden lägger rapporten om ärenden om kränkande behandling
2022-03-16 – 2022-04-11 till handlingarna.

 EAMD, FN — Powered by TellusTalk: ID 1428964064

2

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vid ett lämpligt
nämndsammanträde under våren 2022 informera om hur skolorna arbetar
med ärenden om kränkande behandling.

Bakgrund


Rapport anmälningar om kränkande behandling 2022-03-16 – 2022-04-11 sammanställning



Rapport anmälningar om kränkande behandling 2022-03-16 – 2022-04-11 –
grundskolan



Rapport anmälningar om kränkande behandling 2022-03-16 – 2022-04-11 –
förskolan



Rapport anmälningar om kränkande behandling 2022-03-16 – 2022-04-11 Ållebergsgymnasiet

Paragrafen skickas till
Skolchef

Justerarnas signaturer
Digital signering
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