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Nämndsberättelse
Inledning
Syfte

Nämndens uppdrag

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett
stöd för uppföljning och analys av de föregående
verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar
även till visa hur mål och ambitioner samspelat med
nämndens ekonomiska resultat.

Barn- och utbildningsnämnden utför kommunens
uppdrag inom förskola, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt skollagen (2010:800) samt ansvarar för den kommunala
kulturskolan och skolskjuts med tillhörande riktlinjer.

Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i
nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra
till kommunfullmäktiges övergripande mål och resultat.
I framarbetandet av verksamhetsredovisning behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att
nationell styrning som kommunal styrning kan redovisas i rapporten.
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Nämndens organisation
Förvaltningens arbete leds av Skolchef. Under skolchef finns fyra verksamhetschefer som tillsammans
med förvaltningsekonom och utvecklingsstrateg bildar förvaltningens ledningsgrupp.
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grundskolor med tillhörande fritidshem som omfattar ca 150 elever.

Verksamhetsområden
Förskola
Förskola bedrivs och erbjuds i hela kommunen. Den
kommunala verksamheten kompletteras med fristående förskolor samt pedagogisk omsorg. Kommunen erbjuder även natt- och helgomsorg samt öppen
förskola. På en av kommunens förskolor finns två
avdelningar anpassade för barn med funktionsvariationer.

Gymnasieskola

Grundskola

Kommunens Kulturskola hör också till verksamhetsområdet.

Kommunen erbjuder 12 nationella program, varav 5
är högskoleförberedande och 7 är yrkesförberedande, och inom dessa finns även möjlighet att kombinera sina studier med riksidrottsgymnasium (RIG)
volleyboll eller NIU fotboll. Verksamhetsområdet
rymmer även gymnasiesärskola.

Nuvarande grundskoleorganisation har många skolor
i skiftande storlek och indelning. Elevantalet varierar
från ca 85 – 640 elever/skola. I den nya skolorganisationen blir skolorna mer likvärdiga och omfattar F6, F-9 eller 7-9. Verksamhetsområdet omfattar även
särskola och särskilda undervisningsgrupper med inriktning autism som är knutna till två grundskolor i
centralorten. Fritidshem erbjuds på samtliga skolor
med tidigare år. I kommunen finns två fristående

Specialpedagogiskt centrum (SPC)
Samordning av tvärprofessionella insatser för flerspråkighet samt barn- och elevhälsa finns samlat under verksamhet SPC. Inom verksamhetens uppdrag
finns även två särskilda undervisningsgrupper.

Verksamhetschef
förskola

Verksamhetschef
grundskola

Verksamhetschef
gymnasieskola

Verksamhetschef
Specialpedagogiskt
Centrum

1 300 barn

4 000 elever

1 000 elever
varav 150 på IM

SPC-kompetensteam

18 förskolor
med
70 avdelningar

14 grundskolor
Fritidshem med
ca 1 250 elever

12 nationella program
- 5 högskoleförberedande
- 7 yrkesprogram

Särskilda
undervisningsgrupper
Barn- och elevhälsa
Skolhälsovård

Natt- och
helgomsorg
med 50 barn

2 grundsärskolor

IM-programmen

med 40 elever

4 introduktionsprogram
Gymnasiesärskola
20 elever

Centrum för
flerspråkighet
Familjecentralen

Kulturskola
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Kommunal verksamhet via privata utförare
Barn- och utbildningsnämnden köper in delar av industriteknikprogrammet av Kinnarps AB. Den delen
av verksamheten som bedrivs i Kinnarps regi sker i
deras lokaler, men med deras personal och med deras material. Avtalet omförhandlas med jämna mellanrum
Barn- och utbildningsnämnden har upphandlat alla
skolskjutsturer som utförs av flera olika bussbolag.
Ny upphandling på skolskjuts har genomförts under
året och det nya avtalet träder ikraft i och med höstterminen 2022.
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning
Omvärldsförändringar
Pandemin
Under det gångna året har ett flertal områden påverkat barn- och utbildningsförvaltningens område.
Pandemin är den faktor som har påverkat på alla
plan och där effekterna av den är svåra att bedöma i
nuläget. Inom barn- och utbildningsområdet har regeringen under pandemin förändrat förutsättningarna
gällande undervisningen utifrån det rådande smittläget i landet. Sådana omfattande åtgärder i hur undervisningen ska bedrivas har aldrig tidigare genomförts. Regeringen beslutade att undervisningen på
landets gymnasieskolor skulle bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss
närundervisning från och med den 25 januari till och
med den 1 april 2021. Från och med den 1 april tog
regeringen bort det generella beslutet och lämnade
beslutet till våra lokala beslutshavarna att fatta. Ållebergsgymnasiets upplägg beslutades av nämndsordförande för barn- och utbildningsnämnden i samråd
med smittskyddsläkare samt skolchef utifrån den lokala smittspridningen. Gymnasiesärskolan samt de
individuella programmen har inte omfattats av rekommendationerna om fjärr- eller distansundervisning och påverkades således inte heller av den justerade rekommendationen den 1 april. Besluten gällande pandemin och pandemin i sig har i allra högsta
grad även påverkat förskola och grundskolans
undervisning.
Migrationsmönster
Under 2021 minskade invandringen till Sverige och
även således till Falköpings Kommun. Även anhöriginvandringen till kommunen har minskat men inte
avstannat. Det är fortsatt en stor rörlighet mellan
kommunerna, vilket innebär att det blir ständiga förändringar i grupper och klasser, både inom förskola
och skola. Under 2021 har 43 nyanlända elever börjat grundskolan i Falköping, 57 elever sekundärinflyttade till kommunen under året varav 50 % av
dessa endast bott i Sverige sedan 2020. Majoriteten
av dessa är somalisktalande elever (39). Samtidigt
har skolorna haft en lika stor utflytt på drygt 100 elever. Detta innebär en relativt hög omsättning av elever vilket påverkar grupperna ute på skolorna. Flest
förändringar har skett på skolorna i centralorten.
Kurs- och ämnesplaner
På grund av covid-19-pandemin bedömde regeringen att läget inom grundskolan var ansträngt.
Därför beslutade regeringen att tillämpningen av de

reviderade kursplanerna i grundskolan och motsvarande skolformer skulle flyttas fram ett år. Starten
för de ändrade läroplanerna och kursplanerna i
grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan kommer att börja gälla från och med höstterminen 2022. Det finns ändringar i samtliga kursplaner på grundskolenivå. Alla ändringar ska tillämpas från höstterminen 2022. Det finns inga övergångsregler. Det betyder att ändringarna börjar gälla
samtidigt för alla årskurser i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. De ändrade kursplanerna ska vara ett bättre arbetsverktyg
för lärarna. Ämnets syfte och centrala innehåll har
fått ett tydligare fokus i undervisningen och kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när lärarna skriver
omdömen och sätter betyg. På så sätt vill skolverket
bidra till en högre kvalitet och likvärdighet i undervisningen och till att eleverna får mer tillförlitliga
och rättvisande betyg.
För vissa av gymnasieskolans program har inriktningar, programfördjupningar och ämnen reviderats.
Ämnesplanerna i matematik, engelska och moderna
språk har också reviderats. De flesta förändringar
började gälla den 1 juli 2021. Förändringarna berör
även vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Syftet är
att ämnesplanerna ska bli ett bättre arbetsverktyg för
lärarna. På så sätt vill skolverket förbättra likvärdigheten i undervisningen och se till att betygen blir
mer rättvisande för eleverna.
Samtliga yrkesprogram har fått en mindre revidering
av examensmålen. Förändringen gäller det arbetsplatsförlagda lärandet där eleven ska reflektera över
yrkeskulturen istället för som tidigare förstå yrkeskulturen.
”Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla
yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska
bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och
en yrkesidentitet samt reflekterar över yrkeskulturen
och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats."
Barnkonventionen
Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari
2020. Barnkonventionen innehåller regler för barns
rättigheter. Med den här lagen vill regeringen att det
ska bli tydligare att barn har egna rättigheter och att
det ska blir tydligare hur vuxna ska använda barnkonventionen när de fattar beslut som rör barn. Utifrån den revision som genomfördes 2020-11-12 synliggjordes att vi fortsatt behöver höja vår kompetens
kring hur vi får fatt i barnets perspektiv i de frågor
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som rör dem. Det är även viktigt att det finns en regelbunden uppföljning gällande hur barnperspektivet
har beaktats vid beslut som rör dem. En annan del
kan vara att skapa en kommunövergripande mötesplats runt barnkonventionen för att stimulera till
samarbete och gemensam förståelse oavsett vem
som möter kommunens barn och elever.
Kompetensförsörjning
Arbetsgivarna i kommunsektorn står inför en stor
kompetensutmaning. Efterfrågan på välfärdstjänster
stiger samtidigt som det råder brist på arbetskraft
både i välfärden och inom andra branscher på arbetsmarknaden. För att klara utmaningen krävs prioriteringar, där tillgängliga resurser och medarbetarnas
kompetens tillvaratas på bästa möjliga sätt. Störst utmaningar gällande kompetens inom barn- och utbildning ser vi inom fritidshemmen samt lärare i
grundskolan åk 4 – 6 samt inom vissa ämnen inom
åk 7-9. Regionen har påbörjat vissa lärarutbildningar
vilket är positivt ur rekryteringssynpunkt och möj-
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liggör en ökad kompetensförsörjning. SKR har tillsammans med lärarfacken i HÖK-21 beslutat om att
varje arbetsgivare ska ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan, vilket även har gjorts i vår
kommun.
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Nämndens uppföljningsarbete

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska
samspela med de resurser som kommunen råder
över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre
framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.
Uppföljningsarbete
Kommuner och dess förskolor, skolor och fritidshem
är enligt Skollagen skyldiga att kontinuerligt följa
upp, utvärdera och dokumentera verksamheten.
Nationella mål styr verksamheten och samfasas med
kommunala mål i Falköpings kommun. Det är viktigt att se sambanden men även att kunna särskilja
dem.
Denna förvaltningsövergripande verksamhetsredovisning bygger på resultat från verksamheterna för
läsåret 2020/2021 men även på det som redovisats i
olika analyser och prognoser under hösten 2021.
Dessutom har olika utbildningar, uppföljningar, kart-

läggningar, redovisade nyckeltal, statistiska uppgifter, sammanställningar av barn, elevers, föräldrars
respektive personalens uppfattningar, förstudier och
resultatinsamlingar på enhets- och förvaltningsnivå
använts som underlag för redovisningen.
Bilden nedan visar på det systematiska arbetets olika
nivåer i kommunen. Styrkedjan har utökats med
barn/elevnivån och fokus på återkoppling är lika viktig som rapportering. Återkopplingen har fått ett
ökat fokus under det sista året liksom kopplingen till
de Globala målen. Tyvärr har pandemin satt tydliga
begränsningar för fysiska möten inom förvaltningen,
vilket påverkar uppföljningsarbetet och det kollegiala lärandet.
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

I Falköpings kommun skapas det goda
livet – det är tillsammans som ett
hållbart samhälle utvecklas
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland annat på verksamheternas och rektorernas analyser av
måluppfyllelse, uppföljning av styrdokument och
effekter av olika insatser. Huvudmannen gör en
samlad bedömning utifrån ett helhetsperspektiv och
syftet är att genom analyserna få en så övergripande
och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen
klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har. Bedömningen skiljer mellan
skolformernas verksamheter men det bedöms ändå
att kommunen till stor del uppfyller de krav som
förväntas.
Måluppfyllelse
Utveckling och lärande i Förskolan
Förskolorna i Falköping har under 2021 aktivt arbetat med att utveckla undervisningen. Utifrån enheternas systematiska kvalitetsarbete beslutades det
om vilka områden som skulle stärkas. Ett område
som har varit och är i fokus är det språkutvecklande
arbetet. Förskolan har valt att lägga stor vikt vid att
stimulera barns språkutveckling och ge dem möjligheter att kommunicera på olika sätt. Barnens rätt till
kommunikation har varit ett utvecklingsområde där
arbetet med alternativ kompletterande kommunikation (AKK) varit i fokus. Arbetet har implementerats
på ett antal förskolor medan på några förskolor har
implementeringen flyttats fram på grund av pandemin. Även kartläggningen som genomförts, gällande flerspråkiga barns möjlighet att utveckla sitt
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modersmål, synliggjorde en brist gällande ett likvärdigt arbete inom kommunens förskolor. Detta
har lett till att rektorsgruppen fördjupat sig inom
detta område våren 2021 och tagit fram nya riktlinjer samt förberett för en kompetenshöjande insats
för all personal inom förskolan som påbörjades hösten 2021. Målsättningen för denna insats är att ge
personalen bättre verktyg och förståelse för sitt uppdrag. Så att alla barn ges möjlighet att utveckla sitt
eller sina språk. Detta blir ett fortsatt utvecklingsområde under kommande år.
Under året har även en övergripande plan gällande
språk- läs och skrivutveckling tagits fram där arbetet beskrivs och syftar till en likvärdighet hos kommunens förskolor och grundskolor.
Kunskapsutveckling i Grundskolan/Alla elever
når målen
Måluppfyllelsen för grundskolan ökar 2021. Det
har varit en tydlig progression sedan 2017 med en
avvikelse 2020. Kommunen närmar sig riksgenomsnittet för varje år. Lovskolan har även i år varit
viktig för enskilda elevers möjlighet att nå behörighet när de har saknat ett eller ett par ämnen. Trots
att fler och fler når behörighet så har vi fortsatt en
ojämlik skola. Förutsättningarna mellan de olika
skolenheterna är väldigt varierande, dels gällande
lokaler, personals behörighet och förutsättningar för
en god elevhälsa. Trångboddheten bland skolorna
drabbar mest de elever med störst behov. Det framkommer tydligare och tydligare att skolor allt tidigare eftersöker stöd och hjälp kring elever som har
svårigheter att klara sin skoldag.
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Det framkommer i rektors analys samt hos övergripande stödfunktioner som Specialpedagogiskt centrum (SPC) och Centrum för flerspråkighet (CFF)
att det finns en ökad oro ute på skolorna gällande
hur man ska möta elever i behov av särskilt stöd.
Rektorer ansöker i högre grad stöd hos SPC och de
flaggar än tidigare att de behöver genomföra fördjupade utredningar för att hitta insatser som kan
stödja eleven. Även när elever har diagnostiserade
behov upplevs en starkare önskan från skolorna att
andra instanser ska möta elevens behov, så som särskilda undervisningsgrupper, särskola mm. Det som
tidigare har kunnat hanteras inom varje skolenhet
upplevs inte längre vara hanterbart. Vad som är
grundorsaken till detta är svårt att säkerställa. En
orsak skulle kunna vara trångboddheten och att det
går fler elever i varje klass, vilket leder till att pedagogerna upplever att de inte klarar av att möta alla
elevers behov. En annan orsak kan vara den statliga
styrningen där kraven ökat med extra anpassningar
inom ramen av klassrummet, detta har ökat kraven
på pedagogers kompetens att kunna möta alla olika
elevers förutsättningar och behov inom ramen av
den vanliga undervisningen. Volymökningen inom
grundskolan har även resulterat i trångboddhet och
försvårat möjligheten till flexibla grupperingar.
Rektorerna efterfrågar mer resurser för att kunna
möta behoven och pekar på ökande psykisk ohälsa,
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stress och kulturkrockar. När detta sammanfaller
med brist på behöriga lärare blir situationerna svårlösta.
Kravet på tidiga insatser har också ökat kraven på
att ge varje elev det den har rätt till. Insatserna varierar utifrån skolornas upptagningsområden och efter hur väl de lokala elevhälsoteamen fungerar. Den
övergripande elevhälsan inom SPC betonar vikten
av mottagare på skolorna för de olika insatserna
som ges från övergripande nivå. Det är viktigt att
knyta kunskapen till organisationen och inte låta
den bli personbunden.
Det finns goda strukturer och uppföljningar både
gällande åk 1 – 3 samt 7 – 9. Bilden av hur elever i
årskurs 4-6 klarar måluppfyllelsen behöver fortfarande stärkas och synliggöras. Det har under året
påbörjats ett arbete med att stödja stadieövergångarna mellan skolformerna är avgörande för att
kunna möta alla elever på rätt sätt men det finns
även ett behov av att stödja stadieövergångarna
mellan de olika stadierna inom grundskolan. Det
har även påbörjats en ny handlingsplan gällande
matematik som ska synliggöra arbetet från förskola
genom grundskola till gymnasium.
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Fler och fler elever har stora svårigheter och socialförvaltningen ser en ökning gällande antal barn som
placerats. Detta har lett till att man initierat en ökad
samverkan mellan socialförvaltningen och barnoch utbildningsförvaltningen med syfte att tidigt
kunna stödja barnen och deras vårdnadshavare, så
att dessa barn får bättre förutsättningar att klara sin
vardag och sin skolgång. Att utveckla samverkan
påbörjades hösten 2021 och kommer att fortsätta
under 2022.
Andra områden som oroar är de flerspråkiga elevernas möjlighet till att tillgodose sig sin undervisning.
Fler elever är inte längre nyanlända, medan pedagoger och rektorer lyfter att de fortsatt har stora behov
av insatser för att klara av sin kunskapsinhämtning.
Här finns en grundlig kartläggning och områden att
utveckla. Dessa utvecklingsområden behöver implementeras och dialog mellan CFF och grundskolans rektorer behöver prioriteras. Två områden där
ett utvecklingsarbete påbörjats hösten 2021 är studiehandledning på svenska samt digitalisering av studiehandledning.
En insats som syftar till att skapa förutsättningar för
rektor att möta delar av dessa behov är den nya ekonomiska fördelningsmodell som grundar sig i en
tydligare socioekonomisk fördelning, där resurser
fördelas på ett medvetet sätt. Det behöver ske en
uppföljning, av vilka effekter denna fördelning får
när det gäller att elevers behov tillgodoses, i samband med budgetarbetet 2022.
Kunskapsutveckling Gymnasieskola/alla elever
når målen
Pandemin är den enskilt största faktor som påverkat
och försvårat analysen av måluppfyllelsen gällande
gymnasieskolan. Betygspoängen har inte påverkats
negativt i de resultat vi ser, men det finns flera områden som inte syns i ett genomsnittligt värde. En
del är att skillnaden har ökat mellan höga och låga
betyg, en annan del är svårigheten att följa upp kvalitén på undervisningen när den skett på distans. Pedagogerna har tappat ett av sina viktigaste redskap,

det mänskliga mötet, där man kan avläsa om en
elev förstått uppgiften eller behövt mer hjälp. De
har även kunnat utmana elever som har kommit
långt. Eleverna i år 3 hade en redan uppbyggd relation med sina pedagoger vilket ändå kan ses som en
god förutsättning när undervisningen gick över till
distans. Desto svårare har det varit för de elever
som strax efter påbörjad utbildning hamnade i distansundervisning. För dessa blir det oerhört viktigt
att följa upp vilka delar som de har missat och hur
gymnasiet kan kompensera på bästa sätt så att även
dessa elever får goda möjligheter att fullfölja sina
studier. Det har under pandemitiden blivit tydligt
vilka elever som missgynnats och vilka som gynnats av dessa studier. Det finns anledning att se
över möjligheterna till distansundervisning i framtiden som en möjlighet för elever som inte klarar av
att genomföra studier på plats.
Måluppfyllelsen för de elever som går på nationella
program är lätt att följa medan det för de elever som
läser något av de introduktionsprogrammen i nuläget inte finns något tillräckligt bra uppföljningsverktyg. Utifrån det arbete som genomfördes via
samverkan bästa skola (SBS) så antogs en plan som
synliggör de olika programmen och vilka vägar eleven kan gå vidare på. Dock finns ett behov av att
kunna följa dessa elever och deras möjlighet till
fullföljda studier. Det blir viktigt att följa upp den
framtagna planen och se om det ger det stöd som
det var tänkt och om möjligheterna för denna grupp
elever har ökat.
Andelen elever som gick ett yrkesförberedande program men som även läst in de högskoleförberedande ämnena ökade i år efter flera års nedgång.
När det gäller uppföljning av elever som inte fullföljt sina studier både på de nationella programmen
och inom IM-programmen är det viktigt att hitta
nya vägar för att skapa förutsättningar för elevens
framtid. Det politiska mål om en ökad samverkan
med Kompetens- och Arbetslivsförvaltningen
(KAF) kan bidra till att synliggöra denna grupp
unga vuxna som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden.
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Samverkan bästa skola – Utbildningsplan

Pandemin

Barn- och utbildningsförvaltningen har under tre år,
2018-2021, ingått i ett samverkansprojekt med
Skolverket kallat Samverkan Bästa Skola, SBS. Under perioden har både det systematiska kvalitetsarbetet, ledarskapet och förändringskapaciteten fokuserats på i olika utbildningsinsatser via Skolverket
och Karlstads Universitet. Förvaltningen har under
SBS arbetat fram en utbildningsplan. Planen är en
strategisk 3 – 5 årsplan som beskriver både det
kort- och långsiktiga utvecklingsarbete som pågår.
Planen är en del i den återkoppling tillbaka ut till
verksamheten i vad som prioriteras. Planen sammanfattar prioriterade utvecklingsområden och ska
vara ett gemensamt övergripande stöd men även bidra till att måluppfyllelsen ökar. I utbildningsplanen
beskrivs de tre prioriterade områden som barn- och
utbildningsförvaltningen valt att fokusera på. Områdena är styrning och ledning, kompensatorisk utbildning samt kompetensförsörjning. För att skapa
förutsättningar för utveckling inom dessa områden
behövs dels en arbetsorganisation samt en utvecklingsorganisation. Parallellt finns även utvecklingen
av digitala verktyg och metoder för att stödja övriga
utvecklingsområden.

Gymnasiet: Pandemin har slagit hårdast mot nuvarande årets treor. De gick sitt första år i mars 2020
vid början av pandemin, år 2 läste de stora delar på
distans. Det finns en undervisningsskuld som behöver kompenseras för under kommande läsår, i synnerhet gällande arbetsplatsförlagt lärande (APL).
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Undervisningens kvalité har påverkats för gymnasieeleverna. I enkätundersökningar svarar eleverna att
de upplever att de har haft en högre arbetsbörda, då
fler uppgifter var teoretiska och att de har haft svårare att hålla uppe motivationen 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 positiv, 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.
Pedagogerna har upplevt att pandemin har påverkat
deras arbetsmiljö i hög grad. Snabba förändringar,
behov att ställa om till digital undervisning, härbärgera sin, elevers och vårdnadshavares oro är delar
som varit påfrestande.

NÄMNDSBERÄTTELSE

Positiva effekter av pandemin har varit att vårdnadshavares närvaro på utvecklingssamtal har ökat.
Fler har närvarat och i många fall har båda vårdnadshavare närvarat. Digitaliseringen har fått sig en
rejäl skjuts framåt. Förutsättningarna fanns och
olika pedagoger har klivit fram och bidragit till alla
kollegors utveckling. Elever har även bidragit till
att utveckla undervisningen utifrån den kompetens
de har. Vissa forum har förenklats av de digitala
mötena medan andra områden försämrats. Det är
viktigt att göra en analys när pandemin är över gällande vilka möten som behöver vara fysiska och
vilka som med fördel kan fortsätta vara digitala.
De digitala läromedlen har kommit igång mer och
fler pedagoger ser vinsten med dessa och har under
pandemin jobbat in sig i dessa.
Grundskola: Covid har även påverkat undervisningen inom grundskolan under det gångna läsåret.
Dels gällande personalfrånvaro, elevfrånvaro, men
även på ämnesnivå. Det som lyfts fram i rektorernas
analyser är idrott, simning, moderna språk och de
praktiska momenten i hem- och konsumentkunskap
och musik.
Pandemin har påverkat fritidshemmen på många
sätt. Dels har det varit högre sjukfrånvaro hos pedagogerna, de har även fått rycka in under skoldagen
när det fattats kollegor. Det har även varit färre elever på fritidshemmen. Mycket av verksamheten har
förlagts utomhus. Vissa rektorer lyfter det som något positivt som utvecklat verksamheten, medan
andra ser att det har begränsat verksamheten. Kontakterna med vårdnadshavare har minskat vilket
man upplevt som negativt.
Förskola: Under pandemin har många vårdnadshavare hållit barnen hemma. Vårdnadshavare och personal har varit noga med att följa restriktionerna
och de riktlinjer som varit. Det har lett till att det
varit hög frånvaro bland barnen. Frånvaron har påverkat möjlighet till kontinuitet i undervisningen.
Ett flertal barn som är i stort behov av undervisning
i förskolan har inte närvarat och därför förlorat viktig tid för språkutveckling och sociala sammanhang
KOMUNIKATIVA INDIKATORER

Barnkonventionen: Under 2021 har det genomförs
utbildningsinsatser för nämnd, rektorer och på
samtliga APT ute i verksamheterna. Det är tydligt
att det alltid pågår ett demokratiarbete ute på kommunens förskolor och skolor som inbegriper barn
och elever. Under 2020/2021 har arbetet fått extra
tyngd i och med lagstiftningen. Generellt framkommer att skolans undervisning på ett tydligare sätt
prioriterat arbetet med barnkonventionen och att det
inte lika frekvent har undervisats om barnkonventionen i fritidsverksamheten. På de fritidshem där
personalen lagt vikt vid undervisning runt barnkonventionen framkommer däremot att gruppaktiviteter
och övningar hjälpt eleverna att visa på förmågor de
inte brukar visa eller tala om. Detta är intressant utifrån alla barns rätt att utvecklas så långt som möjlig
utifrån utbildningens mål. Många skolor och fritidshem samverkar och arbetar tematiskt med barnkonventionen. Förvaltningen kunde gjort större insatser
och stöd till skolorna. Förvaltningen borde också
varit tydligare i sina förväntningar och på så sätt
kunnat bidra till en likvärdighet i arbetsprocesserna
på kommunens förskolor och skolor.
Vid nämndens sammanträde den 8 juni 2021 redovisas hur arbetet med implementeringen av barnkonventionen som ny lag i Sverige har gått till i förvaltningens olika verksamheter.
I svaret till kommunrevisionen i januari 2021 i samband med deras granskning av nämndernas arbete
med införandet av barnkonventionen som lagstiftning, efterfrågade nämnden en kommungemensam
modell för dokumenterade barnkonsekvensanalyser.
Detta skulle gynna den övergripande uppföljningen
på kommunnivå. Arbetet med barnkonventionen i
barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde
kommer att följas upp årligen i maj månad i samband med revidering av nämndens riktlinjer för det
systematiska kvalitetsarbetet. Detta arbete kommer
även att ingå i den interna kontrollen.

2018

2019

2020

2021

Meritvärde Grundskolan

211

222

207

219

Betygspoäng Gymnasieskolan

14,3

14,7

14,7

14,7

TREND
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

Falköpings kommun ska vara en bra plats
att bo, verka och leva på - en plats där invånare känner stolthet och trygghet
Kommunens tydliga viljeinriktning genom
beslut om förändrad skolorganisation bidrar i hög grad till ett attraktivare Falköping. Satsningen berör en bred målgrupp bestående av barn,
elever, vårdnadshavare, medarbetare och näringsliv.
Samsyn avseende lokaler, lärmiljöer och förhållningssätt påverkar rekrytering och attraktivitet.
Skolorganisationsförändringen
Den 27 mars 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om en ny skolorganisation. Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att fullfölja detta arbete.
Den nya skolorganisationen håller på att ta form och
det har gjorts stora satsningar på våra förskolor och
skolor både på landsbygden och i tätorten. Förvaltningen utvecklar organisationen, bygger om och
bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få
förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som
möjligt och samtidigt skapa attraktiva lärmiljöer för
kommunens barn samt attraktiva arbetsplatser för
våra pedagoger.
Händelser under 2021
I januari gjordes en sammanställning av vad som genomförts av skolorganisationsbeslutet från 2017
fram till januari 2021. Denna redovisning av delgetts
till politiken under våren 2021.
I januari färdigställdes Vindängens skola. Eleverna
kunde flytta in i den nya skoldelen vid skolstart efter
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nyår. Utöver inflyttningen har även lärmiljöerna i
hela skolan förändrats för att möta tankarna som
processats fram i funktionsprogrammet. En ny
särskola för eleverna i åk 1 – 6 färdigställdes och
elever och personal flyttade in under våren 2021.
Under våren 2021 färdigställdes även bygghandlingarna för Platåskolan. Men när kommunens beslut om
detaljplan för Platåskolan upphävdes av Mark- och
Miljööverdomstolen i april 2021 har en omarbetning
av detaljplanen gjorts för att tillmötesgå det som
Mark- och Miljööverdomstolen påpekat i sin dom.
Parallellt med omarbetningen av detaljplanen gjordes en utredning av alternativ plats för Platåskolan
om det visar sig att även den omarbetade detaljplanen inte vinner laga kraft.
Fördröjningen av Platåskolan har även fått konsekvenser för de som arbetar inom skolan. Tidsförskjutningen har skapat en frustration bland skolledare samt personal. Den långa processen har gjort att
flera har tappat motivation och glädje i arbetet.
Våren 2021 påbörjades också en förstudie gällande
Odensbergs skola samt förskola. Under hösten 2021
blev det byggstart för Odensbergsskolan. Det har varit och är ett intensivt arbete då processerna har varit
snabbare än vid tidigare byggprocesser.
Projektdirektiv för Vartoftaskolan och Gudhemsskolan genomfördes 2021. Se huvudprocesskarta nedan.
Projektdirektiv är första steget i en ny investering i
lokaler i kommunen. Här identifieras lokalbehov
(vad/varför) och tidiga kostnader med budget, drift
samt risker som kan medföra kostnader.
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Avveckling av Åsle skola (i kommunal regi)

Utredning idrottshallar Falköpings centralort

I och med att Åsle Friskola tog över verksamheten
höstterminen 2021 genomfördes avvecklingen av
Åsle skola i kommunal regi.

Utredningen (projektdirektiv) som är en fortsättning
på tidigare kartläggning av behov startades HT 2021
och är pågående. Den skall fastställa vilka eventuella
förändringar i befintliga lokaler i Oden-/Frejaområdet som behöver göras för att kunna genomföra en
bra idrottsverksamhet för skolorna i centralorten.

Revidering av tidplan för Nya skolorganisationen
Hösten 2021 togs ett förslag fram på reviderad tidplan för den nya skolorganisationer för att justera
tidplanen då Platåskolans detaljplan behövde processas om.
Revideringen gällde att inte invänta ett senareläggande av färdigställandet av Platåskolan för de åtgärder som behöver göras på Gudhemsskolan, Vartoftaskolan och Dotorpsskolan utan tidigarelägga dessa
processer.
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Falköping – en drivande aktör
Genom en hög måluppfyllelse i mål 1 och
4 skapas förutsättningar för ett näringsliv
som utvecklas i Falköpings kommun. Ett
tydligt samarbete med näringslivet genom
samverkan skola och arbetsliv (SSA), programråd
och arbetsplatsförlagd utbildning skapar förutsättningar för en högre anställningsbarhet genom att
korta avståndet mellan skola och arbetsliv. Det är av
stor betydelse att elever fullföljer sina studier och
blir behöriga till gymnasieskola och vidare utbildning för att näringslivets behov ska mötas. För elever i Falköpings kommun har måluppfyllelsen, och
därmed behörigheten till nationella program på gymnasiet succesivt ökat från att ha varit låg under en
längre period.
Plan för samverkan skola och arbetsliv (SSAplan)
Under 2021 har en ny plan utarbetats gällande samverkan skola arbetsliv. Det ligger i både den enskilde
individens och samhällets intresse att vi långsiktigt
stärker och utvecklar samverkan mellan skola och
arbetsliv.
För att eleverna i kommunen ska nå de mål styrdokumenten fastställer kommer denna plan för Samverkan Skola Arbetsliv (SSA-plan) har denna plan
tagits fram i samarbete mellan studie- och yrkesvägledare, Prao-samordnare, rektorer, näringslivsavdelningen i Falköping Kommun, rektorer och näringslivsföreträdare. Under 2022 kommer den nya SSA
planen i Falköping Kommun implementeras. Planen
är en utveckling av den tidigare VISA planen som
Falköping Kommun har haft.
Tidplan 2022
Jan-feb

Sammanställa utkastet till SSA-planen

Februari

Sammankalla till första SSA nätverksmöte för att dra upp riktlinjer för
arbetet och staka ut mål och arbetsprocesser framöver.

April

Presentera planen för nämnden

Maj

Starta implementering av den nya planen till rektorer och lärare

16 I Barn- och utbildningsnämnden I Verksamhetsredovisning för år 2021

Fullföljda studier
Även en plan för elever som läser Programinriktat
val togs fram under våren 2021 för att börja gälla
från och med läsåret 21/22. Syftet med Programinriktat val är att elever som är behöriga för detta, ska
få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program, och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella
program som utbildningen är inriktad mot kan vara
ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.
Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är
behöriga till Programinriktat val erbjuds detta.
Programinriktat val kan utformas både för en enskild
elev och för en grupp elever. Det sistnämnda innebär
att utbildningen planeras i förväg och är sökbar. Om
den utformas för en enskild elev behöver den inte
planeras i förväg.
Programinriktat val skiljer sig från de andra introduktionsprogrammen genom att det har behörighetskrav och att studierna i huvudsak följer det nationella program som det är riktat mot. Programinriktat
val är på så sätt den snabbaste vägen in på ett nationellt yrkesprogram för en elev som inledningsvis saknar behörighet.
Kommunen har ett aktivitetsansvar för ungdomar
upp till dess att de fyller 20 år. Vi har två anställda
som jobbar med de 125 ungdomar som i november
inte hade fullföljt sina studier.
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande
med en tillitsbaserad styrning

Verksamheterna är till för kommuninvånarna
En lärande och utvecklande verksamhet
Kommunens organisation ska genom tillitsstyrning balansera behovet av kontroll med förtroende till medarbetarnas verksamhetsnära kunskap
och erfarenhet. Detta gör också kommunen till en
mer attraktiv arbetsgivare. God kvalitet säkerställs
genom att kommunen kan attrahera, rekrytera, utveckla och behålla den kompetens som krävs för att
möta invånarens behov och nå verksamheternas mål.
Kommunen eftersträvar ett förändringsledarskap och
ett tillitsbaserat arbetsklimat som kännetecknas av
dialog och delaktighet.
Barn- och utbildningsförvaltningen har jobbat med
dessa mål dels genom att ta fram en strategisk kompetensutvecklingsplan, HÖK – 21 samt att ta fram en
utbildningsplan där förvaltningens övergripande utvecklingsarbete synliggörs. Under året har även utvecklaruppdrag lyfts fram med ett gemensamt mål
för att ta tillvara på kompetent personal och möjliggöra en spridning av deras kunskaper samt att öka
likvärdigheten inom och mellan kommunens förskolor och skolor.
Samarbete med Högskola och Universitet – VFU
Skolor och lärare är engagerade i samarbetet med
olika högskolor och universitet. Både förskolor,
grundskolor och gymnasiet tar emot studenter. Den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en
mycket viktig del i kompetensförsörjningen i kommunen framöver. Det är en generell brist i riket på
lärare, men statliga utredningar visar dessutom på ett
mycket stort tapp av lärare de närmsta åren. De
högre kraven på legitimation och utökade krav på
lärarbehörighet har också delvis skapat en större
brist. Yrkeslärare, grundlärare med inriktning mot
fritidshem, men även lärare i grundskolan saknas
mest. Förvaltningen jobbar därför för att säkerställa
en hög kvalité på VFU:n där bland annat utbildade

VFU-handledare är en del för att på sikt kunna anställa nyexaminerade lärare i kommunen. Därför att
samarbetet med Universitet och Högskolor mycket
viktigt.
Falköpings kommun jobbar nära Jönköpings Universitet HLK som vi får flest studenter ifrån just nu.
Falköping är en VFU-kommun och är även representerad med en VFU-samordnare i en styrgrupp för
VFU-planering. Det finns två grundskolor F - 6, en
högstadieskola samt två förskolor som är VFU-skolor (övningsskolor) mot Jönköping HLK.
Även Borås Högskola via Campus Skövde har Falköping nära samarbete med och har under året suttit
med in en styrgrupp för att ta fram nya underlag för
övningsskolor, som kommer sjösättas 2022.
Falköpings kommun har avtal och samarbete med
följande högskolor och universitet:
• Högskolan i Jönköping HLK, JU
• Högskolan i Borås, lärarutbildning sker via Campus Skövde.
• Karlstads Universitet, KU
• Göteborgs Universitet, GU
• Linköpings Universitet, LiU
• Luleå Tekniska Universitet, LTU
Tack vare samarbetet mellan Falköpings Kommun
och lärosäten säkerställs en del av lärarutbildningen
och dess verksamhetsförlagda utbildning i kommunen. Genom detta samarbete erbjuds kommunens lärare kompetensutveckling av olika slag, genom
handledarträffar, inbjudan till föreläsningar och professionsutvecklande seminarier samt via särskilda
handledarutbildningar.
Flera lärare har genomgått handledarutbildning i
olika omfattning från 7,5 – 15 högskolepoäng.
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Ca 70 lärare utbildade sig på VFU- handledarutbildning på 7,5 högskolepoäng förlagd till Falköping
men genomförd av Jönköpings Universitet vt 2021.
Det kommer lyfta kompetensen inom enheterna och
generera många handledare som kan ta emot VFUstudenter.
Praktiskt taget är samtliga enheter i kommunen engagerade i den verksamhetsförlagda utbildningen
från förskola till gymnasium. Under varje termin tar
vi emot 40 - 50 studenter som vi placerar på olika
enheter i Falköping Kommun. Antalet antagna studenter på Universiteten och högskolorna sjunker på
riksplanet och det gäller även antalet i Falköping.
Utbildningsplan – Styrning och ledning
En väl fungerande styrning, ledarskap och medarbetarskap skapar förutsättningar för att bedriva utvecklingsarbete som främjar en undervisning med
hög kvalité. Inom barn- och utbildningsförvaltningens organisation bedrivs ett arbete för att upprätta
tydliga roller, en tydlig ansvarsfördelning och väl
fungerande kommunikation och återkoppling genom
hela styrkedjan. Varje nivå i organisationen tar ansvar inom det mandat den har och bidrar till helheten. Det skapas en gemensam förståelse inom organisationen och på alla nivåer för vad som är viktigt Denna förståelse grundas i nationella mål, krav
och riktlinjer samt utgår från vetenskaplig grund och

beprövad erfarenhet. Arbetet med att utveckla verksamheten kännetecknas av långsiktiga processer med
prioriterade mål för att skapa hållbarhet och långsiktighet i arbetet.

Utvecklaruppdragen – framtagande av tydliga
mål och riktlinjer
För att skapa likvärdighet i arbetsprocesser, förutsättningar för skolutveckling och kollegialt lärande,
behövs en tydlig ansvarsfördelning. Som en del i ett
distribuerat ledarskap har förvaltningen satsat på
specifika ”utvecklaruppdrag” för att ge ett riktat utvecklingsstöd gentemot enskilda pedagoger och
grupper. Stödet ska ligga nära professionen och
undervisningen. Utvecklarna är ett stöd för huvudman och rektor i det pedagogiska ledarskapet. Utvecklaren knyter an till forskning och beprövad vetenskap och är länken till att utvecklingsinnehållet
får en plats i verksamheten. Utvecklarna följer upp
effekterna av beslutade insatser och återkopplar ut i
verksamheten samt till ledningsgruppen.

KOMUNIKATIVA INDIKATORER

2018

2019

2020

2021

Andel behörig pers Fsk

48,0%

42,0%

44,0%

49,8%

Andel behörig pers Fth

36,0%

36,0%

37,0%

25,1%

Andel behörig pers Gr

80,0%

78,0%

78,0%

72,3%

Andel behörig pers Gy

77,0%

77,0%

76,0%

83,6%
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TREND






NÄMNDSBERÄTTELSE

Verksamhetsredovisning
Volymförändringar
Volymökningen inom nämndens ansvarsområde har
kraftigt ökat det senaste decenniet. Dessutom har
lagkraven på nämndens verksamheter stärkts under

samma period. Detta måste få ett större genomslag i
nämndens tilldelning framöver för att säkerställa
kvalité och likvärdighet inom nämndens ansvarområde.

Volymförändring i fsk
1 900
1 800
1 700
1 600
1 500
1 400
1 300
1 200

Volymförändring i grundskolan
4100
4000
3900
3800
3700
3600
3500
3400
3300
3200
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Volymförändring Gy
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800

svårt, men att prognostisera för in- och utflyttning
samt rörelse mellan skolor är betydligt mer komplext. När förändringarna sker snabbt påverkas förutsättningarna för undervisning negativt. Den stabilitet och kontinuitet som behövs blir svårare att uppnå.
En till ytan stor kommun med många mindre skolenheter försvårar detta ytterligare.

Trångboddhet
I grundskolan är trångboddheten stor. Läget ses som
allvarligt och påverkar elevers och personals arbetsmiljö i hög grad.
Tabellen nedan illustrerar ytterligare en utmaning
gällande volymförändringarna som inte har skett linjärt. Att planera utifrån ett ökande födelsetal är inte
Upptagningsområde ID
Broddetorp
Centrala Falköping
Floby
Gudhem
Kinnarp
Mösseberg
Odensberg
Stenstorp
Vartofta
Vindängen
Åsarp
Åsle
Totalsumma
År 2019-01-09
År 2018-01-02
År 2017-01-11
År 2016-01-12
År 2015-01-13
År 2014-01-09
År 2013-01-07
År 2012-01-04
År 2011-01-15
År 2010-01-26

Födda år
2001
13
121
29
18
10
66
21
45
20
29
14
6
392
2001
382
383
376
375
355
358
345
340
333
341

2002
10
114
24
18
20
74
18
49
25
31
19
7
409
2002
410
398
396
383
368
361
348
346
343
337

2003
11
113
26
13
19
86
24
46
27
40
17
9
431
2003
433
434
428
429
417
407
397
400
398
398

2004
12
99
28
21
13
67
17
60
30
32
12
2
393
2004
384
373
369
375
366
362
344
332
320
316

2005
15
107
20
23
17
86
15
34
23
35
9
8
392
2005
387
384
387
381
369
361
348
342
341
337

2006
17
124
33
22
12
78
21
46
21
35
18
3
430
2006
432
428
426
425
412
415
398
394
382
381

2007
13
121
34
23
19
74
18
50
26
35
17
8
438
2007
431
427
416
413
404
394
373
370
360
360

2008
7
84
34
25
18
75
15
35
27
42
13
5
380
2008
379
376
364
357
346
339
337
337
333
320
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2009
13
103
24
26
33
67
23
38
33
28
11
2
401
2009
396
393
392
387
370
367
353
345
338
336

2010
10
117
37
23
22
83
10
45
16
35
8
7
413
2010
411
408
400
394
382
378
369
367
360

2011
12
123
33
24
29
61
19
36
23
25
15
8
408
2011
405
403
395
395
384
369
370
374

2012
6
133
30
30
18
63
22
52
32
34
14
8
442
2012
432
422
404
399
396
395
370

2013
12
129
30
23
30
68
19
40
23
28
10
4
416
2013
411
407
396
392
383
375

2014
9
135
30
19
19
62
24
43
25
27
13
4
410
2014
414
418
407
401
393

2015
8
140
40
25
16
57
15
34
23
33
13
6
410
2015
410
403
391
389

2016
9
154
33
39
19
48
22
28
20
32
13
7
424
2016
422
419
401

2017
7
140
25
18
15
65
25
34
20
28
12
8
397
2017
395
391

2018
3
151
31
21
16
51
11
41
16
30
12
13
396
2018
392
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Personalredovisning
Personalredovisning
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vision, mål och styrning
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Kompetensförsörjning
Rekryteringssituationen är fortsatt ansträngd och
svårigheter att anställa behörig personal kvarstår för
samtliga verksamhetsformer. Behörigheten i förskola och grundskola sjunker inte längre medan fritidshemmens behörighet fortsätter sjunka vilket påverkar kvaliteten. Svårigheterna synliggörs inte för
gymnasieskolan men läget i Falköping liksom i regionen och landet i övrigt är problematiskt. Det ställer stora krav på en liten kommun att kunna locka
med annat än lön för att behålla och rekrytera legitimerad och behörig personal i framtiden. Två områden som förvaltningen har arbetat för att möta dessa
utmaningar har varit dels genom att ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan, HÖK – 21 samt
fortsätta att stärka vårt samarbete med Högskolor
och Universitet genom VFU.

Det lokala arbetet för att säkra kompetensförsörjningen har präglats av en helhetssyn så att åtgärder
på såväl kort som lång sikt tillsammans ökar möjligheterna att nå de gemensamma målen – ökad
måluppfyllelse, en god arbetsmiljö och ett läraryrke
som attraherar skickliga behöriga lärare. I ett demografiskt utmanande läge, där skolans övriga utmaningar är fortsatt många, krävs flera samverkande
lösningar och initiativ. Planen har implementerats
under hösten 2021 och åtgärderna sträcker sig fram
till 2025.

HÖK-21
SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i HÖK 21 åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk
kompetensförsörjning.
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Ekonomisk redovisning
Resultaträkning

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

Avgifter mm

27 142

26 727

Statsbidrag

82 907

76 868

Övriga intäkter

29 196

33 590

Interna intäkter

56 804

54 728

Summa intäkter

196 049

Personalkostnader
Verksamhetskostnader

RESULTATRÄKNING (TKR)

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

26 501

226

26 510,0

66 753

10 115

84 537,0

27 276

6 314

29 595,0

56 571

-1 843

54 741,0

191 913

177 101

14 812

195 383

-597 071

-608 858

-603 882

-4 976

-618 180

-184 564

-198 684

-188 359

-10 325

-193 928

Intäkter

Kostnader

Kapitalkostnader

-6 892

-7 442

-7 200

-242

-6 452

-161 855

-167 554

-159 257

-8 297

-166 637

Summa kostnader

-950 383

-982 538

-958 698

-23 840

-985 197

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

-754 335

-790 625

-781 597

-9 028

-789 814

Interna kostnader (inkl. internhyra)

Nämnden redovisar 2021 ett resultat på -9 028 tkr.
Underskottet beror på att en högre internhyra än vad
nämnden kompenserats för i sin budgetram tagits ut.
Detta är korrigerat till budget för 2022. Avvikelsen
på hyror är ca 10 000 tkr och således skulle nämndens resultat utan denna avvikelse vara 972 tkr.
2020 kunde nästan betraktas som en avvikelse pga
av pandemin. Kommunsektorn såg minskade skatteintäkter men överkompenserats för detta av staten.
Det är i mindre utsträckning sant även för 2021. Det
har utgått kompensation för sjukfrånvaro även under
2021, men inte alls i samma utsträckning som 2020
och sjukfrånvaron har framförallt varit bland barn
och elever, vilket inneburit att färre vikarier behövts
i flera verksamheter.
Nämnden har under året fått ökade kostnader för
placeringar, dvs skolkostnader för elever som blivit
placerade på HVB-hem eller SIS-hem, och antalet
elever som valt att läsa sin gymnasieutbildning hos
en annan huvudman har ökat. Detta innebär att
nämndens externa kostnader ökat mer än budgeterat.
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Även detta år finns det avvikelser relaterade till pandemin som gör att det inte riktigt kan betraktas som
ett normalår, även om de inte alls fått samma påverkan på resultatet som fjolåret. Det finns dock även
avvikelser åt andra hållet så den sammantagna bilden är att det redovisade resultatet skulle vara ett troligt utfall även vid ett normalår.

ekonomisk redovisning

Verksamhetsredovisning

RESULTAT PER
VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

Förskola

-116 528,0

-133 049,0

-138 533,0

5 484

-135600

Grundskola

-264 738,0

-279 071,7

-279 774,0

702

-267002

Gymnasium
Övrigt
ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

-95 446,0

-97 513,4

-94 871,8

-2 642

-97100

-277 635,0

-280 991,0

-268 418,0

-12 573

-290147

-754 347

-790 625

-781 597

-9 028

-789 849

Förskola

Gymnasieskola

Precis som prognoserna under året pekat på har förskolan en positiv avvikelse mot budget. Förskolan
har haft en god budgetföljsamhet under flera år och
att den verksamheten skulle hålla budget var inte
oväntat. En sådan stor avvikelse som redovisas i år,
i en verksamhet som har en relativt sett låg tilldelning, kan dock te sig lite förvånande. Förklaringen
till detta finns i att man, precis som förra året, haft
en mycket hög frånvaro bland barnen. Detta innebär
att man inte behövt ta in vikarier i samma utsträckning som man normalt gör. Jämfört med ett normalår handlar det om nästan 3000 tkr lägre vikariekostnader i förskolan under 2021.

Gymnasiet har fortsatt svårt att hålla sin budget, vilket till stor del beror på minskade externa intäkter i
form av statsbidrag och ersättning för asylsökande
elever. Man har inte hunnit anpassa sina kostnader
efter de snabba svängningarna i intäkterna som
denna minskning innebär. Åtgärder har vidtagits för
att komma tillrätta med underskottet, men de kommer inte få helårseffekt förrän nästa år.

Utfall förskola: 5 484 tkr
Grundskola
Till skillnad mot föregående år har grundskolan inte
haft ett riktat sparkrav på sin verksamhet under
2021. Det i kombination med helårseffekten av de
åtgärder som vidtogs ifjol gör att grundskolan haft
en god budgetföljsamhet under året och får en liten
positiv avvikelse mot budget.

Utfall gymnasieskola: -2 642 tkr

Övrigt
Övriga poster inkluderar bla nämndens samtliga lokalkostnader. I år har man debiterat ut drygt 10 000
tkr mer i internhyra än vad nämnden fått kompensation för i ram. Det innebär en stor avvikelse på
övriga poster. Här ligger även interkommunala
kostnader samt placeringar. Båda dessa har ökat
mer en budgeterat, vilket sammantaget ger en stor
negativ avvikelse mot budget.
Utfall övriga poster: -12 573 tkr

Utfall grundskola: 702 tkr
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Investeringsredovisning

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR)

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

-8 547

-9 246

-7 300

-1 946

0

Investeringar
Inventarier
Övrigt

0

Summa investeringar

-8 547

-9 246

-7 300

-1 946

0

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

-8 547

-9 246

-7 300

-1 946

0

Nämnden har 2021 en negativ avvikelse på sin investeringsbudget med 1 946tkr. Detta beror på dels ett
ökat behov av investeringar pga pandemin, teknisk
utrustning för att möjliggöra distansundervisning exempelvis, och dels på att delar av inventarierna till
olika byggprojekt föll ut på fel år.
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Politiska uppdrag under år 2021

Från kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en utökad samverkan kring utbildningar, personal och utbildningslokaler mellan
barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och
arbetslivsnämnden, med syfte att nå högre effektivitet och minskade kostnader, kan genomföras. Uppdraget ska redovisas för de båda nämnderna samt
kommunstyrelsen under år 2021.
Den pågående samverkan mellan med berörda rektorer och skolchefer inom Ållebergsgymnasiet och
Vux har under året delvis handlat om informationsutbyte och ökad kännedom kring respektive verksamhet utifrån uppdraget. Därtill har en plan för
fortsatt samverkan skapats, där fullföljda studier
och hur medborgarna i Falköpings kommun ska
stärka sin position på arbetsmarknaden är utgångspunkten. Fortsatt samverkan kommer ta avstamp i
gruppen ungdomar/unga vuxna som befinner sig
inom det kommunala aktivitetsansvaret och riskerar
att hamna i utanförskap och arbetslöshet. Framåt
ska fokus ligga på fullföljda studier och arbetet utgår från begreppen hållbarhet, resursanvändning
och kvalitét.
För fortsatt samverkan kring utbildningsfrågor vars
syfte är ökad kvalitet och effektivitet i Falköpings
kommun är det av vikt att respektive verksamhets
styrdokument stämmer överens. Inför kommande
planperioder gäller det såväl Flerårsplan, Verksamhetsplan som utvecklingsplaner för respektive verksamhet.
Från barn- och utbildningsnämnden
1. Revidera riktlinjerna för det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på att utveckla den dialogbaserade uppföljningen.
Riktlinjerna reviderades under våren 2021 och beslut fattades i nämnden 11/5. De intentioner som
skrevs fram har tyvärr inte kunnat fullföljas på
grund av pandemin och råd och riktlinjer att minska
möten med människor du normalt inte träffar.

Nya fördelningsmodeller för för- och grundskolan
har tagits fram under 2021 och nämnden fattade beslut under hösten om att de ska implementeras under 2022.
En ny fördelningsmodell för gymnasieskolan ska
tas fram under 2022.
3. Ta fram upphandlingsunderlag av skolskjuts som
möter de, av nämnden, beslutade nya riktlinjerna.
Det gällande skolskjutsavtalet upphör att gälla
2022-07-01 och en ny tillfällig upphandling, som
ska gälla under ett år med möjlighet till förlängning
ett plus ett år, är upphandlat. Att upphandlingen är
tillfällig beror på att Platåskolans byggnation har
skjutits upp och att planering av skolorganisationen
pågår.
Upphandlingen har genomförts i samarbete med
upphandlingsavdelningen i Skövde kommun. Förfrågningsunderlaget publicerades 2021-09-01 och
sista anbudsdag var 2021-10-06. Vid tiden för sista
anbudsdag hade anbud inkommit från nio (9) leverantörer. I förfrågningsunderlaget var det endast priset som utvärderades.
Eftersom upphandlingen är tillfällig har de beslutade nya riktlinjerna för skolskjuts inte kunnat skrivas in i det tillfälliga upphandlingsunderlaget. En
ny ordinarie skolskjutsupphandling, med bland annat de nya riktlinjerna för skolskjuts som bas, kommer att göras så snart planeringen för Platåskolan
och skolorganisationen är klar.

4. Fortsätta genomförandet av skolorganisationsbeslutet.
I april 2021 upphävdes kommunens beslut om detaljplan för Platåskolan av Mark- och Miljööverdomstolen. Detta har inneburit att den tidsplan som
har varit gällande för skolorganisationen behövt ses
över och en omarbetning av detaljplanen för Platåskolan gjorts för att tillmötesgå det som Mark- och
Miljööverdomstolen påpekat i sin dom. Detta kommer att innebära en fördröjning av genomförandet
av ny skolorganisation med flera år.

2. Ta fram och implementera nya ekonomiska fördelningsmodeller för samtliga skolformer.
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Handlingsplan
Utifrån HÖK21 åligger det lokala parter att arbeta med
kompetensförsörjning strategiskt. En handlingsplan ska upprättas för att
stärka arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen för att på kort
och lång sikt bidra till en säkrad kompetensförsörjning av lärare och
förskollärare. Denna handlingsplan ersätter inte andra avtal.
Centrala parter har identifierat fyra fokusområden som ska bidra till
ytterligare förbättringar av skolan – arbetsmiljö, arbetsorganisation,
arbetstid och lönebildning. Inom dessa fokusområden har lokala parter
gemensamt identifierat ett antal insatser som ska arbetas med årligen men
även under hela avtalsperioden.
Avtalsperioden för HÖK 21 är 2021-04-01 – 2024-03-31.

Implementering
För att nå ut med denna handlingsplan och aktivt kunna arbeta med de
identifierade insatserna kommer samtliga berörda chefer och
arbetsplatsombud inom barn- och utbildningsförvaltningen och kompetensoch arbetslivsförvaltningen erbjudas en presentation av denna
handlingsplan. Informationen kommer att hållas av förvaltningschefer,
fackliga ombud samt HR. Respektive chef och arbetsplatsombud ansvarar
för att föra vidare kunskapen om denna handlingsplan till medarbetare.

Aktivt arbete
Samtliga identifierade insatser är uppdelade utifrån område, ansvar och när
det ska vara genomfört. Det finns en framtagen checklista för att underlätta
uppföljningen av respektive insats, se Bilaga 2. För att skapa en struktur
kring arbetet med insatserna ska dessa in i befintliga årsplaneringar för APT
och samverkan, insatser kan också ske via andra forum.
För att erhålla stöd och temaförslag för APT, se Bilaga 3
Samverkansavtalet.

Utvärdering
Uppföljning av arbetet med insatserna sker inom befintlig
samverkansstruktur.
Utvärdering av denna handlingsplan sker förvaltningsövergripande årligen
med respektive förvaltningschef och fackliga ombud tillsammans med HR.

3

Insatser
Övergripande
Insats 1
Respektive chef ansvarar för att ta del av och använda det material som
finns på kompetensforsorjningskola.se kopplat till respektive område.
Insats 2
Respektive chef ansvarar för att strukturera, planera och använda de
temaförslag som finns för APT i samverkansavtalet.
Arbetsmiljö
En god arbetsmiljö kan locka nya medarbetare till verksamheten men
framförallt får den de befintliga medarbetarna att trivas och vilja stanna
kvar. Det handlar både om de fysiska faktorerna och den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön (OSA). Både arbetsledningen och medarbetaren är
viktiga kuggar när det handlar om att nå balans mellan krav och
förutsättningar så att arbetsbelastningen inte blir för stor för någon.
Tillsammans har arbetsledning och medarbetare ett gemensamt ansvar för
att skapa förutsättningar för friska arbetsplatser. En viktig del för att skapa
friska arbetsplatser är att jobba med tidiga insatser för att fånga upp den
psykosociala hälsan.
Insats 3
Respektive chef ska uppmuntra medarbetarna att på både individ- och
gruppnivå ta del av de hälsofrämjande aktiviteter som Falköpings kommun
erbjuder. På kommunens intranät finns verktyg, utbildningar och aktiviteter
att ta del av.
Insats 4
Arbeta aktivt med handlingsplanen som upprättades i samband med den
senaste medarbetarundersökningen. Respektive chef ansvarar för att
handlingsplanen kopplat till medarbetarundersökningen följs upp i
arbetsgruppen halvårsvis.
Insats 5
Rektor ansvarar för att årligen aktivt arbeta med SAM-hjulets samtliga delar
och genomföra den SAM-enkät som Falköpings kommun tillhandahåller.
Enkäten ska göras i den lokala samverkansgruppen eller chef tillsammans
med skyddsombud. Stöd och verktyg kring arbetet med SAM-hjulet finns på
kommunens intranät.
Insats 6
Samtliga verksamhetschefer, rektorer och skyddsombud ska genomgå
kommunens arbetsmiljöutbildningar i enlighet med samverkansavtalet.

4

Insats 7
Det ska utredas hur barn- och utbildningsförvaltningen och kompetens- och
arbetslivsförvaltningen kan arbeta systematiskt med mentorskap. Detta i
syfte för att bland annat introducera nyanställda till yrket samt för att ta vara
på erfarna lärares kompetens. Detta ska utredas i samverkan på
förvaltningsnivå.
Arbetsorganisation
För att skapa den goda arbetsplatsen och en god arbetsorganisation är
samverkan mellan medarbetare, chef och fackliga organisationer viktiga
faktorer. Falköpings kommun eftersträvar ett arbetsklimat som
kännetecknas av dialog och delaktighet där chefer och medarbetare
gemensamt medverkar till att skapa en god arbetsmiljö och en effektiv
verksamhet med god kvalitet. Medarbetarens inflytande och delaktighet är
grunden för samverkan. Det är därför viktigt att medarbetaren vet hur
arbetssituationen kan påverkas och känna arbetsglädje och delaktighet i det
dagliga arbetet. En annan bidragande faktor för ett bra arbetsklimat är att
medarbetarna har en chef som utövar ett nära och tillitsbaserat ledarskap.
Insats 8
På förvaltningsnivå ska, vid behov, en ”utökad introduktionsutbildning”
genomföras för att skapa goda förutsättningar för en bra start i läraryrket för
nyanställda lärare. Rektor anmäler och ansvar för att säkerställa att den
nyanställde har möjlighet att delta.
Insats 9
Alla enheter ska inom avtalsperioden genomföra kommunens
medarbetarskapsutbildning med syfte att stärka medarbetarskapet samt få en
grundlig genomgång av vad som förväntas av mig som medarbetare och få
en förståelse för samverkan. Utbildningen fokuserar även på ”friska
arbetsplatser”. HR-avdelningen bistår med utbildningen. Chef på respektive
arbetsplats ansvarar för att boka utbildningen.
Insats 10
Förvaltningarnas ledningsgrupper ska aktivt arbeta för att stärka samarbetet
mellan förvaltningarna. Det aktiva samarbetet mellan de olika skolformerna
och enheterna ska öka i syfte att främja det kollegiala lärandet och arbetet
för en likvärdig skola. Dessa samarbetsformer ska ha en tydlig struktur med
ett tydligt ledarskap.
Insats 11
Fortsätta stärka samsynen och likvärdigheten mellan skolor när det gäller
innehåll, arbetssätt, bedömning och betygsättning. Verksamhetschefer och
rektorer ansvarar för att planera och genomföra arbetet.

5

Insats 12
Förvaltningarnas ledningsgrupper ska tillsammans med de
förvaltningsövergripande samverkansgrupperna analysera, bibehålla och
utveckla möjligheterna till fjärr- och distansundervisning samt distansarbete
utifrån den kommunövergripande rutinen.
Arbetstid
Det är viktigt att hitta en balans mellan arbete och fritid för att skapa friskare
arbetsplatser. I arbetet som lärare och utifrån nuvarande
arbetstidsförläggning behövs en aktiv dialog för att skapa en balans mellan
arbete och fritid. För rätt arbetsbelastning är det viktigt att det finns tillit och
förtroende inom arbetsgrupperna.
Insats 13
Förvaltningarnas ledningsgrupp ska tillsammans med de
förvaltningsövergripande samverkansgrupperna genomföra en
genomlysning av schemaplanering, ställtider och möjlighet till återhämtning
för att minimera risk för ohälsa, utifrån AFS 2015:4, 12§.
Insats 14
På förvaltningsnivå inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar en
grupp specifikt med arbetstidsförläggning, avstämningsperioder, lovskola
och övertid kopplat till bilaga M. Respektive rektor ansvarar för att
implementera gruppens material på respektive skola.
Insats 15
Rektor inom barn- och utbildningsförvaltningen ska tillsammans med
arbetsplatsombud planera för fyra avstämningar per verksamhetsår (bilaga
M) vad gäller verksamhetens arbetstid, arbetsbelastning och arbetsmiljö.
Vid avvikelse ska medarbetare kontakta chef.
Lönebildning
Varje år genomförs en översyn av alla löner i kommunen. Det är ett arbete
som kräver mycket av verksamhetschefer och rektorer. Vid löneöversynen
görs bedömning av medarbetarens insatser. Bedömningen ska ske på sakliga
grunder med tydlig koppling till verksamhetens mål och fastställda
lönekriterier. Chefen ansvarar för att lönesättningens grunder och
lönekriterier är tydliga samt kommunicerade till alla medarbetare. Trots att
enheterna skiljer sig är det viktigt att alla chefer har samma kunskap för att
kunna bemöta medarbetarna på liknande sätt.
Insats 16
För att uppnå en önskad lönestruktur och stärka lönebildningens legitimitet
ska en uppföljning och en analys genomföras efter avslutad löneöversyn,
utifrån HÖK 21, bilaga 3, punkt 2. Arbetsgivaren ansvarar för att kalla
fackliga parter till denna uppföljning.
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Insats 17
Förvaltningarnas ledningsgrupp ska tillsammans med de
förvaltningsövergripande samverkansgrupperna diskutera och analysera
lönestruktur för lärare. Denna genomlysning ska bland annat innehålla en
analys av de statliga lönetilläggen.
Insats 18
Lönekriterier och mål samt löneöversynsprocessen ska vara kända för alla
medarbetare i syfte att skapa en samsyn och förståelse kring lönebildningen.
Det är rektor som ansvarar för att detta genomförs, förslagsvis på APT.
Insats 19
Alla medarbetare ska erbjudas ett lön- och utvecklingssamtal samt ett
löneförmedlandesamtal. Utvecklingssamtalet ska generera en
utvecklingsplan. Syftet med samtalen är att tydliggöra sambandet mellan
prestation, måluppfyllelse och lön. Chef ansvarar för att genomföra
samtalen. Medarbetaren ansvarar för att förbereda sig inför samtalen.
Samtliga parter ansvarar för att ta del av och använda sig av det material
kring lön- och utvecklingssamtal som finns på kommunens intranät.
Insats 20
Inför varje löneöversyn ska samtliga chefer skapa en samsyn gällande
lönekriterier och bedömning av dessa. Förvaltningarnas ledningsgrupp
ansvarar för att det genomförs.
Insats 22
Samtliga chefer och rektorer ska kontinuerligt genomgå
kompetensutveckling inom lönebildning för att få rätt verktyg att hålla bra
och strukturerade lön- och utvecklingssamtal. HR-avdelningen bistår med
utbildning. Förvaltningens ledningsgrupp ansvarar för att det genomförs.
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Bilaga 1
Arbetsmaterial
Falnet, Medarbetarportal
www.kompetensforsorjningskola.se
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Bilaga 2
Checklista
Förvaltningsledning
Insats Tidsintervall
7

Avtalsperiod

8

Avtalsperiod

10

Avtalsperiod

12

Avtalsperiod

13

Avtalsperiod

14

Avtalsperiod

16

Årligen (tillsammans med chef)

17

Årligen

20

Årligen

Genomfört

Chef
Insats Tidsintervall

Genomfört

1

Avtalsperiod

2

Årligen

3

Årligen

4

Årligen

5

Årligen

6

Årligen

9

Avtalsperiod

11

Avtalsperiod

14

Avtalsperiod

15

Årligen

16

Årligen (tillsammans med förvaltningsledning)

18

Årligen

19

Årligen

21

Årligen
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Förhandlingsprotokoll Lokalt
samverkansavtal
Ärende: Lokalt kollektivavtal om samverkan
Datum: 2021-06-02
§ 1 Parterna tecknar dag som ovan lokalt samverkansavtal med nedan
angivet innehåll samt tillhörande bilaga.
§ 2 Parterna är överens om att detta avtal ersätter tidigare Lokalt
kollektivavtal i FAS05, 2009-03-12.
§ 3 Detta avtal gäller från och med 2021-09-01 och tillsvidare med en
ömsesidig uppsägningstid av tre kalendermånader såvida parter vid
uppsägningstillfället inte kommer överens om annat. Uppsägning av avtalet
ska vara skriftligt.
§ 4 Förhandlingen förklaras avslutade

Justeras
För arbetsgivarpart

Maria Axelsson
HR-chef

Justeras
För arbetsgivarorganisation
Kommunal
Skolledarna
DIK
Arbetsterapeuterna
Sveriges Arkitekter
Sveriges ingenjörer

Akademikerförbundet SSR Vision
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Vårdförbundet
Fysioterapeuterna
Akavia
Ledarna
SRAT
Psykologförbundet
Brandmännens Riksförbund
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Lokalt kollektivavtal om samverkan och
arbetsmiljö i Falköpings kommun
§ 1 Mål och syfte
Detta avtal har träffats med utgångspunkt från intentionerna i det centrala
kollektivavtalet Avtal om samverkan och arbetsmiljö. I samverkan
integreras arbetsmiljö- och medbestämmandefrågor med verksamhetsfrågor
där syftet är att tillsammans delta i planering och utveckling inför beslut.
Målet med detta lokala avtal;






Öka medarbetarnas delaktighet på arbetsplatserna
Underlätta samverkan mellan parterna, med syftet att uppnå ett hållbart
arbetsliv över tid
Fortlöpande utveckling av verksamheten
Ökade möjligheter för medarbetarna att ta ansvar och utvecklas
professionellt
Genom flera mötesforum tillvaratas både chefers och medarbetares
tankar om verksamheten och dess arbetsmiljö

Samverkan bygger på en övertygelse om att alla kan och vill bidra till att
utveckla verksamheten och hitta lösningar på problem. En väl fungerande
samverkan bidrar till att göra verksamheten bättre rustad att möta framtidens
utmaningar.
Förutsättningar för samverkan är en förtroendefull dialog, mod att pröva
idéer och ta hand om och utvärdera resultatet. Att ta tillvara allas olika
kompetens, kreativitet och engagemang tillsammans med önskan att nå
samsyn ger bättre underlag för beslut och ökar kvaliteten i verksamheten.
Arbetsmiljöaspekten ska beaktas i alla frågeställningar och vara en naturlig
del av dialogen. Ett lyckat arbetsmiljöarbete bygger på ett hälsofrämjande
arbetssätt som fokuserar på att stärka frisk- och hälsofaktorer och på så sätt
förebygga ohälsa och olycksfall.

§ 2 Rättslig grund
Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om
facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) ligger till grund för
detta avtal. Avtalet utgör en vidareutveckling av de arbets-och
samverkansformer som framgår av MBL och AML för att främja
samverkan.
Samverkan ersätter förhandlingsskyldighet enligt 11 och 38 §§ MBL,
informationsskyldighet enligt 19 § MBL samt samverkan enligt 6 kap.
AML. Vid oenighet i fråga efter avslutad samverkan kan
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arbetstagarorganisation påkalla förhandling enligt 14 § MBL. Skriftlig
framställan om förhandling ska i sådant fall vara arbetsgivaren tillhanda
inom 7 kalenderdagar i enlighet med 7 § Kommunalt huvudavtal (KHA).
Arbetsgivaren kan vid oenighet i samverkansfråga inte fatta beslut efter
avslutad samverkan innan tidsfristen om 7 kalenderdagar löpt ut. Om
förhandling enligt 14 § MBL påkallats måste den avslutas innan beslut kan
fattas. En förutsättning för att omhänderta förhandlingsskyldigheten enligt
14 och 38 §§ MBL är att mandat för att hantera sådana förhandlingar
delegerats till facklig företrädare på aktuell samverkansnivå.
Arbetsgivarparten kan välja att förhandla vissa frågor enligt MBL istället för
att behandla dem i samverkan. Om facklig part bedömer att en viss fråga
inte lämpar sig för samverkan kan denne begära att frågan i sin helhet ska
förhandlas enligt MBL istället. Denna begäran ska meddelas
arbetsgivarparten snarast och senast vid första samverkanstillfället, under
förutsättning att arbetsgivaren försett de fackliga organisationerna med
relevant information i god tid för att möjliggöra bedömning av frågans
karaktär. Har underlag inte lämnats i förväg kan facklig part begära att
frågan lyfts i MBL istället snarast efter att underlag delgivits.
För det förbund som saknar lokala företrädare i Falköpings kommun ska
Falköpings kommun, beträffande ärenden som förhandlas inom ramen för
samverkanssystemet och som berör dessa förbunds medlemmars arbets- och
anställningsvillkor, kalla aktuellt förbund till förhandling enligt MBL.
Samverkansgrupperna berörs av 10 kap 11-12 §§ Offentlighets- och
sekretesslagen, som bland annat innebär att kommunala myndigheter får
lämna ut vissa sekretessbelagda uppgifter till fackliga företrädare men att
dessa inte får lämna uppgifterna vidare till andra än vissa andra fackliga
företrädare. Det är viktigt att tydliggöra vid varje samverkanstillfälle om det
är någon information som ska stanna i samverkansgruppen och inte
protokollföras.

§ 3 Undantag från samverkan
Enskilda individärenden behandlas inte i samverkansgruppen. Frågor som
berör flera individer t.ex. förändringar i verksamheten, ska däremot tas upp i
samverkan. Lönerevision samt tecknande av lokala kollektivavtal sker inte
inom ramen för samverkanssystemet.

§ 4 Samverkan
Utgångspunkten för samverkan är att så många frågor som möjligt
behandlas direkt av dem som berörs i sitt arbete och att beslut fattas på lägst
möjliga nivå. Det kan ske genom dialog i det dagliga arbetet eller i de forum
som beskrivs i avtalet. Den direkta samverkan mellan medarbetare och chef
sker genom en kontinuerlig dialog, därigenom ökar medarbetarens
inflytande och delaktighet på arbetsplatsen.
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Samverkan innebär inte enbart en rättighet till inflytande för
medarbetarna, utan ställer också krav på medarbetare att delta och vara
aktiva. Samverkan är en naturlig del i de ordinarie arbetsuppgifterna.
Den representativa samverkan mellan arbetsgivaren och de fackliga
organisationerna sker i samverkansgrupper och ersätter då delar av
informations- och förhandlingsskyldigheten enligt MBL. Inom
samverkansstrukturen är det i samverkansgrupperna som arbetsgivaren
fullgör sin informations- och förhandlingsskyldighet enligt MBL.
Syftet med samverkansgrupperna är att göra det möjligt för parterna att
gemensamt delta i planerings- och beslutsprocessen samt att överblicka
och följa upp verksamheten på respektive nivå.
I samverkansgrupperna ska frågor lyftas och dialog föras i ett tidigt
stadium och på ett förutsättningslöst sätt.

§ 5 Förutsättningar för en väl fungerande samverkan
samt ett gott arbetsmiljö- och hälsoarbete
En väl fungerande samverkan förutsätter:
 Tydliga mål för verksamheten
 Tydlig arbetsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner
 En organisation med tydlig delegering av uppdrag/uppgifter och
befogenheter
 Ledarskap med helhetssyn på verksamhet, arbetsmiljö och hälsa,
medarbetare, organisation och resurser
 Dialog som metod att nå samsyn
 Samverkanssystem som följer och anpassas löpande till
organisation och beslutsnivåer
Dialog
En förutsättning för god dialog är respekt och vilja från alla parter att lyssna
på olika perspektiv – en vilja att försöka förstå hur andra tänker. Bra
kommunikation och forum för dialog mellan medarbetare och chefer är
centralt för en fungerande samverkan och god arbetsmiljö.


Beslut som har föregåtts av dialog, med en önskan om att nå samsyn före
beslut, ger bättre underlag och ökar kvaliteten i verksamheten.

Dialog om verksamheten och dess utveckling samt arbetsmiljö- och
hälsoarbetet är beroende av medarbetarens engagemang och kompetens.
Därför är det av avgörande betydelse att dialogen på alla nivåer
kännetecknas av ett gott samtalsklimat där samtliga parter känner sig
bekväma med att bidra. Den gemensamma partsavsikten är att chefer och
medarbetare i Falköpings kommun tillsammans ansvarar för att skapa ett
gott samtalsklimat. Detta är nödvändigt för att alla ska känna delaktighet,
ges möjlighet att påverka och ta ansvar i planerings- och beslutsprocessen.
Om part upplever att samverkan inte bedrivs med ömsesidig respekt bör
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frågan lyftas till dialog i aktuell samverkansgrupp eller direkt parterna
emellan.
Kommunikation
Det är viktigt med en transparens på alla nivåer i hela samverkanssystemet.
Parterna har ett gemensamt ansvar att återkoppla mellan
samverkansnivåerna så att de som medverkat i att bereda frågor på t ex APT
får veta vad som därefter händer med dem. Det är också viktigt med
kommunikation mellan samverkansnivåerna så frågor hanteras på rätt nivå i
samverkanssystemet. Det stärker engagemanget och förtroendet för
samverkanssystemet och verksamhetens fortsatta utvecklingsarbete.
Medarbetare kan ta kontakt med facklig företrädare om denne vill att en
fråga som har tagits upp på APT ska tas upp i lokal samverkansgrupp.


Fackliga företrädare och skyddsombud ska ha möjlighet till
kommunikation med sina medlemmar på arbetstid och tidsmässiga
förutsättningar att sköta sina uppdrag var för sig och tillsammans enligt
gällande lag och avtal som benämns i § 2 i detta avtal.

Resurser
Chefer i verksamheten driver ett fungerande systematiskt arbetsmiljö- och
hälsoarbete på alla nivåer genom att i samverkan planera, styra, kontrollera
och följa upp arbetet med hälsa och arbetsmiljö. Det krävs befogenheter,
resurser och kunskaper för att cheferna ska kunna ta sitt arbetsmiljöansvar
fullt ut.
För att åstadkomma ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete är det viktigt att
chefer, fackliga företrädare, skyddsombud/huvudskyddsombud och
medarbetare har den kompetens som krävs inom arbetsmiljö- och
samverkansområdet. Utbildning för chefer, fackliga företrädare och
skyddsombud tillhandahålls av arbetsgivaren.






Nyvalda skyddsombud och nya chefer ska genomgå grundutbildning i
arbetsmiljö så snart som möjligt.
Grundutbildningen anordnas regelbundet av arbetsgivaren centralt.
Förutom grundutbildning för chefer och skyddsombud behövs också
kontinuerlig kompetensutveckling som arbetsgivaren tillhandahåller minst
en gång varje år.
Vid behov och efterfrågan av specifika utbildningsinsatser inom
arbetsmiljöområdet planeras och anordnas dessa inom respektive
verksamhet.

§ 6 Forum för samverkan
Utöver den löpande dialogen mellan chef och medarbetare till vardags på
arbetsplatsen finns olika forum för samverkan. Arbetsgivarens ansvars- och
beslutsnivåer avgör var samverkansfrågorna tas upp. För medarbetare
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skapas möjlighet till delaktighet genom direkt inflytande i utvecklingssamtal
och arbetsplatsträff (APT) och genom representativt inflytande via fackliga
representanter i olika samverkansgrupper.

Direkt samverkan
Den direkta dialog mellan chef och medarbetare i de verksamhetsnära
frågorna som rör planering, utveckling och uppföljning av den egna
verksamheten utgör grunden för en väl fungerande samverkan vilket främjar
en hållbar och engagerad arbetsplats. Arbetsgivaren har ansvar för att
medarbetare får den information och kompetensutveckling som behövs för
att kunna bidra i arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Medarbetaren har ett ansvar
att vara delaktig i verksamheten, dess utveckling samt i arbetsmiljö- och
hälsoarbetet. Dialogen ska ge förutsättningar för yrkesmässig utveckling,
ökat medbestämmande och ansvarstagande för alla medarbetare.
Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal med närmaste chef genomförs för alla medarbetare minst
en gång per år och syftar till dialog om medarbetarens utveckling i
förhållande till verksamhetens mål och inriktning. I samtalet har
medarbetaren möjlighet till direkt inflytande och delaktighet för att påverka
den egna kompetensutvecklingen, arbetssituationen, arbetsmiljön och
hälsan. Samtalet ska dokumenteras och sparas i aktuellt personalsystem.
Arbetsplatsträff
Arbetsplatsträffen (APT) är basen i samverkan. Det är genom APT som
arbetsgruppen och verksamheten utvecklas. APT innebär en rättighet till
inflytande för medarbetaren med en skyldighet till ett aktivt deltagande från
medarbetarens sida. På APT ska chef och medarbetare ha en gemensam
dialog kring verksamhetsutveckling, arbetsmiljö och hälsa. Utgångspunkten
är att frågor ska behandlas av dem som är direkt berörda med fördel så tidigt
i processen som möjligt.




Träffarna ska vara en naturlig del av verksamheten och genomförs cirka
en gång per månad.
APT är en obligatorisk del i arbetet för alla medarbetare som har sitt
huvudsakliga arbete förlagt till arbetsplatsen.
Träffarna förläggs så att så många medarbetare som möjligt kan närvara.
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Medarbetare som inte kan närvara vid APT är skyldig att ta del av både
dagordning och minnesanteckningar.
Datum och tema för APT ska planeras inför nytt år i samband med
årsplaneringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Tider för APT bör planeras i förväg med strävan mot att lägga detta som
ordinarie arbetstid, med syfte att möjliggöra för medarbetare att
kombinera föräldraskap och arbete.
Förläggs APT utanför ordinarie arbetstid erhålls ersättning motsvarande
1/165 av månadslön per timma.
Respektive chef bär ansvar för att arbetsplatsträffar genomförs som
planerat.
De frågor som tas upp rör arbetsmiljö och hälsa, lika möjligheter,
verksamhetsutveckling, mål, organisation, ekonomi, kompetensutveckling
och medarbetarskap.
Individärenden tas inte upp, utan hanteras mellan chef och medarbetare.
Dagordning, kallelse och handlingar till mötet delges medarbetarna senast
sju kalenderdagar före planerat möte. Även frånvarande medarbetare
exempelvis föräldralediga, studielediga och sjukskrivna ska kallas.
Utgångspunkten är att frågor ska föranmälas men att frågor som kommer
upp på plats ska diskuteras och föras vidare till nästa möte.
Chef och medarbetare har ett gemensamt ansvar för dagordningens
innehåll.
Samtliga medarbetare ansvarar för att ta del av minnesanteckningar efter
genomfört APT.

Minnesanteckningar från APT ska föras antingen genom att uppgiften
roteras bland deltagarna eller ges i uppdrag till den som är mest lämpad
utifrån praktiska förutsättningar. Chef ansvarar dock för att
minnesanteckningar från APT förs och att dessa finns tillgängliga.
Vid APT föreligger inget partsförhållande, medarbetare som tillika är
facklig företrädare deltar i mötet som medarbetare. Facklig information kan
ges på APT, om informationen rör arbetsplatsen. Detta ska anmälas i förväg
innan kallelse/dagordning till APT skickas ut. Samtliga närvarande har rätt
att delta vid information som sker på APT-tid.
Representativ samverkan
Samverkansgrupperna är forum för dialog mellan arbetsgivaren och de
fackliga organisationernas företrädare, där löpande information om
verksamheten och samverkan inför beslut förs. Arbetssättet mellan chefer
och fackliga företrädare ska präglas av förtroende att ta upp frågor tidigt.
Dialog i samverkan ska ske utan rädsla för spridning till obehöriga.
Dialogen förs öppet och förutsättningslöst med en vilja att uppnå samsyn.
Samverkansgrupperna på de olika nivåerna, med undantag av lokal
samverkansgrupp, är skyddskommittéer i AML:s bemärkelse och hanterar
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de arbetsmiljöfrågor som är aktuella på respektive nivå.
Samverkansgrupp/skyddskommitté ansvarar för att planera, kontrollera,
följa upp och utvärdera det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet samt
skapa policyer i dessa frågor.




Parterna har ett gemensamt ansvar för att i samverkansgruppen
aktualisera frågor om verksamhetens utveckling, arbetsmiljö och hälsa.
Respektive samverkansgrupp ansvarar för att skapa en årsplanering som
rapporteras till nästa samverkansnivå.
Fackliga representanter samt ersättare på varje samverkansnivå ska vara
anmälda till arbetsgivaren i förväg och ha mandat att företräda
medlemmarna.

Samverkan kan vid behov ske utöver fastställd årsplanering. Samverkan kan
också ske via digitala kanaler och inte enbart i den fysiska mötessituationen.
Lokal samverkansgrupp, LOSAM
LOSAM är en samverkansgrupp för områdes- alternativt
enhetsövergripande frågor. I undantagsfall kan LOSAM utgå beroende på
organisationens struktur och storlek. Under förutsättning att skyddsombud
deltar kan LOSAM vara skyddskommitté, och ska då planera, kontrollera,
analysera och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet inom området
eller enheten. Där LOSAM inte finns är FÖSAM den närmaste
samverkansgruppen och är då skyddskommitté.
Frågor som behandlas i den lokala samverkansgruppen är följande;








Arbetsinnehåll
Arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågor
Arbetstidsförläggning
Arbetsorganisation, strukturen på arbetsplatsen
Uppföljning av sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud
Verksamhetens mål, budget och rutiner
Andra uppdrag från förvaltningen som rör områdes- och
enhetsövergripande frågor

Representanter i LOSAM är chef, arbetsplatsombud och/eller skyddsombud
från berörda förbund som tecknat samverkansavtal och finns representerade
inom samverkansområdet.
Förvaltningens samverkansgrupp, FÖSAM
FÖSAM är en samverkansgrupp för förvaltningsövergripande frågorna.
Frågorna som behandlas i samverkansgruppen på förvaltningsnivå ska följa
nämndens årsplanering. I FÖSAM samverkas förvaltningens
samverkansstruktur, vilka samverkansnivåer som ska finnas i förvaltningen
samt om LOSAM ska fungera som skyddskommitté. FÖSAM är
skyddskommitté enligt AML och ska planera, kontrollera, analysera och
följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen. Den ska
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även hantera information och utbildning om hälsa och arbetsmiljö.
Förvaltningens samverkansgrupp ansvarar för att samverkanssystemet inom
förvaltningen fungerar i enlighet med intentionerna i samverkansavtalet.
Frågor som behandlas i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen är
följande;








Alla beslutsärenden till nämnd som påverkar medarbetarnas arbete
Förvaltningens mål och budget
Aktuella och övergripande frågor
Uppföljning av arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågor
Förvaltningsövergripande verksamhetsförändringar
Strategisk kompetensförsörjning
Uppföljning av sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud

Representanter i FÖSAM är förvaltningschef, representant HR-avdelningen
deltar regelbundet, skyddsombud/huvudskyddsombud, om
huvudskyddsombud finns, samt utsedda fackliga ombud från berörda
förbund som tecknat samverkansavtal och finns representerade på
förvaltningen. Representanter i FÖSAM ska ha ett förvaltningsövergripande
perspektiv.
Central samverkansgrupp, CESAM
CESAM är den kommunövergripande samverkansgruppen för samverkansoch arbetsmiljöfrågor och ska vara policyskapande i verksamhets-,
arbetsmiljö- och personalpolitiska frågor. CESAM är skyddskommitté och
ska planera, kontrollera, analysera och följa upp det systematiska
arbetsmiljöarbetet i kommunen. Frågor som kan komma att påverka mer än
en förvaltning ska tas upp i den centrala samverkansgruppen.
Samverkansgruppen ska följa upp hur detta avtal tillämpas på alla nivåer
samt initiera och planera kommunövergripande utbildningsinsatser.
Exempel på frågor som behandlas i CESAM är;








Arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågor
Mål, budget och upphandlingar
Strategisk kompetensförsörjning
Planering och utveckling av arbetsgivarepolitiken
Företagshälsovårdens inriktning och omfattning
Övergripande verksamhetsförändringar
Uppföljning av sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud

Representanter i CESAM är kommundirektör och HR-chef,
förhandlingsstrateg, skyddsombud/huvudskyddsombud samt utsedda
fackliga representanter från berörda förbund som tecknat samverkansavtal.
Representanter i CESAM ska ha ett kommunövergripande perspektiv.
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Fackliga representanter i de olika samverkansnivåerna FÖSAM och
CESAM anmäls till HR-avdelningen årsvis utifrån respektive förbunds
årsplanering.

§ 7 Dokumentation och beslut i samverkansgrupp
Dagordningen, kallelse och handlingar till samverkansmötet skickas ut
senast sju kalenderdagar före planerat möte till berörda parter, mallar för
detta finns på intranätet. De fackliga organisationerna och arbetsgivaren har
ett gemensamt ansvar för dagordningen. Vid samverkan inför beslut ska det
finnas ett genomarbetat underlag med ett tydligt mål och syfte gällande
ärendet som ska samverkas.
Arbetsgivarsidan ansvarar för att utse protokollförare i samtliga
samverkansgrupper.










Det ska framgå av protokollet vilka ärenden som varit information, vilka
som varit samverkan inför beslut och när samverkan är avslutad.
Det ska även framgå i protokoll om samverkan i visst ärende avslutas i
enighet eller oenighet. Vid oenighet ska avvikande uppfattning framgå av
protokollet.
I protokollet ska det framgå vilket beslut arbetsgivaren har för avsikt att
fatta samt kompletteras med kortfattade anteckningar av lämnad
information och förda dialoger.
Protokollet ska justeras skyndsamt av ansvarig chef och de fackliga
representanter som deltagit. Efter protokollsjustering publiceras
protokollet på kommunens intranät. Respektive samverkansgrupp
kommer överens om rutiner kring protokollsskrivning och justering.
Beslut fattas inte i samverkan utan syftet är att arbetsgivaren ska
samverka för att uppnå samsyn innan beslut fattas.
Arbetsgivaren fattar alltid ensidigt beslut efter att samverkan är
genomförd.

Så tidigt som möjligt innan beslut genomförs ska en riskbedömning utifrån
det systematiska arbetsmiljöarbetet göras. Det är arbetsgivaren som ansvarar
för att undersökningar och riskbedömningar görs, i samverkan med berörda
skyddsombud.

§ 8 Roller i samverkanssystemet
Alla medarbetare och chefer i Falköpings kommun förväntas sträva mot
samma mål och se sin del i en väl fungerande samverkan. Delaktighet,
ansvarstagande och engagemang är ord som förväntas genomsyra allas
synsätt på samverkan. För att samverkan ska fungera på bästa sätt krävs att
alla inblandade har respekt för varandras roller och kompetens samt att
fackliga företrädare och skyddsombud ges förutsättningar att sköta
respektive uppdrag.
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Medarbetare
Ska vara insatt i samverkansstrukturen och dess syfte. Verka för en god
arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen genom att delta aktivt i den direkta
dialogen i de mötesforum som nämns ovan och i förändringsarbetet på
arbetsplatsen.
Chef
Ska vara insatt i samverkansstrukturen och dess syfte och se till att
förutsättningar för samverkan finns. Tillvarata medarbetarnas kunskap och
kreativitet samt verka för en god arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen.
Ansvarar för att intentionerna i samverkansavtalet efterföljs och att
arbetsplatsträffar och samverkansgrupper präglas av öppenhet och
samarbetsvilja. Föra vidare frågor till rätt nivå i samverkansstrukturen,
kommunicera mellan de olika nivåerna samt lyfta frågor som kan påverka
mer än en förvaltning.
Chefen tydliggör och förklarar verksamhetens mål och uppdrag samt ger
medarbetarna möjlighet att vara delaktiga innan beslut fattas.
Arbetsplatsombud/Facklig företrädare
Representerar medlemmarna på arbetsplatsen och ska vara insatt i den
arbetsrättsliga lagstiftningen samt i samverkansstrukturen och dess syfte.
Ansvarar för att utifrån dialog med medlemmarna på arbetsplatsen lyfta en
gemensam fråga. Lyfta ut de frågor som är föremål för förhandling istället
för samverkan. Föra vidare frågor till rätt nivå i samverkansstrukturen.
Ansvarar för att intentionerna i samverkansavtalet efterföljs och
samverkansgrupper präglas av öppenhet och samarbetsvilja.
Skyddsombud
Representerar medarbetarna inom skyddsområdet, har en nyckelroll i det
systematiska arbetsmiljöarbetet och ska vara insatta i samverkansstrukturen
och dess syfte. Ha goda kunskaper gällande arbetsmiljö och hälsa samt om
skyddsombudets rättigheter och skyldigheter. Aktivt arbeta för en god
arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen och föra en dialog med medarbetare
om vilka frågor som behöver lyftas. Föra vidare frågor till rätt nivå i
samverkansstrukturen.
Förtroendevalda
Politiskt förtroendevalda har i sin egenskap av arbetsgivare ansvar för att
nödvändiga resurser och kompetens finns inom hälso- och
arbetsmiljöområdet. De har det yttersta arbetsmiljöansvaret vilket medför
att en tydlig delegering av arbetsmiljöansvar- och uppgifter är av vikt.

§ 9 Avtalets giltighet
Detta avtal ersätter tidigare Lokalt kollektivavtal i FAS05 2009-03-12.
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Avtalet gäller från 2021-09-01 och tillsvidare med en ömsesidig
uppsägningstid om tre månader. För att uppsägningen ska vara giltig måste
den vara skriftlig.

§ 10 Uppföljning
Uppföljning av hur samverkansavtalet fungerar sker årligen genom att
samverkansgrupperna, på samtliga nivåer, går igenom frågor som representation,
struktur, kommunikation mellan nivåerna, vilka frågor som lyfts i samverkan m.m.
Resultatet återrapporteras till nästa samverkansnivå. CESAM sätter tidsramar för
denna uppföljning.
I de fall där samverkan enligt samverkansavtalets intentioner inte fungerar på
förvaltningsnivå eller på lokal nivå ska det lyftas till central samverkan för
utredning och upprättande av handlingsplan.
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Bilaga 1
Denna bilaga syftar till att förtydliga hur strukturen på arbetsplatsträffen kan
se ut. Det är viktigt för dialogen att deltagarna i mötet vet vilken typ av
fråga som behandlas. Är det information som medarbetaren bara behöver ta
till sig eller är det en problemlösningsfråga där medarbetaren förväntas bidra
med åsikter och förslag? Det ska också framgå tydligt när beslut ska fattas i
en fråga.
För frågor att lyfta på APT och förutsättningar för dialog hänvisas till § 6 i
avtalet, rubriken Arbetsplatsträff. Mer information och verktyg finns på
intranätet.
Förslag på struktur för APT
 Före mötet; dagordning och kallelse
Chefen ansvarar för att dagordning för APT finns på en plats där
medarbetarna har tillgång till den och kan skriva in ärenden de vill ta upp.
Dagordningen kan ha följande rubriker:
Information
Dialog/Problemlösning
Beslut
Chefen placerar in anmälda ärende under rätt rubrik och bifogar aktuella
dokument, så att medarbetarna kan förbereda sig på rätt sätt inför mötet.
Dagordningen fastställs och delges medarbetarna av chefen senast sju
dagar före mötet.


Under mötet; dagordning och fattande av beslut.
Börja mötet med utse den som skriver minnesanteckningar. Följ upp de
beslut som fattades vid förra mötet genom att bland annat ställa
frågorna: Har besluten genomförts? Hur fungerar det? Följ därefter
dagordningen och börja med informationsärendena.
Information
Denna punkt går fort och är begränsad till det absolut nödvändigaste.
Försök att informera på andra sätt, t. ex. skriftlig eller digital information
beroende på vad som passar i verksamheten, så att denna punkt inte tar
för mycket av mötestiden. Gruppens uppgift är att lyssna på
informationen och ställa frågor om något upplevs som oklart.
Dialog/Problemlösning
Fokus på mötet ligger på dialog och problemlösning. Gruppens uppgift är
att prata med varandra och lyssna på varandra i ett fritt och öppet samtal
om verksamhetsfrågorna. Här tar gruppen fram förslag till lösningar på de
problem som är aktuella för dagen.
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Beslut
Gruppen redovisar förslag till beslut i de frågor där beslut ska fattas.
Chefen fattar beslut oavsett om gruppen är överens eller inte. På så sätt
är det chefen som ”bär” oenigheten, inte arbetsgruppen.


Efter mötet; minnesanteckningar och frågor till
samverkansgrupp
Minnesanteckningarna ska spegla de frågor som tagits upp under de olika
rubrikerna på dagordningen. De beslut som fattas ska vara tydligt
återgivna så att frånvarande medarbetare lätt kan sätta sig in vad de
innebär. Chefen ansvarar för att minnesanteckningarna förs vidare till
samverkansgruppen och kan, på samma sätt som skyddsombud/facklig
företrädare, föra frågor vidare till samverkansgruppen.

Chef och medarbetare kan tillsammans utarbeta regler för hur APT
genomförs, beroende på omständigheterna/förutsättningarna på den enskilda
arbetsplatsen.
Temaförslag:
Nedan redovisas förslag på teman att lyfta under APT. Fler temaförslag
finns på intranätet och i årsplaneringen för det systematiska
arbetsmiljöarbetet. HR-avdelningen finns som stöd kring olika teman.











Friskfaktorer – det som får oss att må bra på jobbet!
Samverkansstruktur
Lön, lönestruktur, lönekriterier
Lika möjligheter (ska behandlas minst två gånger per år)
Konflikter och kränkande särbehandling
Rehabilitering, missbruk i arbetslivet
Kollegialt lärande
Avtalsförsäkring AFA
Styrdokument
Verksamhetens mål
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Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsredovisning för år 2021
Förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsredovisning för år 2021.
Sammanfattning
Verksamhetsredovisningen innehåller ekonomi- och verksamhetsredovisning
för nämndens ansvarsområde utifrån både kommunala och nationella
lagkrav. Den bygger på de underlag som finns i nämndens årshjul och som
rapporterats under året. Rektorers sammanfattande analyser ligger
tillsammans med övrig uppföljning på huvudmannanivå till grund för
huvudmannens analys. Redovisningen omfattar alla obligatoriska
skolformer.
Arbetet följer de fastlagda riktlinjerna för nämndens systematiska
kvalitetsarbete. Det innebär en redovisning gentemot de krav som skollagen
ställer på kommunen som huvudman, måluppfyllelse gentemot
styrdokumentens krav, men också en redovisning utifrån innehållet i de fyra
kommunala målen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning för år 2021
Barnkonsekvensanalys
I Barnkonventionen skrivs det fram att alla barn har rätt till utbildning.
Vikten av utbildning är väsentlig för barnets möjligheter att få en
meningsfull framtid. Därför är det viktigt att vi regelbundet följer upp
elevernas kunskapsutveckling och hela tiden ställer oss frågan vad vi som
skola kan göra för att ge eleverna de bästa förutsättningar som vi kan ge för
att de ska lyckas nå målen.

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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Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Yvonne Hagle
Utvecklingsstrateg

Sonja Neuman Hall
Nämndsekreterare

Jens Sjöstrand
Förvaltningsekonom

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 15

2022-02-08

Dnr 2021/00123

Redovisning av genomförda projekt med strategiska
utvecklingsmedel 2021
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Nämnden överlämnar redovisning av projekt Högstadium Centrum under
2021 till kommunstyrelsen.
2

Nämnden överlämnar redovisning av projekt Läsglädje under 2021 till
kommunstyrelsen.

3

Nämnden överlämnar redovisning av projekt Trygghet och studiero på
Högstadium Centrum till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har under 2021 beviljats projektmedel för tre
olika projekt ur kommunstyrelsens pott för strategiska utvecklingsmedel. De
strategiska utvecklingsmedlen för 2021 var tänkta att användas för projekt
som skulle kunna planeras, genomföras och slutföras under 2021. Projekten
skulle syfta till att bidra till kommunens övergripande mål.
Bakgrund
Projekt nr. 1 Högstadium Centrum
I detta projekt beviljades barn- och utbildningsnämnden projektmedel för
arbetet inför den nya högstadieorganisationen i tätorten inför hösten 2021 då
Kyrkerörsskolan och Centralskolans högstadier slogs samman till en enhet
under namnet Högstadium Centrum. Projektet redovisas i en separat bilaga
som bifogas protokollet.
Projekt nr. 2 Läsglädje
Projektet Läsglädje genomfördes i samarbete med kultur- och
fritidsnämnden och syftade till att öka barns läsvanor och skapa läsglädje
både i grupp och enskilt. Projektet genomfördes med under sommaren 2021.
Projektet redovisas i en separat bilaga som bifogas protokollet.
Projekt nr. 3 Trygghet och studiero på Högstadium Centrum
Under hösten 2021 beviljades nämnden medel för ett projekt för att öka
trygghet och studiero på Högstadium Centrum genom ökad och förstärkt
vuxennärvaro. Skolan har för avsikt att skapa liknade strukturer i
förebyggande trygghetsarbetet inom ordinarie budget för att kunna fortsätta
detta arbete. Projektet redovisas i en separat bilaga som bifogas protokollet.
Förvaltningens bedömning
Samtliga tre projekt har genomförts under 2021 och i enlighet med
kommunens övergripande mål med de strategiska utvecklingsmedlen.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2022-02-08

Finansiering
Projekten har finansierats med medel från kommunstyrelsens pott för
strategiska utvecklingsmedel.
Barnkonsekvensanalys
Samtliga tre projekt har genomförts i enlighet med Barnkonventionens
syften och med barnens bästa i fokus.
Beslutsunderlag
Projektredovisning Högstadium Centrum
Projektredovisning Läsglädje
Projektredovisning Trygghet och studiero på Högstadium Centrum

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Högstadium Centrum
ÅTERRAPPORTERING TILL KOMMUNSTYRELSEN AV
STRATEGISKA UTVECKLINGSBIDRAG
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Projektansökan
Bakgrund
Den planerade skolorganisationsförändringen har skjutits framåt i tiden, på
grund av att starten för byggnation av högstadieskolan Platåskolan har
försenats. Det innebär att en temporär organisation behöver skapas för att
kunna lösa elevflöden i centrala Falköping fram till hösten 2023.
Förslaget innebär en sammanfogning av Central- och Kyrkerörsskolans
högstadier, vilket också möjliggör att redan höstterminen 2021 påbörja ett
förändrings- och utvecklingsarbete inför kommande övergripande
förändring i samband med att Platåskolan står klar. Ambitionen är att det
ska stärka kommande organisation och vara ett första led i det som ska bli
Platåskolan.

Syfte
Syftet är att den förändring som sker, från och med nästa läsår, ska vara en
del av det förändringsarbete som kommer att behöva påbörjas i samband
med att den planerade skolorganisationen träder i kraft.
”Övergångsorganisationen” ska inte ses som en organisation med eget liv
utan, trots att den är temporär, ska den vara ett steg mot den kommande
förändringen av högstadieorganisationen där flera högstadier kommer
sammanfogas i en gemensam organisation i samband med att Platåskolan
står klar.

Målsättning
En utveckling för att skapa en framtida skolkultur för högstadium Falköping
som stärker kommande övergång till Platåskolan!

Tidsplan
Vi behöver under våren och hösten 2021 skapa förutsättningar för en ny
organisation när det gäller personal och skolkultur.

Målgrupp
Initialt personalen på Centralskolan och Kyrkerörsskolan.
Elever och vårdnadshavare i den nya högstadieskolan.

Förväntade effekter
Att vi nu startar en plattform för en ny skolorganisation år 7-9, trots
fördröjning av byggnationen av Platåskolan!
Att erbjuda nuvarande högstadieelever utbildning i en skola med stabilitet,
kvalitet och framtidstro.
Att ingjuta mod och förhoppning hos elever, personal och vårdnadshavare i
det vacuum som fördröjningen av byggnationen av den nya skolan har
skapat.
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Att den genomarbetade målsättningen och planeringen för Platåskolan, när
det blir dags för inflyttning i den, ska kunna förverkligas.

Budget
Medel till övergripande tjänst ”projektledande”

700 000

Medel till personalstärkande och kompetenshöjande insatser

300 000

Återrapportering av strategiskt
utvecklingsprojekt
Resultat
Under våren 2021 byggdes ett nytt högstadium i centrala Falköping upp
genom att slå samman de två högstadierna Kyrkerörskolan 7-9 och
Centralskolan 7-9. Vårterminen 2021 innehöll planering och förberedelse
inför skolstart i augusti. För att stärka den fasen och uppstarten gjordes en
ansökan om resursstöd för ledningsfunktioner.
Arbetet med att stärka organisationen inför skolstart prioriterade olika delar
av ledningsorganisationen för att bygga en ny organisation för hela den nya
skolan. För att få en stabil och bredare grund i det förbyggande
trygghetsarbetet utökades organisationen med en kuratortjänst inom skolans
elevhälsa.
I arbetet med att planera organisationen med tjänsteplanering och schema,
användes medel för att frigöra personal med spetskompetenser inom
schema- och tjänstefördelningsarbete inom ordinarie tjänster. Detta gjordes
både med interna medel och de rekvirerade medel som fanns i projektet.
I arbetet med att bygga en ny arbetsplats där två tidigare skolor
sammanfogas är personalen den viktigaste hörnstenen. För att främja arbetet
med att skapa nya rutiner, en ny inre inre organisation och nya
samarbetsytor har personal- och kompetensfrämjande aktiviteter
genomförts. Bland annat samlades personalen vid gemensamma
konferensdagar i Mullsjö.
Under planeringsarbetet har medel används för att frigöra rektor från delar
av det uppdrag som fanns parallellt på Centralsskolan. Medel användes för
att ersätta de delar som frigjordes på Centralsskolan.
Rektorerna har under hela planerings- och uppstartsfasen fungerat som
”projektledare”, men för att stödja och möjliggöra detta har de temporära
medel som ansökan avser varit nödvändiga.

Uppföljning ekonomi och budget
Medel som har tilldelats projektet har används enligt följande:
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700 000 kronor Projektledning




Stödfunktioner för övergripande elevhälsa (kurator)
400 000
Stöd för tjänstefördelning och schemaläggning (delvis intern
finansiering)
150 000
Ledningsstöd på Centralskolan under VT 21
för frigörande av rektor
150 000

Utöver de 700 000 kronor som beviljades av kommunstyrelsen till projektet
har nämnden satsat ytterligare 300 000 kronor för att projektet skulle kunna
genomföras i sin helhet.
300 000 kronor för kompetens- och personalfrämjande insatser



Medel som används för att möjliggöra för personal
att flytta mellan skolor under sommaren.

150 000

Gemensamma konferensdagar för personalen

150 000

Överensstämmande med förväntad effekt
Högstadium Centrum startade i augusti 2021 efter ett intensivt
planeringsarbete under våren och sommaren. Starten var välfungerande
utifrån att det fanns en organisation och struktur på plats. Starten av ett nytt
högstadium har under hösten utvecklats, genom att man under tiden har tagit
hand om de delar eller problem som uppkommit och som var svåra att
förutse i ett tidigt stadium.
I samband med planeringstarten gjordes en riskbedömning utifrån en
förändring i verksamheten. Den utvärderades under hösten och där framkom
i sin helhet att planeringen hade fångat upp många av de risker som hade
lyfts upp. Risker som lyftes var inte allvarlig karaktär. Det som bla framkom
var att det hade behövt vara mer transparens och att praktiska detaljer kring
flytten av verksamhet från Centralsskolan till Kyrkerörskolan hade brister.
Under senare delen av höstterminen genomfördes en elevenkät kring trivsel
i den nya organisationen. Sammanställning är i dags dato inte helt
sammanställd men det framkommer att den absoluta majoriteten av elever
trivs bra med sin skola och de lärare som de har i sin undervisning.

Framtid
Första året i den nya organisationen är ett år där verksamheten utvecklas.
Det finns naturligtvis lärdomar som man behöverta hand om och som
kommer att användas i det fortsatta förbättringsarbetet.

4

5

Läsglädje
ÅTERRAPPORTERING TILL KOMMUNSTYRELSEN AV
STRATEGISKA UTVECKLINGSBIDRAG

Innehåll
Projektansökan ............................................................................................... 2
Bakgrund .................................................................................................... 2
Syfte ............................................................................................................ 2
Målsättning ................................................................................................. 2
Tidsplan ...................................................................................................... 2
Målgrupp .................................................................................................... 3
Metod .......................................................................................................... 3
Förväntade effekter ..................................................................................... 3
Budget ......................................................................................................... 3
Återrapportering av strategiskt utvecklingsprojekt ........................................ 3
Resultat ....................................................................................................... 3
Ekonomisk uppföljning .............................................................................. 3
Överensstämmande med förväntad effekt .................................................. 4
Framtid ....................................................................................................... 4

1

Projektansökan
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 Barn- och utbildning gjorde, gällande nyanlända
elevers väg till ett nytt språk, våren 2020 lyfte eleverna i år 7 - 9 fram att
det som var allra viktigast för dem var att kunna läsa. De hade önskat att de
fått lära sig läsa ordentligt och vara trygga i läsningen. Detta för att de
skulle lära sig språket, klara av skolans ämnen och kunna kommunicera bra
med andra.
I kartläggningen framkom även att elever som kan färre antal ord än elever
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 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, enskilt och tillsammans med andra.

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 barnen upplever glädjen i ett livslångt läsande och lärande!

Tidsplan
Förberedelser under våren 2021 och genomförande under sommaren
2021.

1

Westlund, 2015
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Målgrupp
Barn som slutat åk 1 – åk 3

Metod
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.

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.

Budget
-

Projektanställning 2 personer fem veckor (74 000 kr)
Ferieanställningar 2 personer under en tre veckorsperiod (11 500
kr)
Bokpaket till varje deltagande barn a´ 500 kr/paket (12 000 kr)
Frukt
Licens på Poly Glutt alt andra digitala läsplattformar
Inköp till projektaktiviteterna (5 000 kr)
Totalt: Max 150 000 kr

Återrapportering av strategiskt
utvecklingsprojekt
Resultat
Projekt Läsglädje genomfördes tillsammans med Kultur och
fritidsförvaltningen under veckorna 24 - 26 sommaren 2021. Tre
lärarstudenter och tre feriepraktikanter tog emot 36 barn. 18 på

2

Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990
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förmiddagarna och 18 på eftermiddagarna i tre olika grupper.
Gruppstorlekarna fick anpassas utifrån rådande pandemirestriktioner.
Samtliga skolor som hade elever som sökt Läsglädje i tid fick minst två
platser. Från början fanns 24 tillgängliga platser, men då antalet
ansökningar blev enormt, 145 sökte, så öppnades fler platser.
Samverkan med specialpedagoger på kommunens skolor gjorde att det
blev en prioritering bland de elever som sökt, där elever med störst behov
prioriterades först.
Syftet med satsningen var 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.
Målsättningen var att 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!

Uppföljning ekonomi och budget
Lön för lärarstudenter
Feriepraktikanter
Böcker
Material
Frukt och övrigt
Totalt

112 000 kronor
21 000 kronor
15 000 kronor
2 500 kronor
2 500 kronor
153 000 kronor

Överensstämmande med förväntad effekt
Förväntade effekter var att de barn som går sommarläsningsprogrammet
befäster sina lässtrategier, utvecklar sin läsförståelse och upptäcker glädjen
i att läsa!
Uppföljning och mätning av effekter genomfördes. De elever som var med i
projektet fick göra ett test och en självskattning innan påbörjad
sommarläsningsprogram och efter.
Utifrån de uppföljningar och utvärderingar som gjorts har Läsglädje gjort
skillnad för eleverna. Två tredjedelar av gruppen har fått en markant bättre
läshastighet. Kvalitén på läsningen har förbättrats. Flera av barnen
beskriver själva hur de ”äntligen klarat av att läsa en hel bok”. Även den
återkoppling som kommit in från vårdnadshavare är positiv.
Två citat från utvärderingarna:
”Jag klarade att läsa en hel bok!” (Citat elev som aldrig gjort det tidigare.)
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”Jag kommer att leva på sista dan länge. Eleven som stod på scenen med
händerna i luften och ropade ”Jag klarade det”! (Citat ledare.)

Framtid
Barn- och utbildningsförvaltningen (BU) och Kultur- och fritidsförvaltningen
(KOF) planerar en fortsättning samt utökning av det
sommarläsningsprogram för barn mellan 7 – 9 år som påbörjades 2021.
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 möjliggörs att söka men om fler än 64
barn söker platserna kommer en prioritering att göras med stöd av
skolornas specialpedagoger/speciallärare.
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Projektansökan
Bakgrund
Utifrån den sista tidens händelser på Högstadium Centrum med bråk som
har krävt polisiära insatser, behöver vi förstärka vuxen närvaron för att
skapa trygghet

Syfte
Trygga vuxna, som är tydliga normbärare och som kan vara kittet mellan
eleverna och lärarna. Ge verksamheten tid att forma en organisation som
kan arbeta förebyggande och främjande långsiktigt.

Målsättning
Skapa lugn i den nuvarande situationen för att ge verksamheten möjlighet
att arbeta ihop de två olika skolkulturerna.

Tidsplan
Anställa två vuxna förebilder på ca 80 % under resterande tid av
höstterminen 2021.

Målgrupp
Högstadium Centrum

Metod
Vuxennärvaro som genom relationskapande arbete ska trivsel och trygghet.

Förväntade effekter
Förbygga händelser och skapa en trygg och lugn skolmiljö

Budget
Kostnad för två 80% tjänster för senare delen av höstterminen 2021.
Kostnad: 150 000 kr

Återrapportering av strategiskt
utvecklingsprojekt
Resultat
Rekrytering av två erfarna personer med rätt kompetens gjordes.
Personernas roll har haft betydelse genom att vara närvarande och bygga
relationer med elever och på så sätt vara ett tydligt medel i det förebyggande
arbetet när det gäller trygghet och trivsel.
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Uppföljning ekonomi och budget
Kostnad för löner till de två resurspersonerna

150 000 kr

Överensstämmande med förväntad effekt
Resurspersonerna har varit bidragande till att stabilisera och bygga en
lugnare och tryggare miljö.

Framtid
Skolan har för avsikt att skapa liknade strukturer i förebyggande
trygghetsarbetet med ordinarie budget för att kunna fortsätta detta arbete.
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Barn- och utbildningsnämnden

Redovisning av genomförda projekt med strategiska
utvecklingsmedel 2021
Förslag till beslut
1 Nämnden överlämnar redovisning av projekt Högstadium Centrum under
2021 till kommunstyrelsen.
2 Nämnden överlämnar redovisning av projekt Läsglädje under 2021 till
kommunstyrelsen.
3 Nämnden överlämnar redovisning av projekt Trygghet och studiero på
Högstadium Centrum till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har under 2021 beviljats projektmedel för tre
olika projekt ur kommunstyrelsens pott för strategiska utvecklingsmedel. De
strategiska utvecklingsmedlen för 2021 var tänkta att användas för projekt
som skulle kunna planeras, genomföras och slutföras under 2021. Projekten
skulle syfta till att bidra till kommunens övergripande mål.
Bakgrund
Projekt nr. 1 Högstadium Centrum
I detta projekt beviljades barn- och utbildningsnämnden projektmedel för
arbetet inför den nya högstadieorganisationen i tätorten inför hösten 2021 då
Kyrkerörsskolan och Centralskolans högstadier slogs samman till en enhet
under namnet Högstadium Centrum. Projektet redovisas i en separat bilaga
som bifogas protokollet.
Projekt nr. 2 Läsglädje
Projektet Läsglädje genomfördes i samarbete med kultur- och
fritidsnämnden och syftade till att öka barns läsvanor och skapa läsglädje
både i grupp och enskilt. Projektet genomfördes med under sommaren 2021.
Projektet redovisas i en separat bilaga som bifogas protokollet.
Projekt nr. 3 Trygghet och studiero på Högstadium Centrum
Under hösten 2021 beviljades nämnden medel för ett projekt för att öka
trygghet och studiero på Högstadium Centrum genom ökad och förstärkt

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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vuxennärvaro. Projektet redovisas i en separat bilaga som bifogas
protokollet.
Förvaltningens bedömning
Samtliga tre projekt har genomförts under 2021 och i enlighet med
kommunens övergripande mål med de strategiska utvecklingsmedlen.
Finansiering
Projekten har finansierats med medel från kommunstyrelsens pott för
strategiska utvecklingsmedel.
Barnkonsekvensanalys
Samtliga tre projekt har genomförts i enlighet med Barnkonventionens
syften och med barnens bästa i fokus.
Beslutsunderlag
Projektredovisning Högstadium Centrum
Projektredovisning Läsglädje
Projektredovisning Trygghet och studiero på Högstadium Centrum
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Karina Bronell
Skolchef

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 16

2022-02-08

Dnr 2022/00103

Information om kunskapsuppföljning årskurs 9
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
Bakgrund
Vid terminsbetyget i december 2021 framkom att ett stort antal av eleverna i
årskurs 9, 114 elever av 408 elever, ännu inte var behöriga till nationellt
program på gymnasiet. Verksamhetschef för grundskola beslutade
tillsammans med berörda rektorer att genomföra några prognosuppföljningar
under vårterminen för att bättre kunna analysera orsaker och hitta variation i
insatser.
Rektorerna för grundskola har tagit del av det samlade resultatet och gett sitt
perspektiv på orsaker och behov av insatser.
Den första prognosuppföljningen sker januari/februari. Nästkommande
prognosuppföljning genomförs i april 2022.
Barnkonsekvensanalys
I barnkonventionen skrivs det fram att alla barn har rätt till utbildning.
Vikten av utbildning är väsentlig för barnets möjligheter att få en
meningsfull framtid. Därför är det viktigt att vi regelbundet följer upp
elevernas kunskapsutveckling och hela tiden ställer oss frågan vad vi som
skola kan göra för att ge eleverna de bästa förutsättningar som vi kan ge för
att de ska lyckas nå målen.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Resultat december 2021

Klicka här för att ändra format

Nämndens nuvarande årshjul

SIUP Andel elever som klarar
kunskapskraven i åk 3 resp åk 6

Matematik över tid för
nuvarande åk 5

Terminsresultat årskurs 9 december 2021 FKP

Årskurs 9

Nuvarande behörighet årskurs 9 ht -21 FKP
Behörigheten skiljer mellan
skolorna och är fortfarande låg.
Jämfört med förra läsårets elever
är terminsresultatet för Falköping
ca 2 procent lägre.
Fundera över
• I vilka ämnen har vi hög
respektive låg måluppfyllelse?
• Var tror vi är orsaken?
• Hur ser progressionen ut för
elever och årskurser
• vilka kompensatoriska
åtgärder ni arbetar med?
• och vilka av dem som ger bra
effekt?

Nuvarande meritvärde årskurs 9 ht -21
Diagrammet visar elevernas
nuvarande meritvärde i årskurs 9.
Variation mellan skolorna är
vanlig och meritvärdet / skola
skiftar ofta mycket mellan åren.
Därför är det alltid bra att utgå
från helheten när man pratar om
resultat i en medelstor kommun
med många betygssättande
skolor.
Men det är även viktigt att
reflektera över hur ”vår skola”
förhåller sig till kommunens
resultat och till rikets.

Progression nuvarande åk 9
Diagrammet visar nuvarande
årskurs 9 elevers progression från
åk 6 till hösttermin åk 9.
Progressionen mellan
årskurserna varierar mellan
skolorna. Det är viktigt att
reflektera över hur ”vår skola”
progression är och vad som är
orsakerna bakom. Vad beror det
på att betygen varierar mellan
åren inom samma grupp elever?
Vad behöver göras för att fånga
elevers kunskaper mellan åk 6
och åk 7? Hur säkerställer vi att
elever betyg är likvärdiga inom
kommunen?

Antal/andel behöriga uppdelat efter bakgrund
åk 9 ht 21 FKP

Av totalt 408 elever är 72,1 %
behöriga och 27,9 % obehöriga.
Om man delar upp eleverna efter
bakgrund blir resultatet lättare att
analysera. Det är tydligt ett elever
med utländsk bakgrund har lägre
behörighet till GY än elever med
svensk bakgrund.
Av hela gruppen elever (115) med
utländsk bakgrund är 42,6%
obehöriga. Detta är en förbättring
mot tidigare läsår då 58% av
elever med utländsk bakgrund var
obehöriga.
Av hela gruppen elever med
svensk bakgrund (293) är 22,2%
obehöriga, vilket är en ökning från
förra läsåret, då det var 14,8%
obehöriga.

Andel obehöriga elever per ämnesgrupp åk 9 ht -21
Detta diagram visar varje skolas
nuvarande resultat i årskurs 9
och orsaken till att eleverna är
obehöriga. Det är antal elever
som redovisas eftersom
procentenheter blir missvisande
när skolorna har så olika antal
elever i årsgrupperna.
Bilden av var flest insatser krävs
blir ändå tydlig både för
Falköping som kommun och för
varje enskild enhet.

Andel behöriga elever åk 6 - 9
Diagrammet visar andel
behörighet för elever åk 6 – 9 per
skola.
Variation mellan årskurser och
skolor är vanlig och skiftar ofta
mycket mellan åren.

Terminsresultat årskurs 8 december 2021 FKP

Årskurs 8

Andel behöriga elever till
gymnasiet åk 8

Behörigheten skiljer mellan
skolorna och är mycket låg.
Fundera över
• I vilka ämnen har vi hög
respektive låg måluppfyllelse?
• Var tror vi är orsaken?
• Hur ser progressionen ut för
elever och årskurser
• vilka kompensatoriska
åtgärder ni arbetar med?
• och vilka av dem som ger bra
effekt?

Obehöriga per ämnesgrupp åk 8

Detta diagram visar
varje skolas nuvarande
resultat i årskurs 8 och
orsaken till att eleverna
är obehöriga. Det är
antal elever som
redovisas eftersom
procentenheter blir
missvisande när
skolorna har så olika
antal elever i
årsgrupperna.
Bilden av var flest
insatser krävs blir ändå
tydlig både för
Falköping som kommun
och för varje enskild
enhet.

Terminsresultat årskurs 7 december 2021 FKP

Årskurs 7

Andel behöriga till gymnasiet åk 7

Antal obehöriga per
ämnesgrupp

Detta diagram visar
varje skolas
nuvarande resultat i
årskurs 7 och orsaken
till att eleverna är
obehöriga. Det är
antal elever som
redovisas eftersom
procentenheter blir
missvisande när
skolorna har så olika
antal elever i
årsgrupperna.
Bilden av var flest
insatser krävs blir
ändå tydlig både för
Falköping som
kommun och för varje
enskild enhet.

Terminsresultat årskurs 6 december 2021 FKP

Årskurs 6

Detta diagram visar
varje skolas
nuvarande resultat i
årskurs 6 och
orsaken till att
eleverna är
obehöriga. Det är
antal elever som
redovisas eftersom
procentenheter blir
missvisande när
skolorna har så
olika antal elever i
årsgrupperna.
Bilden av var flest
insatser krävs blir
ändå tydlig både för
Falköping som
kommun och för
varje enskild enhet.

Terminsresultat årskurs 6-9 december 2021

Särskola 6-9

Andel elever som når
kunskapskraven

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-01-27
BUN 2022/00103
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Barn- och utbildningsnämnden

Information om decemberresultat 2021 samt
prognosuppföljning för årskurs 9 vårterminen 2022
Information
Vid terminsbetyget i december 2021 framkom att ett stort antal av eleverna i
årskurs 9, 114 elever av 408 elever, ännu inte var behöriga till nationellt
program på gymnasiet. Verksamhetschef för grundskola beslutade
tillsammans med berörda rektorer att genomföra några prognosuppföljningar
under vårterminen för att bättre kunna analysera orsaker och hitta variation i
insatser.
Rektorerna för grundskola har tagit del av det samlade resultatet och gett sitt
perspektiv på orsaker och behov av insatser.
Den första prognosuppföljningen sker januari/februari. Nästkommande
prognosuppföljning genomförs i april 2022.
Barnkonsekvensanalys
I barnkonventionen skrivs det fram att alla barn har rätt till utbildning.
Vikten av utbildning är väsentlig för barnets möjligheter att få en
meningsfull framtid. Därför är det viktigt att vi regelbundet följer upp
elevernas kunskapsutveckling och hela tiden ställer oss frågan vad vi som
skola kan göra för att ge eleverna de bästa förutsättningar som vi kan ge för
att de ska lyckas nå målen.

Yvonne Hagle
Utvecklingsstrateg

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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Barn- och utbildningsnämnden

Tillsyn fristående förskolan Äventyret
Förslag till beslut
1 Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen
uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.
Barn- och utbildningsnämnden avslutar därmed tillsynen av förskolan
Äventyret.
Bakgrund
Hösten 2021 har tillsyn utförts vid den fristående förskolan Äventyret av
Falköpings kommun, barn- och utbildningsnämnden. Tillsynen har
genomförts med stöd av 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) genom besök av
erfarna förskollärare, verksamhetschef förskola, dialog med controller och
förvaltningsekonom samt dialog med huvudman för verksamheten. Tillsynen
fokuserar på faktorer som har betydelse för en god utvecklings- och
undervisningsmiljö samt ägar- och ledningsfunktioner.
Tillämpligt lagrum:
26 kap. 4 § skollagen (2010:800):
4 § En kommun har tillsyn över
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7
§ andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag
enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5
och 5 b §§.

Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten stämmer
överens med de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, allmänna råd,
läroplan för förskolan och övriga författningar. Granskningen har även utgått
från tidigare tillsynsbeslut.
Vid verksamhetsbesöket har förutsättningar, verksamhetsprocesser och
resultat granskats. Avseende ägar- och ledningstillsyn är insamlingen av
aktuella dokument gällande erfarenhet och insikt, ekonomiska
förutsättningar och lämplighetskrav grundläggande. Falköpings kommun
lägger stor vikt vid dialog och kommunikation under tillsynen och vid övriga
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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kontakter under året. Den dialogbaserade uppföljningen är en viktig del i
kommunens arbete med att utveckla den tillitsbaserade styrningen.
Förvaltningens bedömning
Tillsynen visar att förskolan Äventyret bedriver en trygg verksamhet med
god omsorg som syftar till att utveckla och stimulera barns lärande. Barnens
olika behov, förutsättningar och förmågor är en utgångspunkt för den dagliga
verksamheten. Tillsynen visar även att huvudmannen besitter den kunskap
och insikt utifrån ekonomi och ägar- och ledningskompetens som krävs.

Beslutet ska skickas till
Huvudman för förskolan Äventyret

Ann Johansson
Verksamhetschef förskola

Jens Sjöstrand
Förvaltningsekonom

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-02-07
BUN 2022/00138
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Barn- och utbildningsnämnden

Tillsyn fristående förskolan Fölungen
Förslag till beslut
1 Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen
uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.
Barn- och utbildningsnämnden avslutar därmed tillsynen av förskolan
Fölungen.
Bakgrund
Hösten 2021 har tillsyn utförts vid den fristående förskolan Fölungen av
Falköpings kommun, barn- och utbildningsnämnden. Tillsynen har
genomförts med stöd av 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) genom besök av
erfarna förskollärare, verksamhetschef förskola, dialog med controller och
förvaltningsekonom samt dialog med huvudman för verksamheten. Tillsynen
fokuserar på faktorer som har betydelse för en god utvecklings- och
undervisningsmiljö samt ägar- och ledningsfunktioner.
Tillämpligt lagrum:
26 kap. 4 § skollagen (2010:800):
4 § En kommun har tillsyn över
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7
§ andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag
enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5
och 5 b §§.

Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten stämmer
överens med de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, allmänna råd,
läroplan för förskolan och övriga författningar. Granskningen har även utgått
från tidigare tillsynsbeslut.
Vid verksamhetsbesöket har förutsättningar, verksamhetsprocesser och
resultat granskats. Avseende ägar- och ledningstillsyn är insamlingen av
aktuella dokument gällande erfarenhet och insikt, ekonomiska
förutsättningar och lämplighetskrav grundläggande. Falköpings kommun
lägger stor vikt vid dialog och kommunikation under tillsynen och vid övriga
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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kontakter under året. Den dialogbaserade uppföljningen är en viktig del i
kommunens arbete med att utveckla den tillitsbaserade styrningen.
Förvaltningens bedömning
Tillsynen visar att förskolan Fölungen bedriver en trygg verksamhet med
god omsorg som syftar till att utveckla och stimulera barns lärande. Barnens
olika behov, förutsättningar och förmågor är en utgångspunkt för den dagliga
verksamheten. Tillsynen visar även att huvudmannen besitter den kunskap
och insikt utifrån ekonomi och ägar- och ledningskompetens som krävs.
Beslutet ska skickas till
Huvudman för förskolan Fölungen

Ann Johansson
Verksamhetschef förskola

Jens Sjöstrand
Förvaltningsekonom

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-02-07
BUN 2022/00139
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Barn- och utbildningsnämnden

Tillsyn fristående förskolan Klinten
Förslag till beslut
1 Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen
uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.
Barn- och utbildningsnämnden avslutar därmed tillsynen av förskolan
Klinten.
Bakgrund
Hösten 2021 har tillsyn utförts vid den fristående förskolan Klinten av
Falköpings kommun, barn- och utbildningsnämnden. Tillsynen har
genomförts med stöd av 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) genom besök av
erfarna förskollärare, verksamhetschef förskola, dialog med controller och
förvaltningsekonom samt dialog med huvudman för verksamheten. Tillsynen
fokuserar på faktorer som har betydelse för en god utvecklings- och
undervisningsmiljö samt ägar- och ledningsfunktioner.
Tillämpligt lagrum:
26 kap. 4 § skollagen (2010:800):
4 § En kommun har tillsyn över
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7
§ andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag
enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5
och 5 b §§.

Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten stämmer
överens med de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, allmänna råd,
läroplan för förskolan och övriga författningar. Granskningen har även utgått
från tidigare tillsynsbeslut.
Vid verksamhetsbesöket har förutsättningar, verksamhetsprocesser och
resultat granskats. Avseende ägar- och ledningstillsyn är insamlingen av
aktuella dokument gällande erfarenhet och insikt, ekonomiska
förutsättningar och lämplighetskrav grundläggande. Falköpings kommun
lägger stor vikt vid dialog och kommunikation under tillsynen och vid övriga
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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kontakter under året. Den dialogbaserade uppföljningen är en viktig del i
kommunens arbete med att utveckla den tillitsbaserade styrningen.
Förvaltningens bedömning
Tillsynen visar att förskolan Klinten bedriver en trygg verksamhet med god
omsorg som syftar till att utveckla och stimulera barns lärande. Barnens
olika behov, förutsättningar och förmågor är en utgångspunkt för den dagliga
verksamheten. Tillsynen visar även att huvudmannen besitter den kunskap
och insikt utifrån ekonomi och ägar- och ledningskompetens som krävs.

Beslutet ska skickas till
Huvudman för förskolan Klinten

Ann Johansson
Verksamhetschef förskola

Jens Sjöstrand
Förvaltningsekonom

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-02-07
BUN 2022/00140
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Barn- och utbildningsnämnden

Tillsyn fristående förskolan Gottepåsen
Förslag till beslut
1 Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen
uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.
Barn- och utbildningsnämnden avslutar därmed tillsynen av förskolan
Gottepåsen.
Bakgrund
Hösten 2021 har tillsyn utförts vid den fristående förskolan Gottepåsen av
Falköpings kommun, barn- och utbildningsnämnden. Tillsynen har
genomförts med stöd av 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) genom besök av
erfarna förskollärare, verksamhetschef förskola, dialog med controller och
förvaltningsekonom samt dialog med huvudman för verksamheten. Tillsynen
fokuserar på faktorer som har betydelse för en god utvecklings- och
undervisningsmiljö samt ägar- och ledningsfunktioner.
Tillämpligt lagrum:
26 kap. 4 § skollagen (2010:800):
4 § En kommun har tillsyn över
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7
§ andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag
enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5
och 5 b §§.

Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten stämmer
överens med de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, allmänna råd,
läroplan för förskolan och övriga författningar. Granskningen har även utgått
från tidigare tillsynsbeslut.
Vid verksamhetsbesöket har förutsättningar, verksamhetsprocesser och
resultat granskats. Avseende ägar- och ledningstillsyn är insamlingen av
aktuella dokument gällande erfarenhet och insikt, ekonomiska
förutsättningar och lämplighetskrav grundläggande. Falköpings kommun
lägger stor vikt vid dialog och kommunikation under tillsynen och vid övriga
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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kontakter under året. Den dialogbaserade uppföljningen är en viktig del i
kommunens arbete med att utveckla den tillitsbaserade styrningen.
Förvaltningens bedömning
Tillsynen visar att förskolan Gottepåsen bedriver en trygg verksamhet med
god omsorg som syftar till att utveckla och stimulera barns lärande. Barnens
olika behov, förutsättningar och förmågor är en utgångspunkt för den dagliga
verksamheten. Tillsynen visar även att huvudmannen besitter den kunskap
och insikt utifrån ekonomi och ägar- och ledningskompetens som krävs.

Beslutet ska skickas till
Huvudman för förskolan Gottepåsen

Ann Johansson
Verksamhetschef förskola

Jens Sjöstrand
Förvaltningsekonom

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-02-07
BUN 2022/00141
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Barn- och utbildningsnämnden

Tillsyn fristående förskolan Boken
Förslag till beslut
1 Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen
uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.
Barn- och utbildningsnämnden avslutar därmed tillsynen av förskolan
Boken.
Bakgrund
Hösten 2021 har tillsyn utförts vid den fristående förskolan Boken. Tillsynen
har genomförts med stöd av 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) och har
fokuserat på ägar- och ledningsfunktioner.
Tillämpligt lagrum:
26 kap. 4 § skollagen (2010:800):
4 § En kommun har tillsyn över
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7
§ andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag
enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5
och 5 b §§.

Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten stämmer
överens med de krav som uttrycks i skollag, allmänna råd och övriga
författningar.
Vid ägar- och ledningsprövningen har material och aktuella dokument
insamlats gällande erfarenhet och insikt, ekonomiska förutsättningar och
lämplighet. Falköpings kommun lägger stor vikt vid dialog och
kommunikation under tillsynen och vid övriga kontakter under året.
Förvaltningens bedömning
Tillsynen visar att förskolan Bokens huvudman besitter den kunskap och
insikt utifrån ekonomi och ägar- och ledningskompetens som krävs för att
bedriva verksamhet i enlighet med aktuella lagar och förordningar.

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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Beslutet ska skickas till
Huvudman för förskolan Boken
Jens Sjöstrand
Förvaltningsekonom

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-02-07
BUN 2022/00144
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Barn- och utbildningsnämnden

Tillsyn fristående förskolan Glädjen
Förslag till beslut
1 Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen
uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.
Barn- och utbildningsnämnden avslutar därmed tillsynen av förskolan
Glädjen.
Bakgrund
Hösten 2021 har tillsyn utförts vid den fristående förskolan Glädjen.
Tillsynen har genomförts med stöd av 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) och
har fokuserat på ägar- och ledningsfunktioner.
Tillämpligt lagrum:
26 kap. 4 § skollagen (2010:800):
4 § En kommun har tillsyn över
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7
§ andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag
enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5
och 5 b §§.

Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten stämmer
överens med de krav som uttrycks i skollag, allmänna råd och övriga
författningar.
Vid ägar- och ledningsprövningen har material och aktuella dokument
insamlats gällande erfarenhet och insikt, ekonomiska förutsättningar och
lämplighet. Falköpings kommun lägger stor vikt vid dialog och
kommunikation under tillsynen och vid övriga kontakter under året.
Förvaltningens bedömning
Tillsynen visar att förskolan Glädjen huvudman besitter den kunskap och
insikt utifrån ekonomi och ägar- och ledningskompetens som krävs för att
bedriva verksamhet i enlighet med aktuella lagar och förordningar.

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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Beslutet ska skickas till
Huvudman för förskolan Glädjen

Jens Sjöstrand
Förvaltningsekonom

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-02-07
BUN 2022/00146
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Barn- och utbildningsnämnden

Tillsyn fristående pedagogiska omsorgen Lantis i Dala
Förslag till beslut
1 Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen
uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.
Barn- och utbildningsnämnden avslutar därmed tillsynen av pedagogiska
omsorgen Lantis i Dala.
Bakgrund
Hösten 2021 har tillsyn utförts vid den fristående pedagogiska omsorgen
Lantis i Dala. Tillsynen har genomförts med stöd av 26 kap. 4 § skollagen
(2010:800) och har fokuserat på ägar- och ledningsfunktioner.
Tillämpligt lagrum:
26 kap. 4 § skollagen (2010:800):
4 § En kommun har tillsyn över
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7
§ andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag
enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5
och 5 b §§.

Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten stämmer
överens med de krav som uttrycks i skollag, allmänna råd och övriga
författningar.
Vid ägar- och ledningsprövningen har material och aktuella dokument
insamlats gällande erfarenhet och insikt, ekonomiska förutsättningar och
lämplighet. Falköpings kommun lägger stor vikt vid dialog och
kommunikation under tillsynen och vid övriga kontakter under året.
Förvaltningens bedömning
Tillsynen visar att Lantis i Dalas huvudman besitter den kunskap och insikt
utifrån ekonomi och ägar- och ledningskompetens som krävs för att bedriva
verksamhet i enlighet med aktuella lagar och förordningar.

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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Beslutet ska skickas till
Huvudman för Lantis i Dala

Jens Sjöstrand
Förvaltningsekonom

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-02-07
BUN 2022/00147
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Barn- och utbildningsnämnden

Tillsyn fristående förskolan Molekylen
Förslag till beslut
1 Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen
uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.
Barn- och utbildningsnämnden avslutar därmed tillsynen av förskolan
Molekylen.
Bakgrund
Hösten 2021 har tillsyn utförts vid den fristående förskolan Molekylen.
Tillsynen har genomförts med stöd av 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) och
har fokuserat på ägar- och ledningsfunktioner.
Tillämpligt lagrum:
26 kap. 4 § skollagen (2010:800):
4 § En kommun har tillsyn över
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7
§ andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag
enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5
och 5 b §§.

Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten stämmer
överens med de krav som uttrycks i skollag, allmänna råd och övriga
författningar.
Vid ägar- och ledningsprövningen har material och aktuella dokument
insamlats gällande erfarenhet och insikt, ekonomiska förutsättningar och
lämplighet. Falköpings kommun lägger stor vikt vid dialog och
kommunikation under tillsynen och vid övriga kontakter under året.
Förvaltningens bedömning
Tillsynen visar att förskolan Molekylens huvudman besitter den kunskap och
insikt utifrån ekonomi och ägar- och ledningskompetens som krävs för att
bedriva verksamhet i enlighet med aktuella lagar och förordningar.

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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Beslutet ska skickas till
Huvudman för förskolan Molekylen

Jens Sjöstrand
Förvaltningsekonom

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-02-07
BUN 2022/00142
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Barn- och utbildningsnämnden

Tillsyn fristående förskolan Utsikten
Förslag till beslut
1 Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen
uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.
Barn- och utbildningsnämnden avslutar därmed tillsynen av förskolan
Utsikten.
Bakgrund
Hösten 2021 har tillsyn utförts vid den fristående förskolan Utsikten.
Tillsynen har genomförts med stöd av 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) och
har fokuserat på ägar- och ledningsfunktioner.
Tillämpligt lagrum:
26 kap. 4 § skollagen (2010:800):
4 § En kommun har tillsyn över
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7
§ andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag
enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5
och 5 b §§.

Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten stämmer
överens med de krav som uttrycks i skollag, allmänna råd och övriga
författningar.
Vid ägar- och ledningsprövningen har material och aktuella dokument
insamlats gällande erfarenhet och insikt, ekonomiska förutsättningar och
lämplighet. Falköpings kommun lägger stor vikt vid dialog och
kommunikation under tillsynen och vid övriga kontakter under året.
Förvaltningens bedömning
Tillsynen visar att förskolan Utsikten huvudman besitter den kunskap och
insikt utifrån ekonomi och ägar- och ledningskompetens som krävs för att
bedriva verksamhet i enlighet med aktuella lagar och förordningar

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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Beslutet ska skickas till
Huvudman för förskolan Utsikten

Jens Sjöstrand
Förvaltningsekonom

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-02-07
BUN 2022/00143

1 (2)

Barn- och utbildningsnämnden

Tillsyn fristående förskolan Växthuset
Förslag till beslut
1 Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen
uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.
Barn- och utbildningsnämnden avslutar därmed tillsynen av förskolan
Växthuset.
Bakgrund
Hösten 2021 har tillsyn utförts vid den fristående förskolan Växthuset.
Tillsynen har genomförts med stöd av 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) och
har fokuserat på ägar- och ledningsfunktioner.
Tillämpligt lagrum:
26 kap. 4 § skollagen (2010:800):
4 § En kommun har tillsyn över
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7
§ andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag
enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5
och 5 b §§.

Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten stämmer
överens med de krav som uttrycks i skollag, allmänna råd och övriga
författningar.
Vid ägar- och ledningsprövningen har material och aktuella dokument
insamlats gällande erfarenhet och insikt, ekonomiska förutsättningar och
lämplighet. Falköpings kommun lägger stor vikt vid dialog och
kommunikation under tillsynen och vid övriga kontakter under året.
Förvaltningens bedömning
Tillsynen visar att förskolan Växthusets huvudman besitter den kunskap och
insikt utifrån ekonomi och ägar- och ledningskompetens som krävs för att
bedriva verksamhet i enlighet med aktuella lagar och förordningar.

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

2(2)

Beslutet ska skickas till
Huvudman för förskolan Växthuset

Jens Sjöstrand
Förvaltningsekonom

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-02-07
BUN 2022/00145

1 (2)

Barn- och utbildningsnämnden

Tillsyn fristående förskolan Åsle friskola
Förslag till beslut
1 Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen
uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.
Barn- och utbildningsnämnden avslutar därmed tillsynen av förskolan
Åsle friskola.
Bakgrund
Hösten 2021 har tillsyn utförts vid den fristående förskolan Åsle friskola.
Tillsynen har genomförts med stöd av 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) och
har fokuserat på ägar- och ledningsfunktioner.
Tillämpligt lagrum:
26 kap. 4 § skollagen (2010:800):
4 § En kommun har tillsyn över
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7
§ andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag
enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5
och 5 b §§.

Bedömningen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten stämmer
överens med de krav som uttrycks i skollag, allmänna råd och övriga
författningar.
Vid ägar- och ledningsprövningen har material och aktuella dokument
insamlats gällande erfarenhet och insikt, ekonomiska förutsättningar och
lämplighet. Falköpings kommun lägger stor vikt vid dialog och
kommunikation under tillsynen och vid övriga kontakter under året.
Förvaltningens bedömning
Tillsynen visar att förskolan Åsle friskola huvudman besitter den kunskap
och insikt utifrån ekonomi och ägar- och ledningskompetens som krävs för
att bedriva verksamhet i enlighet med aktuella lagar och förordningar.

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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Beslutet ska skickas till
Huvudman för förskolan Åsle friskola

Jens Sjöstrand
Förvaltningsekonom

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 18

2022-02-08

Dnr 2021/00855

Information om hälsotal 2021
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Sammanställning av den årliga uppföljning av hälsotalen för Falköpings
kommun och barn- och utbildningsförvaltningen för år 2021.
Man kan notera att trots pandemin så sjunker sjukfrånvaron i vår förvaltning.
Tänkbara orsaker kan vara att endast symtomfria barn och personal är i våra
verksamheter vilket har en påverkan på hälsan utifrån att man inte utsätts för
smittor och infektioner i någon större grad.
Hemarbete har även varit möjligt för vissa personalgrupper så som
exempelvis gymnasielärare under den tid gymnasiet hade sin
fjärrundervisning.
Underlag
Hälsotal 2021 Barn- och utbildningsförvaltningen.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

1 (1)

Hälsotal 2021 Barn- och utbildningsförvaltningen
Hälsotal 2021 Falköpings kommun
Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid).

Falköpings
kommun

Totalt

Kvinnor

Män

Varav över 60 dgr

– 29 år

30 – 49 år

50 år –

7,1 % (8,2 %)

8,1 % (9,3 %)

4,1 % (5,0 %)

32,7 % (28,1 %)

6,9 % (8,4 %)

6,7 % (8,2 %)

7,5 % (8,1 %)

Av Falköpings kommuns medarbetare har 34,53 % ingen sjukfrånvaro alls under 2021 (28,76 % 2020) och 23,9 % har 1-5 sjukfrånvarodagar 2021 (20,5 %
2020).
Falköpings kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter gällande Covid-19. Äldreomsorgen har varit hårt drabbad av pandemin och det
har påverkat de äldre, anhöriga och anställda. Skolverksamheten har också mött stora utmaningar under pandemin. I verksamheter där det fungerat att
arbeta hemifrån samt att ställa om till digitala möten och utbildningar har detta genomförts.
Falköpings Kommun får regelbundet information från Försäkringskassan om utvecklingen av sjukfall i Falköpings kommun. I dialog och samverkan med
Försäkringskassan, vårdcentralerna och företagshälsovården ges möjlighet till en bra överblick angående behov av åtgärder och insatser. Avtalet KOM-KR
ger möjlighet att efter avslutad rehabilitering och omplaceringsutredning avsluta anställning och ge medarbetaren omställningsstöd för att komma vidare i
nytt arbete.
Falköpings Kommun arbetar fortsatt med att implementera SKR:s avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser inom kommunen. Det nya lokala
samverkansavtalet blev klart hösten 2021. Under 2022 kommer det finnas ett fokus på chefers arbetsmiljö och hitta faktorer som skapar hälsa. Fortsatt
arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt tidiga signaler och främjande faktorer är viktiga att fokusera på.
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs årligen men behöver förbättras utifrån Arbetsmiljöverkets krav på dokumentation av uppföljningen
och hur högsta ledning involveras i de åtgärder som behöver vidtas. HR-avdelningen stödjer cheferna i arbetet med arbetsmiljö och hälsa.
Vid redovisning i verksamheter med få medarbetare påverkas procenttalen mer av antalet medarbetare i förhållande till antalet frisk/sjukdagar.

Hälsotal 2021 Barn- och utbildningsförvaltningen
Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid).

Totalt

2020

2021

Kvinnor
2020

Kvinnor
2021

Män
2020

Män
2021

Varav över 60 dgr
2020

Varav över 60 dgr
2021

– 29 år
2020

– 29 år
2021

30 – 49 år
2020

30 – 49 år
2021

50 år 2020

50 år 2021

6,7 %

5,7 %

7,5 %

6,4 %

4,1 %

3,3 %

26,7 %

27,2 %

7,2 %

6,4 %

6,4 %

5,3 %

7,0 %

5,9 %

Av Barn-och utbildningsförvaltningens medarbetare har 27,98 % ingen sjukfrånvaro alls under 2021 (28 % 2020) och 25,4 % har 1-5 sjukfrånvarodagar 2021
(21 % 2020).

Den totala sjukfrånvaron inom Barn-och utbildningsförvaltningen är 5,7 % 2021. Den totala sjukfrånvaron för hela kommunen är 7,1 %.

Hälsotal 2021 per verksamhetsområde
Sjukfrånvaro samtliga anställda per verksamhetsområde inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid).

Inom parentes visar 2020 års siffror
Avdelning

Totalt

Kvinnor

Män

Varav över 60 dgr

Förskola

9,7 % (10,8 %)

9,5 %( 10,8 %)

13,5 % (9,3%)

29,3 % (31,5 %)

Grundskola

5,5 % (6,2 %)

5,8 % (6,6 %)

4,3 % (4,9 %)

26,2 % (31,5 %)

Gymnasium

3,2 % (3,9 %)

4,3 % (4,6 %)

1,9 %(3,0 %)

27,0 % (41,1 %)

Kulturskolan

1,1 % (1,8 %)

1,5 % (2,4 %)

0,4 % (0,7 %)

0,0 % (0,0 %)

SPC

3,4 % (4,5 %)

4,8 % (6,2 %)

1,7 % (2,3 %)

19,1 % (7,1 %)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-02-01
BUN 2021/00855
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Barn- och utbildningsnämnden

Hälsotal 2021
Information
Sammanställning av den årliga uppföljning av hälsotalen för Falköpings
kommun och barn- och utbildningsförvaltningen för år 2021.
Man kan notera att trots pandemin så sjunker sjukfrånvaron i vår förvaltning.
Tänkbara orsaker kan vara att endast symtomfria barn och personal är i våra
verksamheter vilket har en påverkan på hälsan utifrån att man inte utsätts för
smittor och infektioner i någon större grad.
Hemarbete har även varit möjligt för vissa personalgrupper så som
exemplevis gymnasielärare under den tid gymnasiet hade sin
fjärrundervisning.
Underlag
Hälsotal 2021 Barn- och utbildningsförvaltningen

Karina Bronell
Skolchef

Barn- och utbildningskontoret
Karina Bronell Skolchef
karina.bronell@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
2022-02-16
BUN 2022/00017
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Barn- och utbildningsnämnden

Inkomna skrivelser 2022
Förslag till beslut
1 Nämnden lägger redovisade skrivelser till handlingarna.
Sammanfattning

Inkomna skrivelser 2022-01-18 – 2022-02-16
Datum
2022-02-01

Avsändare
Rädda Barnen

Beskrivning
Skrivelse från Rädda Barnens
lokalförening angående
barnfattigdomsrapport 2019

Diarienr
2022/00017

Dokumentid.
39768

Beslutsunderlag
Skrivelse från Rädda Barnens lokalförening

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
2022-02-16
BUN 2022/00018
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Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsbeslut 2022
Förslag till beslut
1 Redovisade delegationsbeslut 2022-01-18 – 2022-02-16 läggs till
handlingarna.
Sammanfattning
Datum
2022-02-16

2022-02-15

2022-02-14

2022-02-09
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-03
2022-02-02
2022-02-01

Delegat
Barn- och
utbildningsnämnden

Beskrivning
Ordförandebeslut angående
överklagande av beslut om
placering i förskoleklass
Barn- och
Ordförandebeslut angående
utbildningsnämnden
ersättning för förlorad
arbetsinkomst och reseersättning
för deltagande i utbildningsdag
Förebygga våld i nära relationer”
den 10 maj 2022 i Trollhättan
Rektor Dotorpsskolan Nytt beslut om placering i
förskoleklass läsåret 2022/2023
efter skolval
Rektor
Beslut om placering i skola efter
Kinnarpsskolan
skolval
Barn- och
Beslut om självskjutsersättning
utbildningsnämnden
för gymnasieelev HT -21
Barn- och
Beslut om självskjutsersättning
utbildningsnämnden
för gymnasieelev HT-21
Privatperson
Ansökan/beslut
inackorderingstillägg
Rektor
Beslut om placering i grundskola
Mössebergsskolan
efter skolval
Barn- och
Beslut om självskjutsersättning
utbildningsnämnden
Rektor Centralskolan Beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljat tredjehandsval
Centralskolan

Diarienr
Dokumentid.
2022/00059 40031

2022/00059 39998

2022/00164 39969

2022/00102 39910
2021/00884 39857
2021/00317 39855
2021/00886 39853
2022/00102 39800
2022/00091 39790
2022/00087 39785

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

Delegat

2022-02-01

Rektor Centralskolan

2022-02-01

2022-02-01

2022-02-01

2022-02-01

2022-02-01

2022-02-01

2022-02-01

2022-02-01

2022-02-01

2022-02-01

2022-02-01

2022-02-01

2022-02-01

Beskrivning

Beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljat tredjehandsval
Centralskolan
Rektor
Beslut om placering i
Åttagårdsskolan
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljat tredjehandsval
Åttagårdsskolan
Rektor
Beslut om placering i
Åttagårdsskolan
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljat andrahandsval
Åttagårdsskolan
Rektor
Beslut om placering i
Åttagårdsskolan
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljat tredjehandsval
Åttagårdsskolan
Rektor
Beslut om placering i
Åttagårdsskolan
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljat tredjehandsval
Åttagårdsskolan
Rektor
Beslut om placering i
Åttagårdsskolan
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljat tredjehandsval
Åttagårdsskolan
Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljat tredjehandsval
Dotorpsskolan
Rektor Centralskolan Beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljat tredjehandsval
Centralskolan
Rektor Centralskolan Beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljat tredjehandsval
Centralskolan
Rektor Centralskolan Beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljat andrahandsval
Centralskolan
Rektor
Beslut om placering i
Kinnarpsskolan
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljat andrahandsval
Kinnarpsskolan
Rektor
Beslut om placering i
Kinnarpsskolan
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljat andrahandsval
Kinnarpsskolan
Rektor Centralskolan Beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 – ej
beviljade val
Rektor Centralskolan Beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 – ej
beviljade val

Diarienr

Dokumentid.

2022/00087 39784

2022/00087 39783

2022/00087 39782

2022/00087 39781

2022/00087 39780

2022/00087 39779

2022/00087 39778

2022/00087 39777

2022/00087 39776

2022/00087 39775

2022/00087 39774

2022/00087 39773

2022/00087 39772

2022/00087 39771
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Datum

Delegat

2022-02-01

Rektor Centralskolan

2022-02-01

2022-02-01

2022-02-01

2022-02-01

2022-02-01

2022-02-01

2022-02-01

2022-02-01

2022-01-31

2022-01-31

2022-01-31

2022-01-31

2022-01-31

Beskrivning

Beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 – ej
beviljade val
Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade enligt relativt
avstånd Dotorpsskolan
Rektor
Beslut om placering i
Åttagårdsskolan
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade enligt relativt
avstånd Åttagårdsskolan
Rektor Flobyskolan
Beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade enligt relativt
avstånd Flobyskolan
Rektor Gustaf
Beslut om placering i
Dalénskolan
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade enligt relativt
avstånd Gustaf Dalénskolan
Rektor
Beslut om placering i
Kinnarpsskolan
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade enligt relativt
avstånd Kinnarpsskolan
Rektor
Beslut om placering i
Odensbergsskolan
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade enligt relativt
avstånd Odensbergsskolan
Rektor Centralskolan Beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade enligt relativt
avstånd Centralskolan
Rektor
Beslut om placering i
Mössebergsskolan
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade enligt relativt
avstånd Mössebergsskolan
Rektor
Beslut om placering i
Mössebergsskolan
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljat enligt
syskonförtur – Mössebergsskolan
Rektor Vindängens
Beslut om placering i
skola
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade enligt
syskonförtur Vindängenskolan
Rektor Centralskolan Beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade enligt
syskonförtur – Centralskolan
Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljat enligt
syskonförtur – Dotorpsskolan
Rektor
Beslut om placering i
Gudhemsskolan
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljat enligt
syskonförtur – Gudhemsskolan

Diarienr

Dokumentid.

2022/00087 39770

2022/00087 39767

2022/00087 39766

2022/00087 39765

2022/00087 39764

2022/00087 39763

2022/00087 39762

2022/00087 39761

2022/00087 39760

2022/00087 39759

2022/00087 39758

2022/00087 39757

2022/00087 39756

2022/00087 39755
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Datum

Delegat

2022-01-31

Rektor
Kinnarpsskolan

2022-01-31

2022-01-31

2022-01-31

2022-01-31

2022-01-31

2022-01-31

2022-01-31

2022-01-31

2022-01-31

2022-01-31

Beskrivning

Beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade enligt
syskonförtur – Kinnarpsskolan
Rektor
Beslut om placering i
Odensbergsskolan
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade efter
upptagningsområde övriga –
Odensbergsskolan
Rektor Vindängens
Beslut om placering i
skola
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade efter
upptagningsområde övriga –
Vindängenskolan
Rektor
Beslut om placering i
Broddetorpsskolan
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade enligt
upptagningsområde
Broddetorpsskolan
Rektor Centralskolan Beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade enligt
upptagningsområde –
Centralskolan
Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade enligt
upptagningsområde –
Dotorpsskolan
Rektor
Beslut om placering i
Gudhemsskolan
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade enligt
upptagningsområde –
Gudhemsskolan
Rektor Flobyskolan
Beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade enligt
upptagningsområde –
Flobyskolan
Rektor Gustaf
Beslut om placering i
Dalénskolan
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade enligt
upptagningsområde – Gustaf
Dalénskolan
Rektor
Beslut om placering i
Kinnarpsskolan
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade enligt
upptagningsområde –
Kinnarpsskolan
Rektor
Beslut om placering i
Åttagårdsskolan
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade enligt
upptagningsområde –
Åttagårdsskolan

Diarienr

Dokumentid.

2022/00087 39754

2022/00087 39753

2022/00087 39752

2022/00087 39751

2022/00087 39750

2022/00087 39749

2022/00087 39748

2022/00087 39747

2022/00087 39746

2022/00087 39745

2022/00087 39744
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Datum

Delegat

Beskrivning

Diarienr

2022-01-31

Rektor Åsarpsskolan

2022/00087 39743

2022-01-31

Rektor Vindängens
skola

2022-01-31

Rektor Vartoftaskolan

2022-01-31

Rektor
Odensbergsskolan

2022-01-31

Rektor
Mössebergsskolan

2022-01-26

2022-01-26

Barn- och
utbildningsnämnden
och Socialnämnden
Rektor Högstadium
Centrum
Skolchef

2022-01-18

Rektor Vartoftaskolan

2022-01-18

Rektor Flobyskolan

2022-01-18

Rektor Dotorpsskolan

2022-01-18

Rektor Centralskolan

2022-01-18

Ansvarig handläggare

Beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade enligt
upptagningsområde –
Åsarpsskolan
Beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade enligt
upptagningsområde –
Vindängenskolan
Beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade enligt
upptagningsområde –
Vartoftaskolan
Beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade enligt
upptagningsområde
Odensbergsskolan
Beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval – Beviljade enligt
upptagningsområde
Mössebergsskolan
Ordförandebeslut om förlängd
stängning av Familjecentralen
tom 18 februari signerad
Beslut om placering i grundskola
efter skolval
Delegationsbeslut angående
fjärrundervisning på
Gudhemsskolans årskurs 7-9 den
27 och 28 januari 2022
Beslut om byte av skola efter
skolval
Beslut om byte av skola efter
skolval
Beslut om byte av skola efter
skolval
Beslut om byte av skola efter
skolval
Ansökan/beslut
inackorderingstillägg
Sammanställning
delegationsbeslut om
fjärrundervisning 2022-01-11 –
2022-02-11

2022-01-26

2022-01-11- Skolchef
2022-02-11

Dokumentid.

2022/00087 39742

2022/00087 39741

2022/00087 39740

2022/00087 39739

2022/00059 39705

2022/00102 39704
2022/00018 39696

2022/00065 39656
2022/00065 39655
2022/00065 39652
2022/00065 39650
2021/01266 39640
2022/00018 40042

6(6)

Beslut om skolskjuts via e-tjänsten 2022-01-18 – 2022-02-16
ID
29072
29073
29086
29113

Status
Beslutat
Beslutat
Avslutat
Beslutat

Beslut
2022-02-01
2022-02-01
2022-01-26
2022-02-08

29179
29207
29288
29289
29355

Beslutat
Beslutat
Beslutat
Avslag
Avslag

2022-01-27
2022-02-02
2022-02-14
2022-02-14
2022-02-14

Sonja Neuman Hall
Nämndsekreterare

Orsak till ansökan
Växelvis boende
Växelvis boende
Växelvis boende
Funktionsnedsättning
Annan särskild
omständighet
Växelvis boende
Trafikförhållande
Trafikförhållande
Växelvis boende

Delegat
Skolskjutsansvarig adminstratör
Skolskjutsansvarig adminstratör
Skolskjutsansvarig adminstratör
Skolskjutsansvarig adminstratör
Skolskjutsansvarig adminstratör
Skolskjutsansvarig adminstratör
Skolskjutsansvarig adminstratör
Skolskjutsansvarig adminstratör
Skolskjutsansvarig adminstratör

Namn:
Ulrika Olsson

Ämne
Handelsämnen

Rektor
Hariett Nilsson

Harald Svensson

Idrott/hälsa

Peter Ström

Yvonne Klarsson

Idrottspecialisering

Peter Ström

Erik Hällgren

Religion och svenska

Peter Ström

Mattias Johansson Vaaranpelto

Teknikämnen

Jan Callenvik

Sara Brengesjö

Estestiska ämnen

Peter Ström

Mats Hallman

Sva/eng

Jonas Wåhlberg

André Norberg Lindhe

Teknik

Jan Callenvik

Jenny Berggren

Bild och form

Peter Ström

Fredrik Bäckman

Teknikämnen

Jan Callenvik

Mattias Karlsson

El/Elprogrammet

Harriet Nilsson

Ingela Bromander

Franska och Svenska

Jan Callenvik

Caroline Åberg

Kommunikation o ped.ledarskap

Peter Ström

Helena Rask

Bu-ämnen

Peter Ström

Hanna Escanellas

Spanska och svenska

Harriet Nilsson

Anna Johansson

Spanska och svenska

Harriet Nilsson

Hero Braim

Sva och religion

Peter Ström

Teija Alenius

Sv, en, spec.

Carina Milton Persson

Natalija Krivokuca

Ma,NO,Sv,En,So

Carina Milton Persson

Fredrik Johansson

El-ämnen

Harriet Nilsson

Therese Jackson

Samhällskunskap

Harriet Nilsson

Niclas Uvesten

Idrott och Hälsa

Peter Ström

Jonas Fredriksson

Hi och SK

Peter Ström

Mattias Lagerquist

Sv, En

Carina Milton Persson

Tom Lundquist

Re, sv

Peter Ström

Emily Halldin

Sv

Henrik Rydberg

Lisa Blomquist

Biologi, bioteknik, naturkunskp. Mm

Jan Callenvik

Mårten Orebrand

Kost/hälsa, naturkunskap,Niu-fotboll

Peter Ström

Niclas Nilsson

Idrott o hälsa, massage

Peter Ström

Malin Fogelström Nilsson

Idrott o hälsa, massage

Peter Ström

Catharina Bergman

En och SP

Harriet Nilsson

Erik Andersson

Ma

Harriet Nilsson

Helena Rask

Psyk. Mm

Peter Ström

Fredrik Lövgren

samhällskun.psyk.mm

Peter Ström

Joakim Petersson

Naturkunskap

Jan Callenvik

Louise Norling

eng och sv

Harriet Nilsson

Sam Skoglund

Ma, fysik

Harriet Nilsson

Emelie Strandberg

Sva, instrument o sång

Jan Callenvik

beslutad tid:
22.01.11-22.01.14

Antal dagar:
4

22.01.11-22.01.14

4

22.01.11-22.01.14

4

22.01.12-22.01.14

2

22.01.12-22.01.18

5

22.01.13-22.01.14

22.01.20-22.01.21

4

22.01.13-22.01.14

2

22.01.13-22.01.19

5

22.01.13-22.01.19

5

22.01.13

1

22.01.17

1

22.01.18-22.01.24

5

22.01.19

1

22.01.19-22.01.20

2

22.01.19-21.01.27

7

22.01.20-22.01.21

2

22.01.21-22.01.24

2

22.01.20-22.01.24

3

22.01.20-22.01.24

3

22.01.24-22.01.27

4

22.01.24-22.01.27

4

22.01.25

1

22.01.24-22.01 28

5

22.01.26-22.01.27

2

22.01.25-22.01.28

4

22.01.26

1

22.01.31

1

22.01.31-22.02.02

3

22.01.31-22.02.04

5

22.01.31-22.02.04

5

22.02.04

1

22.02.04

1

22.02.03-22.02.04

2

22.02.01-22.02.03

3

22.02.01-22.02.04

4

22.02.10-22.02.11

2

22.01.28

1

22.02.07-22.02.11

5
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Barn och utbildningsnämnden Falköpings kommun
Björn Broberg
52181 Falköping
Er ref: 212000-1744

Diarienummer:
PUI-2021-5786

Beslut

Datum:
2022-02-03

Ni har skickat en anmälan som kom in till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 202112-22.
IMY beslutar att avsluta ärendet som rör anmälan.
Notera att IMY oberoende av detta kan komma att inleda tillsyn. Mer information om
IMY:s tillsyn finns på www.imy.se.
Sandra Dahlberg

Postadress:
Box 8114
104 20 Stockholm
Webbplats:
www.imy.se
E-post:
imy@imy.se
Telefon:
08-657 61 00
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§7

2022-01-19

Dnr 2021/00110

     

 

Ändring av fördelning av ersättningen för
etableringsinsatser och introduktion för nyanlända
personer (schablonersättning)
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att ändra kommunstyrelsens beslut från den
2 mars 2016, § 66, om fördelning av schablonersättning, så att de fasta
beloppen till kommunstyrelsen (750 000 kronor) och kultur- och fritidsnämnden (150 000 kronor) tas bort från och med den 1 januari 2022.
2 Kommunstyrelsen beslutar att avsättningen till den gemensamma sökbara
potten (10 procent) tas bort från och med den 1 januari år 2022.
3 Kommunstyrelsen beslutar att hela schablonersättningen, ersättningen för
etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer fördelas
mellan kompetens- och arbetslivsnämnden och barn- och utbildningsnämnden efter ålder i enlighet med nu gällande beslut. Detta innebär att
barn- och utbildningsnämnden erhåller ersättningen för personer till och
med deras 18:e år. Kompetens- och arbetslivsnämnden erhåller
ersättningen från deras 19:e år.
4 Kommunstyrelsen beslutar att ersättningen för initiala kostnader för
ekonomiskt bistånd går till kompetens- och arbetslivsnämnden.
5 Kommunstyrelsen beslutar att det belopp som är i potten per den 1 januari
år 2022 fördelas proportionellt mellan kompetens- och arbetslivsnämnden och barn- och utbildningsnämnden utifrån summan av deras
erhållna ersättning år 2021. Dessa medel kan användas av nämnderna
under år 2022.
Sammanfattning
Statlig ersättning från Migrationsverket, så kallad schablonersättning, har
succesivt minskat med antalet nyanlända. Kommunstyrelsens beslut från den
2 mars 2016, § 66, om fördelning av schablonersättning innehåller en
fördelning med fasta ersättningar till kommunstyrelsen och kultur- och
fritidsnämnden som inte är rimliga utifrån den minskade ersättningen.
Förslaget är därför att de fasta ersättningarna upphör liksom avsättning till
”sökbar pott”. Förslaget innebär att fördelning från och med den 1 januari
2022 görs enligt tidigare fördelningsgrund enligt demografi mellan barn- och
utbildningsnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden. Förslaget
innebär att den innevarande sökbar pott fördelas enligt samma fördelning
mellan barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och
arbetslivsnämnden och kan användas under år 2022.
Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-19

Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på
kommunledningsförvaltningen.

Paragrafen skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen

     

 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet § 37/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-01

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

17 (43)

Signerat dokument
Signering av protokoll
Signerad
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):
(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll BUNAU 2022-02-08.pdf
Storlek: 381424 byte
Hashvärde SHA256:
9e9703fb5da0339dd9c2a81d07bd762d5187e6695153a64b398c31df580f23d1

 FN, EAMD — Powered by TellusTalk: ID 1393401193

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 2:
FREDY NEÜMAN
Signerat med BankID 2022-02-09 13:31 Ref: 0931d40e-c8ee-44e7-a0ef-8c9cf36a0c0e

Eva Anna Maria Dahlgren
Signerat med BankID 2022-02-09 13:45 Ref: 8da73668-af23-4718-ab3e-fb79c63ce89a
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Göteverummet, Stadshuset klockan 08:15-11:00, Ajournering kl. 09:35-09:50

Beslutande

Eva Dahlgren (C), Ordförande
Angela Joelsson (KD), 1:e vice ordförande, via länk
Fredy Neüman (S), 2:e vice ordförande
Ed Kahrs (M), deltar på plats efter godkännande från övriga ledamöter
Johanna Johansson (SD), via länk

Ersättare

 FN, EAMD — Powered by TellusTalk: ID 1393401193

2022-02-08

-

Övriga närvarande

Karina Bronell, skolchef
Jens Sjöstrand, förvaltningsekonom, via länk, kl. 08:15-10:45, §§ 14-17
Henrik Ader, verksamhetschef grundskola, kl. 09:00-09:30, § 15
Ann Johansson, verksamhetschef förskola, via länk, kl. 10:15-10:45, § 17

Justerare

Fredy Neüman

Underskrifter

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför underskrifter

Sekreterare

Sonja Neuman Hall

Ordförande

Eva Dahlgren

Justerare

Fredy Neüman

Paragrafer

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-02-08

Justeringsdatum

2022-02-09

Anslaget är uppsatt

2022-02-10–2022-03-03

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen
Underskrift

Digitalt genom anslag
Sonja Neuman Hall

§§ 14-19
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2022-02-08

Ärendelista
§ 14

Dnr 2021/01365

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning 2021 .................. 3
§ 15

Dnr 2021/00123

Redovisning av genomförda projekt med strategiska
utvecklingsmedel 2021 ..................................................................................... 4
§ 16

Dnr 2022/00103

Information om kunskapsuppföljning årskurs 9 ............................................. 6

 FN, EAMD — Powered by TellusTalk: ID 1393401193

§ 17

Dnr 2021/00304

Tillsyn av fristående förskolor och fritidshem i Falköpings
kommun 2021 .................................................................................................... 7
§ 18

Dnr 2021/00855

Information om hälsotal 2021........................................................................... 8
§ 19

Dnr 2021/01374

Information till nämnden .................................................................................. 9

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 14

2022-02-08

Dnr 2021/01365

Barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsredovisning 2021

 FN, EAMD — Powered by TellusTalk: ID 1393401193

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsredovisning för år 2021.
Sammanfattning
Verksamhetsredovisningen innehåller ekonomi- och verksamhetsredovisning
för nämndens ansvarsområde utifrån både kommunala och nationella
lagkrav. Den bygger på de underlag som finns i nämndens årshjul och som
rapporterats under året. Rektorers sammanfattande analyser ligger
tillsammans med övrig uppföljning på huvudmannanivå till grund för
huvudmannens analys. Redovisningen omfattar alla obligatoriska
skolformer.
Arbetet följer de fastlagda riktlinjerna för nämndens systematiska
kvalitetsarbete. Det innebär en redovisning gentemot de krav som skollagen
ställer på kommunen som huvudman, måluppfyllelse gentemot
styrdokumentens krav, men också en redovisning utifrån innehållet i de fyra
kommunala målen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning för år 2021
Barnkonsekvensanalys
I Barnkonventionen skrivs det fram att alla barn har rätt till utbildning.
Vikten av utbildning är väsentlig för barnets möjligheter att få en
meningsfull framtid. Därför är det viktigt att vi regelbundet följer upp
elevernas kunskapsutveckling och hela tiden ställer oss frågan vad vi som
skola kan göra för att ge eleverna de bästa förutsättningar som vi kan ge för
att de ska lyckas nå målen.

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 15

2022-02-08

Dnr 2021/00123

Redovisning av genomförda projekt med strategiska
utvecklingsmedel 2021

 FN, EAMD — Powered by TellusTalk: ID 1393401193

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Nämnden överlämnar redovisning av projekt Högstadium Centrum under
2021 till kommunstyrelsen.
2

Nämnden överlämnar redovisning av projekt Läsglädje under 2021 till
kommunstyrelsen.

3

Nämnden överlämnar redovisning av projekt Trygghet och studiero på
Högstadium Centrum till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har under 2021 beviljats projektmedel för tre
olika projekt ur kommunstyrelsens pott för strategiska utvecklingsmedel. De
strategiska utvecklingsmedlen för 2021 var tänkta att användas för projekt
som skulle kunna planeras, genomföras och slutföras under 2021. Projekten
skulle syfta till att bidra till kommunens övergripande mål.
Bakgrund
Projekt nr. 1 Högstadium Centrum
I detta projekt beviljades barn- och utbildningsnämnden projektmedel för
arbetet inför den nya högstadieorganisationen i tätorten inför hösten 2021 då
Kyrkerörsskolan och Centralskolans högstadier slogs samman till en enhet
under namnet Högstadium Centrum. Projektet redovisas i en separat bilaga
som bifogas protokollet.
Projekt nr. 2 Läsglädje
Projektet Läsglädje genomfördes i samarbete med kultur- och
fritidsnämnden och syftade till att öka barns läsvanor och skapa läsglädje
både i grupp och enskilt. Projektet genomfördes med under sommaren 2021.
Projektet redovisas i en separat bilaga som bifogas protokollet.
Projekt nr. 3 Trygghet och studiero på Högstadium Centrum
Under hösten 2021 beviljades nämnden medel för ett projekt för att öka
trygghet och studiero på Högstadium Centrum genom ökad och förstärkt
vuxennärvaro. Skolan har för avsikt att skapa liknade strukturer i
förebyggande trygghetsarbetet inom ordinarie budget för att kunna fortsätta
detta arbete. Projektet redovisas i en separat bilaga som bifogas protokollet.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2022-02-08

Förvaltningens bedömning
Samtliga tre projekt har genomförts under 2021 och i enlighet med
kommunens övergripande mål med de strategiska utvecklingsmedlen.
Finansiering
Projekten har finansierats med medel från kommunstyrelsens pott för
strategiska utvecklingsmedel.
Barnkonsekvensanalys

 FN, EAMD — Powered by TellusTalk: ID 1393401193

Samtliga tre projekt har genomförts i enlighet med Barnkonventionens
syften och med barnens bästa i fokus.
Beslutsunderlag
Projektredovisning Högstadium Centrum
Projektredovisning Läsglädje
Projektredovisning Trygghet och studiero på Högstadium Centrum

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 16

2022-02-08

Dnr 2022/00103

Information om kunskapsuppföljning årskurs 9

 FN, EAMD — Powered by TellusTalk: ID 1393401193

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
Bakgrund
Vid terminsbetyget i december 2021 framkom att ett stort antal av eleverna i
årskurs 9, 114 elever av 408 elever, ännu inte var behöriga till nationellt
program på gymnasiet. Verksamhetschef för grundskola beslutade
tillsammans med berörda rektorer att genomföra några prognosuppföljningar
under vårterminen för att bättre kunna analysera orsaker och hitta variation i
insatser.
Rektorerna för grundskola har tagit del av det samlade resultatet och gett sitt
perspektiv på orsaker och behov av insatser.
Den första prognosuppföljningen sker januari/februari. Nästkommande
prognosuppföljning genomförs i april 2022.
Barnkonsekvensanalys
I barnkonventionen skrivs det fram att alla barn har rätt till utbildning.
Vikten av utbildning är väsentlig för barnets möjligheter att få en
meningsfull framtid. Därför är det viktigt att vi regelbundet följer upp
elevernas kunskapsutveckling och hela tiden ställer oss frågan vad vi som
skola kan göra för att ge eleverna de bästa förutsättningar som vi kan ge för
att de ska lyckas nå målen.
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut
1 Arbetsutskottet godkänner informationen och avser att vid nämndsmötet
den 22 februari 2022 fatta separata tillsynsbeslut för varje fristående
förskola/pedagogisk omsorg.
Sammanfattning
Hösten 2021 genomfördes en fullständig tillsyn vid de fristående förskolorna
och fritidshemmen Fölungen, Klinten, Äventyret och Gottepåsen i
Falköpings kommun. Tillsynen genomfördes med stöd av 26 kap. 4 §
skollagen (2010:800) genom besök av erfarna förskollärare, controller,
ekonom och verksamhetschef för förskola. Tillsynen fokuserade på faktorer
som har betydelse för en god utvecklings- och lärandemiljö.
Tillsynen omfattade även en ägar- och ledningsprövning med avseende på
erfarenhet och insikt, ekonomiska förutsättningar och lämplighetskrav, enl. 2
kap. 5b § skollagen. Denna del i tillsynen är ny och har genomförts på
samtliga fristående förskolor och fritidshem.
Tillsynen avser inte att ge en heltäckande bild av verksamheten utan en
ögonblicksbild vid tillfället för besöken. Vid tillsynsbesöket granskas
förutsättningar, verksamhetsprocesser och resultat.
Efter tillsynsbesök och genomgång av inlämnade svar från respektive
fristående förskolas och fritidshems huvudman, görs en bedömning utifrån i
vilken utsträckning verksamheten stämmer överens med de krav och
förväntningar som uttrycks i skollag, allmänna råd, läroplan för förskolan
och övriga författningar. Granskningen utgår även från tidigare
tillsynsbeslut.
Återkoppling till respektive rektor och representanter från huvudmannen har
genomförts efter tillsynen. Ingen kritik har framkommit som förändrar någon
av de fristående förskolornas eller fritidshemmens möjlighet att driva sin
verksamhet och nämnden föreslås att dela ut tillsynsbeslut med ett
godkännande.
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Sammanfattning
Sammanställning av den årliga uppföljning av hälsotalen för Falköpings
kommun och barn- och utbildningsförvaltningen för år 2021.
Man kan notera att trots pandemin så sjunker sjukfrånvaron i vår förvaltning.
Tänkbara orsaker kan vara att endast symtomfria barn och personal är i våra
verksamheter vilket har en påverkan på hälsan utifrån att man inte utsätts för
smittor och infektioner i någon större grad.
Hemarbete har även varit möjligt för vissa personalgrupper så som
exempelvis gymnasielärare under den tid gymnasiet hade sin
fjärrundervisning.
Underlag
Hälsotal 2021 Barn- och utbildningsförvaltningen.
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Bakgrund
Skolchefen informerar om aktuellt läge gällande covid-19. Sjukfrånvaron
minskar nu både bland personal och elever.
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Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Statistik

 Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Falköpings Kommun Gymnasieskolor
Filter 2022-01-18 - 2022-02-16

6

Nya:
Från tidigare:

ärenden

Ej påbörjade

2

Påbörjade

4

Avslutade

3
3

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

1/2

2022-02-16 13:26

Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Kön

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt

Utsättare

Hon

50%

2

Han

50%

2

Han

100%

6

Hur och var

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Skolor

Verbal

60%

3

Ållebergsgymnasiet Jonas 25%

1

Text/bild

20%

1

Ållebergsgymnasiet Jan

25%

1

Diskriminering

20%

1

Ållebergsgymnasiet Harrie 50%

2

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