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§ 1 Dnr 2021/00024  

Information inför barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsredovisning 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna      

     

Bakgrund 

Verksamhetsredovisningen bygger på de uppföljningar, redovisningar, 

analyser och förändringar som skett under året. Den samfasar kommunal 

styrning med nationella mål och krav. I verksamhetsredovisningen framgår 

förutsättningar, processer och resultat som redovisas skolformsvis. Den 

bedömer måluppfyllelse gentemot nationella mål och krav och sammanfattar 

årets resultat inom nämndens ansvarsområde.  

På arbetsutskottets sammanträde den 19 januari 2021, liksom nämndens 

sammanträde den 26 januari 2021, informerar utvecklingsstrateg och 

förvaltningsekonom om verksamhetsredovisningen. Beslut om 

verksamhetsredovisningen kommer att tas på nämndens sammanträde den 9 

mars 2021.     
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§ 2 Dnr 2020/01501  

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Nämnden antar verksamhetsplan och budget för 2021.   

2. Nämnden beslutar att lägga till följande text i verksamhetsplanen: 

Eventuell minskning av personalstyrkan under 2021 görs på ett sådant 

sätt att inte någon personal behöver sägas upp. 

3. Nämnden beslutar att det även ska finnas med en text om digitalisering 

och om hur de erfarenheter som gjorts under coronapandemin kan vara 

till nytta inom nämndens verksamhet.     

Reservation 

Fredy Neüman (S), Hassan Hussein (S) och Anna-Bella Nordh Fahlqvist (S) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för tilläggsyrkande nr. 2. 

Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för tilläggsyrkande nr. 3.    

Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för tilläggsyrkande nr. 4.      

Bakgrund 

Verksamhetsplanen innehåller budget och verksamhetsplan för nämndens 

ansvarsområde och utifrån nationella lagkrav. Den bygger på de 

uppföljningar och redovisningar som finns i nämndens årshjul och som 

rapporterats under året. Förskolechefers och rektorers analyser ligger 

tillsammans med övrig uppföljning ur olika perspektiv till grund för 

huvudmannens plan.  

Varje nämnd gör en verksamhetsplan för sitt ansvarsområde som underlag 

till kommunens övergripande flerårsplan. I verksamhetsplanen ingår både 

verksamhet och budget eftersom kommunens viljeinriktning är att samordna 

dessa så att all styrning drar åt samma håll och bidrar till en helhet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsplan från barn- och utbildningsnämnden 2021-2023.       

Yrkanden 

1. Fredy Neüman (S) yrkar tillägg ”Vi socialdemokrater yrkar att 

eventuell minskning av personalstyrkan under 2021 görs på ett sådant 

sätt att inte någon personal behöver sägas upp”. 

2. Fredy Neüman (S) yrkar tillägg ”Vi socialdemokrater yrkar att 7 Mkr 

av barn- och utbildningsnämndens totala budget för år 2021 avsätts 
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som buffert som nämnden kan använda för att kunna täcka behov 

som sannolikt kan uppstå inom olika enheter under året. Minskningen 

kan lämpligen göras inom grundskolan”. 

3. Albin Gilbertsson (SD) yrkar tillägg ”Att modersmålsundervisningen 

effektiviserar sin verksamhet genom centralisering av 

undervisningen”. 

4. Albin Gilbertsson (SD) yrkar tillägg ”Inför eventuellt riksdagsbifall 

av regeringens proposition om betyg i årskurs 4 och 5 gör 

förvaltningen tillsammans med berörda rektorer en sammanställning 

av deras bedömning och hur de ämnar förhålla sig till lagändringen. 

Detta redovisas för nämnden innan starten av höstterminen. 

5. Ed Kahrs (M) yrkar tillägg att det ska finnas med en text om 

digitalisering och om hur de erfarenheter som gjorts under 

coronapandemin kan vara till nytta inom nämndens verksamhet. 

Beslutsgång 

Nämnden ajournerar sig i 20 minuter mellan kl. 09:35 och 09:55. 

Nämnden beslutar att anta verksamhetsplanen. 

Ordförande Eva Dahlgren (C) ställer därefter proposition på de fem 

tilläggsyrkandena, ett i taget. 

Fredy Neümans (S) tilläggsyrkande nr. 1 bifalls av nämnden. 

Fredy Neümans (S) tilläggsyrkande nr. 2 avslås av nämnden. Fredy Neüman 

(S) begär votering. Voteringen genomförs på så sätt att den som vill avslå 

tilläggsyrkandet röstar ja, den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej. 

Voteringen utfaller enligt nedan: 

Tilläggsyrkande nr. 2            Ärende § 2 
 

               Ledamöter Ja Nej Avstår 

S Hassan Hussein  X  

C Eva Dahlgren, ordförande X   

M Ed Kahrs X   

S Anna-Bella Nordh Fahlqvist  X  

S Fredy Neüman  X  

C Sofia Thuvesson X   

C Lovisa Wennerholm X   

KD Angela Joelsson X   

KD Britt-Marie Aronsson X   
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M Lena Sjödahl X   

SD Jonas Larsson X   

SD Albin Gilbertsson X   

V Elisabeth Klang X   

Summa 10 3  

 

Nämnden beslutar därmed att avslå tilläggsyrkande nr. 2. 

Fredy Neüman (S), Hassan Hussein (S) och Anna-Bella Nordh Fahlqvist (S) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för tilläggsyrkande nr. 2. 

Albin Gilbertssons (SD) tilläggsyrkande nr. 3 avslås av nämnden.  

Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för tilläggsyrkande nr. 3. 

Albin Gilbertssons (SD) tilläggsyrkande nr. 4 avslås av nämnden. Albin 

Gilbertsson (SD) begär votering. Voteringen utförs på så sätt att den som vill 

avslå tilläggsyrkandet rösta ja, den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar 

nej. Voteringen utfaller enligt nedan: 

 

Tilläggsyrkande nr. 4            Ärende § 2 
 

               Ledamöter Ja Nej Avstår 

S Hassan Hussein X   

C Eva Dahlgren, ordförande X   

M Ed Kahrs X   

S Anna-Bella Nordh Fahlqvist X   

S Fredy Neüman X   

C Sofia Thuvesson X   

C Lovisa Wennerholm X   

KD Angela Joelsson X   

KD Britt-Marie Aronsson X   

M Lena Sjödahl X   

SD Jonas Larsson  X  

SD Albin Gilbertsson  X  

V Elisabeth Klang X   
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Summa 11 2  

 

Nämnden beslutar därmed att avslå tilläggsyrkande nr. 4. 

Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för tilläggsyrkande nr. 4. 

Ed Kahs (M) tilläggsyrkande nr. 5 bifalls av nämnden. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 3 Dnr 2020/01497  

Prislista för gymnasieprogram kalenderåret 2021, 
interkommunal ersättning som debiteras kommuner 
utanför Utbildning Skaraborg 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer nedanstående prislista för 

gymnasieprogram för kalenderåret 2021, interkommunal ersättning som 

debiteras kommuner utanför Gymnasium Skaraborg. 

      

Bakgrund 

Följande prislista föreslås för de gymnasiala utbildningarna på 

Ållebergsgymnasiet för kalenderåret 2021. Prislistan ligger till grund för 

interkommunal ersättning som debiteras kommuner utanför Utbildning 

Skaraborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9 (35) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-26 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Program 
Kostnader per elev 

Läsår Termin 

BA 

Bygg- och 

anläggningsprogrammet exkl. 

inriktning anläggningsfordon 

134 978 67 489 

BF Barn- och fritidsprogrammet 100 507 50 254 

EK Ekonomiprogrammet 99 351 49 676 

EE El- och energiprogrammet 133 497 66 749 

ESI Estetiska programmet musik 159 930 79 965 

FT 

Fordons- och 

transportprogrammet exkl. 

inriktning transport 

142 828 71 414 

HA 
Handels- och 

administrationsprogrammet 
107 571 53 785 

IN Industritekniska programmet 138 408 69 204 

NA Naturvetenskapsprogrammet 91 583 45 792 

SA Samhällsvetenskapsprogrammet 97 652 48 826 

TE Teknikprogrammet 109 053 54 527 

VO Vård- och omsorgsprogrammet 118 356 59 178 

IM Introduktionsprogrammet 153 021 76 511 

HOHAL 
Hälsa vård och omsorg 

Gymnasiesärskolan 
297 662 148 831 
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Tilläggsbelopp för elev på nationell 

idrottsutbildning enligt 

Riksidrottsförbundets 

rekommendation 
Läsår Termin 

 

Individuell idrott 18 320 9 160 

 

Lagidrott 15 267 7 634 

 

Tilläggsbelopp 

Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett 

omfattande behov av särskilt stöd. 

Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om 

betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 

kommunen. 

Tilläggsbelopp ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av 

personal vid kommunens specialpedagogiska centrum. 

      

  

 

Paragrafen skickas till  
Berörda gymnasieskolor            



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11 (35) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-26 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 4 Dnr 2020/01498  

Bidrag fristående gymnasieskola kalenderåret 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner nedanstående prislista för 

bidrag till fristående gymnasieskolor för kalenderår 2021. 

       

     

Bakgrund 

Bidragsbeloppen grundar sig på barn- och utbildningsnämndens budget för 

2021 och beräknas enligt Skolverkets anvisningar. 

I de fall Falköpings kommun inte anordnar programmet lämnas för 2021 

bidrag per elev och program enligt Utbildning Skaraborgs genomsnittliga 

bidragsbelopp. 

Tilläggsbelopp för visst stöd på introduktionsprogram per elev och ämne 

utbetalas enligt Skolverkets föreskrifter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12 (35) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-26 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Program 
Budgeterad 

kostnad 
Måltider 

Administration 

(3%) 

Moms 

(6%) 

Totaltbudgeterat 

bidragsbelopp 

2021 

BA, Bygg- och 

anläggningsprogrammet 

exkl. inriktning 

anläggningsfordon 

117 052 8 277 3 760 7 745 136 834 

BF Barn- och 

fritidsprogrammet 
82 581 8 277 2 726 5 615 99 199 

EK Ekonomiprogrammet 81 425 8 277 2 691 5 544 97 937 

EE El- och 

energiprogrammet 
115 571 8 277 3 715 7 654 135 217 

ESI Estetiska programmet 

inriktning musik 
142 004 8 277 4 508 9 287 164 077 

FT Fordons- och 

transportprogrammet exkl. 

inriktning transport 

124 902 8 277 3 995 8 230 145 405 

HA Handels- 

administrationsprogrammet 
89 645 8 277 2 938 6 052 106 911 

IN Industritekniska 

programmet 
120 482 8 277 3 863 7 957 140 579 

NA 

Naturvetenskapsprogrammet 
73 657 8 277 2 458 5 064 89 456 

SA Samhällsvetenskaps-

programmet 
79 726 8 277 2 640 5 439 96 082 

TE Teknikprogrammet 91 127 8 277 2 982 6 143 108 529 

VO Vård- och 

omsorgsprogrammet 
100 430 8 277 3 261 6 718 118 687 

HOHAL Hälsa vård och 

omsorg gymnasiesärskolan 
272 453 8 311 8 423 17 351 306 538 
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Tilläggsbelopp 

Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett 

omfattande behov av särskilt stöd. 

Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om 

betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 

kommunen. 

Tilläggsbelopp ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av 

personal vid kommunens specialpedagogiska centrum. 

            

  

 

Paragrafen skickas till  
Berörda fristående gymnasieskolor            
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§ 5 Dnr 2020/01499  

Bidrag till fristående förskolor och fristående 
pedagogisk omsorg kalenderåret 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp per barn och år 

för barn i fristående förskolor samt fristående pedagogisk omsorg, för 

kalenderåret 2021 enligt nedanstående beräkning.       

Bakgrund 

Beräkning av bidragsbeloppen grundar sig på barn- och 

utbildningsnämndens budget för 2021. De fördelningar som gäller för 

kommunens egna verksamheter används även vid bidragsberäkningen. 

 

Grundbelopp (kr) per förskolebarn 

 

Omsorg och pedagogisk verksamhet 98 597 

Pedagogiskt material 1 034 

Måltider 7 475 

Lokalkostnad 14 083 

Administration 3 % 3 636 

Moms 6 %  7 489 

Summa 132 314 

Barnomsorgsavgift (kommunens genomsnitt) -8 000 

Summa bidrag per barn 124 314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15 (35) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-26 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Grundbelopp (kr) per barn i pedagogisk omsorg 

 

Omsorg och pedagogisk verksamhet 96 029 

Pedagogiskt material 1 034 

Måltider 7 475 

Lokalkostnad 14 083 

Administration 1 % 1 186 

Moms 6 %  7 188 

Summa 126 996 

Barnomsorgsavgift (kommunens genomsnitt) -8 000 

Summa bidrag per barn 118 996 

 

 

Tilläggsbelopp 

Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett 

omfattande behov av särskilt stöd. 

Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om 

betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 

kommunen. 

Tilläggsbelopp ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av 

personal vid kommunens specialpedagogiska centrum. 

          

  

 

Paragrafen skickas till  
Berörda fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg.           
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§ 6 Dnr 2020/01500  

Bidrag till fristående grundskolor, förskoleklass och 
fritidshem kalenderåret 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp per elev i 

fristående grundskolor och förskoleklass samt bidragsbelopp per barn i 

fristående fritidshem för kalenderåret 2021 enligt nedanstående 

beräkning. 

       

Bakgrund 

Beräkning av bidragsbeloppen grundar sig på barn- och 

utbildningsnämndens budget för 2021 och ett genomsnitt av barn/elevantal 

för vår- och höstterminerna. De fördelningar som gäller för våra egna 

verksamheter används således även vid bidragsberäkningen. 

 

Grundbelopp (kr) per grundskoleelev år 1-6 

Undervisning 42 979 

Läromedel och utrustning 2 187 

Elevvård och hälsovård 4 739 

Måltider 7 332 

Lokalkostnader 11 101 

Summa 68 338 

Administration 3% 2 050 

Summa 70 388 

Moms 6% 4 223 

Summa 74 611 
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Grundbelopp (kr) per grundskoleelev år 7-9 

Undervisning 55 477 

Läromedel och utrustning 3 254 

Elevvård och hälsovård 4 739 

Måltider 8 229 

Lokalkostnader 11 101 

Summa 82 800 

Administration 3% 2 484 

Summa 85 284 

Moms 6% 5 117 

Summa 90 401 

 

Grundbelopp (kr) per elev i förskoleklass 

Undervisning 29 449 

Läromedel och utrustning 1 650 

Elevvård och hälsovård 4 739 

Måltider 7 332 

Lokalkostnader 5 288 

Summa 48 457 

Administration 3% 1 454 

Summa 49 911 

Moms 6% 2 995 

Summa 52 906 

 

Grundbelopp (kr) per barn i fristående fritidsverksamhet 

  F kl - år 2 År 3 - år 6 

Omsorg och pedagogisk verksamhet 29 146 24 469 

Material 300 300 

Måltider 4 937 4 937 

Lokalkostnader, se uträkning skolpeng gr 2 267 2 267 

Summa 36 650 31 974 

Adm påslag 3 % 1 100 959 

Summa inkl adm påslag 37 750 32 933 

Moms 6 % 2 265 1 976 

Summa fritidshemspeng per barn 40 015 34 909 

Barnomsorgspeng -8 000 -8 000 

Bidrag fristående fritidshem 32 015 26 909 
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Tilläggsbelopp 

Kommunen ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett 

omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas 

modersmålsundervisning (det senare gäller ej förskoleklass och fritidshem). 

Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för särskilt stöd om 

betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 

kommunen. 

Tilläggsbeloppet ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av 

personal vid kommunens specialpedagogiska centrum.       

      

  

 

Paragrafen skickas till  
Berörda fristående grundskolor och fritidshem            
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§ 7 Dnr 2020/01092  

Revisonsgranskning avseende implementering av 
barnkonventionen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden lämnar nedanstående svar till 

kommunrevisionen angående granskningen av implementeringen av 

barnkonventionen.       

      

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av revisionsrapporten 

”Granskning av implementering av barnkonventionen som svensk lag” och 

svarar nedan på givna frågeställningar. 

En genomarbetad plan av implementeringsarbetet togs fram under senhösten 

2019 och sjösattes under 2020. Planen omfattade såväl utbildningsinsatser 

för den politiska nämnden som för lednings- och rektorsgrupp. Rektorerna 

ansvarade i sin tur för implementering ut i organisationen. 

Arbetet utgick från den webbutbildning som finns på SKR:s hemsida och 

korta utbildningsfilmer med efterföljande diskussionen har använts på 

samtliga nämndsammanträden under året samt på flertalet av de 

arbetsplatsträffar (APT) som genomförts. 

Pandemin och smittspridningen av covid-19 har dock påverkat 

utbildningsinsatserna under året och försvårat gruppdiskussioner och 

kollegialt lärande på olika sätt. Under hösten 2020 har den största delen av 

utbildningsinsatsen skett digitalt. Planen har dock följts och vid årets sista 

nämndssammanträde gjordes en uppföljning av hur ledamöterna mottagit 

utbildningen och vilka förslag till förändringar som framkommit. Här 

diskuterades även ytterligare behov av utbildning och andra insatser. För 

ledningsgruppen återstår vid årets slut den sista kortfilmen och efterföljande 

diskussioner. Uppföljningen av hur respektive rektor arbetat med 

implementeringen följs upp under kvartal 2 i samband med ordinarie 

kvalitetsarbete genom några extra uppföljningsfrågor i analysmallen. Dessa 

kommer att sammanställas under senvåren 2021 och beaktas för behov av 

ytterligare åtgärder. 

 

I revisionsrapporten framkommer att: 

 Barn- och utbildningsnämnden behöver införa någon form av 

barnkonsekvensanalys i arbets- och beslutsprocesser. Analyserna 

behöver dokumenteras genom tjänsteskrivelser för att bli tydliga.  
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 Revisionen rekommenderar även att kontrollmål med syfte på 

barnkonventionens tillämpning tillförs nämndens interkontrollplan 

utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys. 

 

Nämnden har för avsikt att införa detta under 2021. Tillämpningen ska vara 

påbörjad senast inför läsårsstarten i augusti 2021/2022 

1. En kommungemensam modell för dokumenterade 

barnkonsekvensanalyser efterfrågas och skulle gynna den 

övergripande uppföljningen på kommunnivå.  

2. Kontrollmål kommer att arbetas fram under samma tidsperiod för att 

underlätta uppföljningsarbetet. 

3. Arbetet med barnkonventionen kommer att följas upp årligen i maj 

månad i samband med revidering av nämndens riktlinjer för det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-19 

Kommunrevisionens rapport avseende granskning av implementering av 

barnkonventionen. 

Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2020-12-08, § 128.        

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunrevisionen            
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§ 8 Dnr 2020/01386  

Gränsdragningslista - vem ansvarar för vad i våra 
fastigheter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar nedanstående yttrande som sitt eget 

och skickar det till tekniska nämnden. 

 

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår tekniska nämnden ett 

presidiemöte för att gemensamt diskutera gränsdragningslistan. 

      

Bakgrund 

Tekniska nämnden har antagit en policy för lokalförsörjning och 

projektinvesteringar. Av denna framkommer att nämnden ska ta fram 

riktlinjer. Gräsdragningslistan är en sådan riktlinje och syftet är att precisera 

vad som ingår i hyran för kommunens interna hyresgäster. Förvaltningarna 

ska veta vilka rättigheter och skyldigheter man har gentemot hyresvärden 

(fastighetsavdelningen). 

 

Förvaltningens bedömning 

Syftet med denna gränsdragningslista är att tydliggöra vem som står för vad 

och vilka skyldigheter och rättigheter man har som hyresgäst gentemot 

hyresvärden. Detta syfte uppnås inte i alla delar eftersom den i hög grad är 

skriven ur hyresvärdens perspektiv 

Det finns flera otydliga formuleringar som behöver klargöras och 

specificeras. Nedan beskrivs några av dessa. 

Under avsnittet ”Ansvarsfördelning” formuleras ett stycke om ”onormalt 

slitage”. Vad innebär det? Samtliga av nämndens verksamhetsområden är 

förknippade med högre slitage än exempelvis kontorsverksamhet. Vem 

avgör då vad som är onormalt slitage och utifrån vilken måttstock? 

Nämndens verksamheter är trångbodda i väntan på nya lokaler, vilket 

naturligt medför mer slitage. Kan även detta hänföras till onormalt slitage? 

 

Längre ner under samma avsnitt, i stycket ”Sabotage, skada eller 

skadegörelse” kan man läsa att ”Konstaterat inre och yttre sabotage eller 

skadegörelse under pågående verksamhet” ska bekostas av hyresgästen. Vem 

konstaterar detta? Olika verksamheter har pågående verksamhet under olika 

tider på dygnet, den föreslagna formuleringen innebär att det riskerar att bli 

en stor skillnad i ansvar för, exempelvis skadegörelse, mellan olika 
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verksamheter. En bättre formulering vore att sabotage, skada eller 

skadegörelse som orsakas av verksamheten ska bekostas av verksamheten.  

Under avsnittet ”Vem ska du kontakta?” finns ett stycke om 

verksamhetsservice och lokalförändringar. Där anges att ”om en hyresgäst 

behöver hjälp med mindre åtgärder så som att hänga upp lampor, skruva upp 

hyllor eller anslagstavlor så beställs detta på DeDu som verksamhetsservice” 

Det står också att ”arbetet utförs i mån av tid och debiteras hyresgästen…” 

En exakt tidsangivelse för när ett arbete kan utföras är möjligen svårt att 

fastställa, men en tidsram behöver finnas, annars finns risk att verksamheten 

istället tar saken i egna händer om åtgärden drar ut på tiden. Detta skulle i 

praktiken innebära att man inte uppnår själva grundprincipen till 

gränsdragningslistan, ”rätt man på rätt plats”. 

Man kan konstatera att dokumentet helt är skrivet utifrån hyresvärdens 

perspektiv. Som det är formulerat nu framstår det som om 

fastighetsavdelningen har tolkningsföreträde i alla lägen. 

Barn- och utbildningsnämnden anser att det presenterade förslaget till 

gränsdragningslista bör ses som ett första utkast som behöver omarbetas i 

samråd med berörda parter, innan en ny rutin kan införas.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 

Protokollsutdrag BUNAU 2021-01-19, § 8 

Förslag till gränsdragningslista 

Protokollsutdrag BUNAU 2020-11-24, § 96 

      

  

 

Paragrafen skickas till  
Tekniska nämnden            
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§ 9 Dnr 2020/01529  

Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget till ny policy för 

lokalförsörjning och projektinvesteringar och föreslår kommunstyrelsen 

att lämna det vidare till kommunfullmäktige för beslut.        

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnads-

förvaltningen tagit fram ett förslag på ny policy för lokalförsörjning och 

projektinvesteringar. 

Förslaget till policy behandlar vilka grundläggande styrprinciper som ska 

gälla för lokalförsörjning inom Falköpings kommun. Policyn förtydligar 

även hur processen går till gällande beslut om projektinvesteringar.  

Policyn ska fungera som ett komplement till andra styrdokument och syftar 

också till att säkerställa att det finns tydliga processer för planering och 

samordning i lokalförsörjningsfrågor samt att det finns en tydlig struktur för 

beslut kring projektinvesteringar och lokalförsörjning.   

Samtliga nämnder har getts möjlighet att komma med synpunkter på 

förslaget. Svar ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 22 

februari. 

Förvaltningens bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningen instämmer i behovet av att tydliggöra 

processen kring lokalförsörjning. Det är viktigt att beslut om lokalförsörjning 

och projektinvesteringar fattas i samråd och att dess ekonomiska 

konsekvenser logiskt följer beslutsfattande organ.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag BUNAU 2021-01-19, § 9 

Remissförslag ”Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar”  

Tjänsteutlåtande          

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 10 Dnr 2020/01368  

Motion från Milada Wurm (SD) angående språkkrav i 
samband med anställningar inom äldreomsorg, 
funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen.       

Reservation 

Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverar sig mot nämndens 

beslut till förmån för yrkandet om bifall till motionen.          

Bakgrund 

Sverigedemokraterna har genom Milada Wurm motionerat om att 

Falköpings kommun ska genomföra språklyft för anställda samt ta fram och 

införa språktest i svenska för nyanställning inom äldreomsorg, 

funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet. 

Motionären skriver att barnen i förskolan skall möta personal, som ska ta 

hand om barnens språkliga inlärning. Inte alla barn har svenska, som 

modersmål. Motionären menar att det är helt avgörande för barnens framtid 

att lära sig bra svenska redan i förskolan och att alla barn ska ha samma 

möjligheter till en bra utbildning. Detta är möjligt bara om anställda har bra 

kunskaper i svenska. Fortsättningsvis skriver motionären att låga 

språkkunskaper av anställda pedagoger riskerar att gå ut över barens 

språkutveckling med konsekvenser för hela livet, det gäller alla barn oavsett 

bakgrund. 

Förvaltningens bedömning 

När det gäller anställning inom förskola och fritidshem så tillsvidareanställs 

endast pedagoger som genomgått förskollärarexamen eller examen för lärare 

med inriktning fritidshem.  

De som arbetar inom kommunens förskolor idag är förskollärare med 

legitimation, förskollärare med lokal behörighet, barnskötare, personal med 

annan högskolebehörighet och personal utan relevant utbildning. Ansvaret 

för barnens språkutveckling ligger enligt förskolans läroplan på 

förskollärarna. Barn- och utbildningsförvaltningen anser det viktigt att både 

pedagogerna och den övriga personalen kan kommunicera med barnen och 

deras vårdnadshavare på svenska. Andelen barn med ett annat förstaspråk än 

svenska uppgår idag till drygt 30 % på våra förskolor och rektorerna ser att 

när de har personal som kan både svenska och ytterligare ett språk så stärker 

det barnens språkinlärning. En inventering bland kommunens rektorer den 
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10 december 2020 visar att det inte finns någon förskollärare som inte 

behärskar det svenska språket. Vi ser däremot att vi har väldigt få 

utrikesfödda bland våra förskollärare. I den andra gruppen med barnskötare, 

personal med annan högskolebehörighet och personal utan relevant 

utbildning fanns inte heller någon som idag inte behärskar det svenska 

språket. Inom förskolan finns ofta ett stort behov av timanställda vikarier. 

Redan i barn- och utbildningsförvaltningens annons framgår att vi lägger stor 

vikt vid att den som söker behärskar tal och skrift på svenska. Detta 

säkerställs sedan vid anställningsintervjun och följs upp av 

vikarieförmedlingen i samband med att de får arbete på kommunens 

förskolor. 

De som arbetar inom kommunens fritidshem är lärare med inriktning mot 

fritidshem, fritidspedagoger, förskollärare, fritidsledare, barnskötare, 

personal med annan högskolebehörighet och personal utan relevant 

utbildning. De första tre grupperna har alla högskoleutbildningar som grund. 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det är viktigt att de som arbetar 

inom våra fritidshem kan kommunicera med eleverna och deras 

vårdnadshavare. Vid en inventering som gjordes den 10 dec 2020 så har inte 

någon av de som arbetar inom fritidshemmen inom de första sex grupperna 

behov av något språklyft. Endast två i den sista gruppen, personal utan 

relevant utbildning, ansågs behöva ett språklyft. Även inom kommunens 

fritidshem finns behovet av timanställda och även här finns språkkravet med 

i både annons, vid intervju och säkerställs i samband med att de får arbete 

inom vår verksamhet.  

I och med att vi idag redan har flera avstämningar gällande språkkrav för de 

anställda inom kommunens förskolor och fritidshem anser barn- och 

utbildningsförvaltningen att det inte finns något ytterligare behov av 

språkkrav.  

Då ansvaret för barnens och elevernas språkutveckling enligt läroplanerna 

ligger hos pedagogerna både inom förskolan och fritidshemmet enligt 

läroplanerna och att det inom denna grupp inte finns någon som inte 

behärskar det svenska språket anser barn- och utbildningsförvaltningen att 

det inte finns ett behov av ett språklyft inom våra verksamheter. 

Förvaltningen instämmer i motionärens åsikt att alla barn ska ha rätt till en 

bra utbildning! Förvaltningen bedömer däremot att det i dagsläget inte finns 

behov av att genomföra ett språklyft inom förvaltningens verksamheter, då 

det inte finns ett underlag för detta. Förvaltningen bedömer även att det inte 

finns behov av att införa fler språkkrav då det redan finns språkkrav som 

anses tillräckliga.  
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUNAU 2021-01-19, § 10 

Motion från Milada Wurm (SD) 

Beslut från kommunstyrelsen angående remittering av motion             

Yrkanden 

Albin Gilbertsson (SD) yrkar bifall till motionen.    

Ed Kahrs (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut om att avslå 

motionen.    

Beslutsgång 

Ordförande Eva Dahlgren (C) frågar om nämnden vill besluta enligt 

arbetsutskottets förslag, därefter om nämnden vill bifalla Albin Gilbertssons 

(SD) yrkande om bifall till motionen.  

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag om 

avslag till motionen. 

Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverar mot beslutet till 

förmån för yrkandet om bifall till motionen.       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 11 Dnr 2020/01502  

Initiativärende (SD) angående att upprätta ärendepunkt 
för barn- och utbildningsnämndens 
delegationsbestämmelse punkt 1.2 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden avslår yrkandet om att upprätta en 

ärendepunkt för barn- och utbildningsnämndens delegationsbestämmelse 

1.2.       

  

Reservation 

Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverar sig till förmån för 

yrkandet om bifall till förslaget.        

Bakgrund 

Nämndens Sverigedemokratiska ledamöter har anmält ett initiativärende 

angående redovisningen av ordförandebeslut, som fattas på delegation av 

nämnden. Man yrkar på att ordförandebesluten ska redovisas i en separat 

egen ärendepunkt till nämnden, istället för som nu, bland övriga 

delegationsbeslut.  

 

Förvaltningens bedömning 

Ordföranden har, enligt punkt 1.2 i barn- och utbildningsnämndens 

delegationsbestämmelser, delegation på att föra nämndens talan eller utfärda 

fullmakt att föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter samt 

vid förrättningar av olika slag, samt företräda nämnden vid brådskande 

ärenden som inte kan vänta till nästa nämndsammanträde.   

Ordförandebeslut hör i normala fall till ovanligheterna, men på grund av 

coronapandemin har det under det senaste året behövt fattas fler brådskande 

beslut än vanligt. När ett ordförandebeslut har fattats meddelas omedelbart 

alla nämndsledamöter om beslutet via e-post. Beslutet registreras i 

dokument- och ärendehanteringssystemet och redovisas till nästkommande 

nämndsmöte tillsammans med övriga delegationsbeslut. Det framgår tydligt 

av förteckningen över delegationsbeslut, vilka av dessa som är 

ordförandebeslut.  

Den redovisning av ordförandebeslut som görs anses fungera 

tillfredsställande utan att en särskild punkt på föredragningslistan behöver 

upprättas. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUNAU 2021-01-19, § 11 

Initiativärende från SD med yrkande angående att upprätta ärendepunkt för 

BUN:s delegationsbestämmelse punkt 1.2     

Yrkanden 

Albin Gilbertsson (SD) yrkar bifall till sitt förslag om att upprätta en särskild 

ärendepunkt på nämndsmöten för ordförandebeslut.      

Beslutsgång 

Ordförande Eva Dahlgren (C) frågar om nämnden vill besluta enligt 

arbetsutskottets förslag om avslag till förslaget, därefter om nämnden vill 

besluta enligt Albert Gilbertssons (SD) yrkande om bifall. 

Ordförande Eva Dahlgren (C) finner att nämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag om avslag. 

Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverar sig till förmån för 

yrkandet om bifall till förslaget.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Johanna Johansson (SD), Albin Gilbertsson (SD), Jonas Larsson (SD), Frank 

Wurm (SD) 
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§ 12 Dnr 2020/00411  

Statistik synpunkter och klagomål 2020  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden godkänner redovisningen av synpunkter och klagomål 2020 

och lägger den till handlingarna.      

      

Bakgrund 

Antalet synpunkter och klagomål som inkommer via kommunens hemsida 

ökar från år till år. Under 2020 har det inkommit totalt cirka 60 stycken. 

Därtill har det inkommit ytterligare ett tiotal registrerade synpunkter, 

mestadels via e-post. Många av de synpunkter som har inkommit under 2020 

har berört skolornas och förskolornas hantering av coronapandemin.  

Även den fysiska miljön kring våra enheter och kosten är ämnen som ofta är 

föremål för klagomål och frågor. I en del av dessa fall skickas de vidare till 

andra förvaltningar inom kommunen för besvarande.  

En synpunktslämnare ska få en mottagningsbekräftelse inom 2 arbetsdagar, 

samt svar på sin synpunkt inom 10 arbetsdagar. I de allra flesta fall kan dessa 

ledtider hållas vilket framgår av den bifogade statistiken.  

 

Bilagor 

Statistik synpunkter och klagomål via kommunens synpunktshantering 2020  
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§ 13 Dnr 2021/00075  

Delegationsbeslut och anmälningsärenden 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger redovisade delegationsbeslut och 

anmälningsärenden 2020-12-01 – 2021-01-19 samt delegationsbeslut 

angående skolskjuts i e-tjänsten 2020-10-26 – 2021-01-19 till 

handlingarna.    

      

Bakgrund 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden 2020-12-01 – 2021-01-19 samt 

delegationsbeslut skolskjuts i e-tjänsten 2020-10-26 – 2021-01-19.      
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§ 14 Dnr 2021/00078  

Rapporter från verksamhetsbesök 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger de redovisade rapporterna från verksamhetsbesök till 

handlingarna.     

      

Bakgrund 

Angela Joelsson (KD) rapporterar från sammanträde med Vård- och 

omsorgscollege den 18 januari 2021. 

Nathalie Lidén rapporterar från telefonmöte med rektor på Kinnarpsskolan. 
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§ 15 Dnr 2021/00077  

Övriga rapporter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden godkänner de redovisade rapporterna och lägger dem till 

handlingarna.      

      

Bakgrund 

 Sammanställning - rapporter om kränkande behandling 2020-12-01 –     

2021-01-19 

 Grundskolan – rapporter om kränkande behandling grundskolan 

2020-12-01 - 2021-01-19 

 Förskolan – rapporter om kränkande behandling 2020-12-01 – 2021-

01-19 

 Ållebergsgymnasiet – rapporter om kränkande behandling 2020-12-

01 – 2021-01-19 

 Protokoll BUNAU 2021-01-19 

 Protokoll FÖSAM 2020-12-10 
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§ 16 Dnr 2021/00019  

Inkomna skrivelser 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger de inkomna skrivelserna till handlingarna.      

      

Bakgrund 

 Inkomna skrivelser 2020-12-01 – 2021-01-9    

Datum Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Diarienr Dokumentid. 

2021-01-07 IN Svenska Covidföreningen Öppet brev till ansvariga 
för skolan 

2021/00019 36451  

2020-12-16 IN Ljuva Omsorg i Skaraborg 
AB 

Begäran om förtydligande 
angående beslut om 
ansökan om rätt till bidrag 
för pedagogisk omsorg 

2020/01133 36374  

2020-12-07 IN Nämndsledamot 
Sverigedemokraterna 

Initiativärende - 
Delegationsbestämmelser 

2020/00037 36308  

2020-12-03 IN Åsle fristående skola 
ekonomisk förening 

Svar på etablerings-
kontroll 

2020/01482 36311  
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§ 17 Dnr 2021/00076  

Information till nämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.      

Bakgrund 

Information om hur skolorganisationen planeras från och med höstterminen 

2021 fram till att Platåskolan är klar. Mössebergsskolan tar redan nu emot 

elever i förskoleklass upp till årskurs 6, Vindängen står klar att ta emot F-6 

från och med höstterminen. Även Dotorpsskolan kommer att vara F-6-skola 

från och med i höst, vilket även innefattar elever från Åttagårdsskolan. 

Högstadiet i centralorten kommer från och med i höst att börja organiseras 

som en enhet, med Kyrkerörsskolan som bas. Centralskolan kommer i 

huvudsak att vara en F-6-skola men kommer även att ha en del lektioner för 

högstadieelever i sina lokaler.      

Vindängens skolas nybyggnation är nu klar och har haft invigning för 

eleverna. Det har varit mycket positiva reaktioner på de nya lokalerna. En 

mer formell invigning kommer förhoppningsvis att kunna genomföras inför 

skolstarten i höst om pandemisituationen tillåter. 

Ljuva Omsorg i Skaraborg AB har överklagat nämndens beslut om avslag på 

deras ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg. Överklagandet har skickats 

vidare till förvaltningsrätten för avgörande. 

Ordföranden har tagit beslut om successiv återgång till närundervisning för 

högstadieeleverna, liksom återgång till närundervisning för årskurs 3 på 

Ållebergsgymnasiet. Årskurs 1 och 2 kommer att varva närundervisning med 

distansundervisning fram till den 1 april. Öppna förskolan kommer att öppna 

för utomhusaktiviteter från och med vecka 5. Kulturskolan kommer att 

fortsätta bedriva undervisning för de aktiviteter som går att genomföra på 

distans. Förvaltningen förbereder sig för att det kan bli fler elever än tidigare 

år som behöver lovskola. 

Albin Gilbertsson (SD) har bett att på nämnden få en redogörelse för hur 

lärarna gör betygsbedömningar när nu vårens nationella prov på grund av 

coronapandemin är inställda. Verksamhetschef för grundskolan redogör för 

på vilka grunder lärare sätter betyg. Nationella prov syftar till att stödja en 

rättvisande och likvärdig betygssättning och är inte det enda underlaget. 

Läraren tittar på både delarna och helheten i elevens kunnande i förhållande 

till kunskapskraven.            
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§ 18 Dnr 2021/00074  

Övriga frågor  

      

Bakgrund 

Hannah Svanteman (MP) tar upp en fråga om samverkan som har initierats 

mellan skola och socialtjänst  och undrar om inte förskolan ska vara 

involverad. Skolchef klargör att samarbetet nyligen har startat upp och att 

förskolan är involverad, inte bara övriga verksamheter inom barn- och 

utbildning.     

      

  

 

            


