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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
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2022-03-08

Dnr 2021/01392

Motion från Johanna Johansson (SD) om att ta fram en
säkerhetsutbildning för personal och elever på
skolorna
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden avslår Sverigedemokraternas yrkande om
att ta fram en specifik säkerhetsutbildning för personal och elever.
Reservation
Johanna Johansson (SD) reserverar sig till förmån för sin egen motion.
Sammanfattning
En gemensam motion har från Sverigedemokraterna Falköping ställts till
barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsskyddsförvaltningen om att:
”Barn- och utbildningsförvaltningen ska, utöver brandövningar, ta fram en
specifik säkerhetsutbildning med övning för personal och elever hur de ska
agera vid tillbud om personer med ont uppsåt tar sig in på skolområdet.”
Bakgrund
I motionen om säkerhetsutbildning skriver Johanna Johansson (SD):
”Vår personal och våra barns trygghet är oerhört viktigt för oss i
Sverigedemokraterna.
Vi måste ligga steget före och vara förberedda ifall något händer.
Man läser ofta om så kallade ”skoldåd”, där en ensam (oftast) gärningsman
går in på en förskola/skola och vill skada/döda så många som möjligt.
Om något skulle hända på en förskola/skola i Falköpings kommun så vill vi
att man ska vara så förberedd som man kan vara, på vad man bör göra i en
sådan situation.”
Förvaltningens bedömning
Det ligger redan idag i skolans uppdrag att tillse att krisplaner finns för
rådande hotbild.
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) stöttar med framtagande av
krisplaner som innehåller planer både för utrymning och inrymning och som
är specifika för respektive skolverksamhet och hotbildsanalys. De bistår även
förvaltningen med relevanta utbildningar.
Skolan skall även systematiskt öva på och hålla planen aktuell –
Sverigedemokraternas yrkan medför således i sig inget nytt.
Finansiering
Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Inom budgeten för kompetensutveckling.
Beslutsunderlag
Skolchefens tjänsteutlåtande
Motion från Johanna Johansson (SD) om att ta fram en säkerhetsutbildning
för personal och elever på skolorna.
Protokollsutdrag KF 2021-11-29 § 119
Delegationsbeslut om remittering av motion om säkerhetsutbildning 202112-22
Yrkanden
Johanna Johansson (SD) yrkar bifall till sin egen motion.
Beslutsgång
Ordförande Eva Dahlgren (C) frågar om arbetsutskottet vill besluta enligt
tjänsteutlåtandets förslag till beslut, därefter om arbetsutskottet vill besluta i
enlighet med Johanna Johanssons (SD) yrkande.
Ordförande Eva Dahlgren (C) finner att arbetsutskottet beslutar föreslå
nämnden besluta enligt tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Johanna Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sin egen
motion.

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen Falköpings kommun
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Motion - Säkerhetsutbildning
Vår personal och våra barns trygghet är oerhört viktigt för oss i Sverigedemokraterna.
Vi måste ligga steget före och vara förberedda ifall något händer.
Man läser ofta om så kallade ”skoldåd”, där en ensam (oftast) gärningsman går in på en
förskola/skola och vill skada/döda så många som möjligt.
Om något skulle hända på en förskola/skola i Falköpings kommun så vill vi att man ska vara så
förberedd som man kan vara, på vad man bör göra i en sådan situation.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
Att: Barn- och utbildningsförvaltningen ska, utöver brandövningar, ta fram en specifik
säkerhetsutbildning med övning för personal och elever hur de ska agera vid tillbud om
personer med ont uppsåt tar sig in på skolområdet.

Sverigedemokraterna Falköping
Johanna Johansson

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 119
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Dnr 2021/00514

Motion från Johanna Johansson (SD) om att ta fram en
säkerhetsutbildning för personal och elever på
skolorna
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige remitterar motionen om att ta fram en
säkerhetsutbildning för personal och elever på skolorna till
kommunstyrelsen för yttrande.
Bakgrund
Johanna Johansson (SD) har väckt en motion om att ta fram en
säkerhetsutbildning för personal och elever på skolorna. Av motionen
framgår följande.
"Vår personal och våra barns trygghet är oerhört viktigt för oss i
Sverigedemokraterna.
Vi måste ligga steget före och vara förberedda ifall något händer.
Man läser ofta om så kallade ”skoldåd”, där en ensam (oftast) gärningsman
går in på en förskola/skola och vill skada/döda så många som möjligt.
Om något skulle hända på en förskola/skola i Falköpings kommun så vill vi
att man ska vara så förberedd som man kan vara, på vad man bör göra i en
sådan situation.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
Att: Barn- och utbildningsförvaltningen ska, utöver brandövningar, ta fram
en specifik säkerhetsutbildning med övning för personal och elever hur de
ska agera vid tillbud om personer med ont uppsåt tar sig in på skolområdet."

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (1)

Signerat dokument
För underskrift
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: Remittering om motion om säkerhetsutbildning.pdf
Storlek: 54842 byte
Hashvärde SHA256:
70fcf62be85afbca3b7e4f895895f05e458cfcb44d908cebebd3891670041988

 AJ — Powered by TellusTalk: ID 1371332404

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

Signerat av 1:
ADAM JOHANSSON
Signerat med BankID 2021-12-27 11:37 Ref: 4d0689b1-b230-4173-8124-0ffd48ddbb7f

DELEGATIONSBESLUT
2021-12-22
KS 2021/00514

1 (1)

Kommunstyrelsen

 AJ — Powered by TellusTalk: ID 1371332404

Remittering av motion från Johanna Johansson (SD)
om att ta fram en säkerhetsutbildning för personal och
elever på skolorna
Delegationsbeslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att motionen remitteras till barn- och
utbildningsnämnden och nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg
för yttrande senast den 31 mars 2022. Nämnderna bör sambereda yttrandena.
Delegationsbeslut enligt
Beslutet fattas med stöd av delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen §
6.13, antagna 2021-02-10, § 17. Enligt bestämmelserna har ordföranden
delegation att besluta om remittering av motioner med angivande av direktiv
och tidsangivelser.
Beslutet ska skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

Adam Johansson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

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
2022-02-28
BUN 2021/01392
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Barn- och utbildningsnämnden

Motion från Johanna Johansson (SD) om att ta fram en
säkerhetsutbildning för personal och elever på
skolorna
Förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden avslår Sverigedemokraternas yrkan om att
ta fram en specifik säkerhetsutbildning för personal och elever.
Sammanfattning
En gemensam motion har från Sverigedemokraterna Falköping ställts till
barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsskyddsförvaltningen om att:
”Barn- och utbildningsförvaltningen ska, utöver brandövningar, ta fram en
specifik säkerhetsutbildning med övning för personal och elever hur de ska
agera vid tillbud om personer med ont uppsåt tar sig in på skolområdet.”
Bakgrund
I motionen om säkerhetsutbildning skriver Johanna Johansson (SD):
”Vår personal och våra barns trygghet är oerhört viktigt för oss i
Sverigedemokraterna.
Vi måste ligga steget före och vara förberedda ifall något händer.
Man läser ofta om så kallade ”skoldåd”, där en ensam (oftast) gärningsman
går in på en förskola/skola och vill skada/döda så många som möjligt.
Om något skulle hända på en förskola/skola i Falköpings kommun så vill vi
att man ska vara så förberedd som man kan vara, på vad man bör göra i en
sådan situation.”
Förvaltningens bedömning
Det ligger redan idag i skolans uppdrag att tillse att krisplaner finns för
rådande hotbild.
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) stöttar med framtagande av
krisplaner som innehåller planer både för utrymning och inrymning och som
är specifika för respektive skolverksamhet och hotbildsanalys. De bistår även
förvaltningen med relevanta utbildningar.
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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Skolan skall även systematiskt öva på och hålla planen aktuell –
Sverigedemokraternas yrkan medför således i sig inget nytt.
Finansiering
Inom budgeten för kompetensutveckling.
Beslutsunderlag
Skolchefens tjänsteutlåtande

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen Falköpings kommun
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Karina Bronell
Skolchef
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Dnr 2022/00158

Remiss samverkansavtal för naturbruksutbildningar
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nedanstående skrivning ska
utgöra Falköpings kommuns yttrande.
Sammanfattning
Falköpings kommun har av Västra Götalandsregionen mottagit en remiss för
yttrande av samverkansavtal för naturbruksutbildningar. Sedan 1999 finns ett
samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung
i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid
regionbildningen och den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet
har förnyats med jämna mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller
under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022. VästKom och VGR
har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. Det nya förslaget
innebär i korthet att:
 Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023
till den 31 december 2026.
 Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.
 Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna. I övrigt har inga
principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal
Bakgrund
Västkom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på ett nytt
samverkansavtal för naturbruksutbildningarna from. den 1 januari 2023.
Detta förslag har utarbetats utifrån den utvärdering som gjordes 2021.
Förvaltningens bedömning
Falköpings kommun ställer sig positiva till förslaget på nytt samverkansavtal
för naturbruksutbildningarna. Samberedning i detta ärende har skett med
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen.
Finansiering
Detta avtal reglerar inte kostnaderna då de fastställs i enlighet med
gymnasieförordningens 13 kap. 3 § och fastställs varje år av regionen efter
samråd med kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2
nedan). Priserna ska vara fastställda senast den 10 december året innan de
börjar gälla.
Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsunderlag
Omarbetat förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildningar
Missiv – Remiss av omarbetat förslag på samverkansavtal för
naturbruksutbildningar

Paragrafen skickas till
Regionstyrelsen VG-region (regionstyrelsen@vgregion.se)
Sektor barn- och utbildning

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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1. Allmänt
Detta samverkansavtal om naturbruksbruksutbildningar tecknas mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, och benämns nedan ’avtalet’.
De utbildningar som avses i avtalet arrangeras av Västra Götalandsregionens
naturbruksförvaltning. Naturbruksförvaltningen styrs av naturbruksstyrelsen, som får sitt
årliga uppdrag av regionutvecklingsnämnden. Enligt uppdraget ska naturbruksstyrelsen,
utöver utbildningarna, även tillhandahålla kompetenscentra till gagn för yrkesverksamma,
elever och studerande inom naturbruksområdet.
VästKom är kommunernas gemensamma samverkansaktör i Västra Götaland och kan biträda
eller företräda kommunerna i syfte att utveckla samverkan mellan kommunerna och andra
länsorgan såsom Västra Götalandsregionen. VästKoms roll i detta sammanhang är att
underlätta för avtalsparternas samverkan och gemensamma ansvarstagande.

1.1 Avtalsparter
Avtalsparter i avtalet är var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland (’kommunerna’)
och Västra Götalandsregionen (’regionen’). I avtalet benämns kommunerna och regionen
gemensamt som ’parterna’. Avtalet gäller under förutsättning att samtliga parter beslutar att
teckna avtalet. Parterna avgör själva var i respektive organisation beslutet fattas, eller om
beslutet ska fattas i kommungemensamma organ.

1.2 Omfattning
Avtalet omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar
inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen Programinriktat val och
Yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.
Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna:
•
•
•

Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt
gymnasiesärskola.
Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism.
Uddetorp, med inriktningen Lantbruk.

Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara.
Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter.
För de fall att regionen ändrar inriktning inom naturbruksprogrammet vid en eller flera
skolenheter, eller beslutar att bedriva naturbruksutbildning vid ytterligare skolenhet ska
samtliga villkor i detta avtal gälla för sådan utbildning.
Avtalet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands kommuner.
Avtalet berör även kommunernas information- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot
presumtiva elever och studerande.
3
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Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för
naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda
vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.

1.3 Syfte
Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna
naturbruksutbildningar med hög kvalité till självkostnadspris inom gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet ska vidare stärka och
främja samverkan mellan parterna med målet att vidareutveckla kompetensförsörjningen och
stimulera en hållbar utveckling inom naturbruksområdet.

1.4 Bakgrund
Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på
utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och skatteväxlingen som gjordes då.
Sedan 1999 erbjuder därför regionen naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag, vilket
regleras i ett samverkansavtal som sedan dess har förnyats med jämna mellanrum.
Naturbruksutbildningarna ger teoretiska kunskaper och praktiska kompetenser som är viktiga
för arbete inom och utveckling av lantbruket, skogsbruket, skötseln och vården av sport- och
sällskapsdjur, trädgårdsodlingen med mera. Dessa näringar har en central roll i ett hållbart
samhälle och är viktiga för hela Västra Götaland.
Under flera år har en grund lagts för framgångsrik pedagogik samt en trygg och stimulerande
lär- och boendemiljö på naturbruksskolorna. Digitala verktyg, simulatorer och främjandet av
entreprenörskap används på ett naturligt sätt i utbildningen av både gymnasieelever och inom
vuxenutbildningarna. Detta arbete ska vidareutvecklas för att erbjuda moderna och effektiva
arbetssätt i utbildningarna. Likaså ska de elever som vill söka högre utbildning efter
gymnasieexamen också fortsättningsvis ges möjligheter till detta.
Det är fortsatt prioriterat att stimulera en öppen och konstruktiv dialog med företrädare för
aktuella branscher och framtida arbetsgivare inom naturbruksområdet. Även detta arbete ska
utvecklas vidare, med syftet att förbereda och rusta elever och studerande väl för kommande
yrkesliv samt göra utbildningarna till viktiga verktyg för fortsatt utveckling på
naturbruksområdet.

1.5 Avtalstid
Avtalet gäller från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Om beslut fattas på
nationell nivå som väsentligt ändrar förutsättningarna för avtalet ska parterna uppta
förhandlingar.

1.6 Lagstiftning
Avtalet avser utbildningar som regleras genom skollagen (2010:800), gymnasieförordningen
(2010:2039) och förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108). Även andra regelverk
gäller för de jordbruk, skogsbruk och liknande som bedrivs i naturbruksskolornas regi.
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1.7 Termer och begrepp
Regionen anordnar utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. På gymnasial nivå
anordnas utbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildning.
På eftergymnasial nivå anordnar regionen även yrkeshögskoleutbildningar (Yh) inom
naturbruksområdet, men dessa regleras inte genom detta avtal.
Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna Lantbruk,
Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning och Naturturism. Inriktningarna leder till
olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det nationella fyraåriga programmet för Skog,
Mark och Djur inom gymnasiesärskolan.
Därutöver anordnar regionen introduktionsprogrammen Programinriktat val och
Yrkesintroduktion för att erbjuda elever utan gymnasiebehörighet möjligheter att läsa till ett
nationellt program, eller söka en anställning. Programinriktat val (IMVNB) och
Yrkesintroduktion (IMYNB) kan utformas för en grupp elever eller för en enskild elev.
Med elever avses i avtalet personer som har antagits till någon av de gymnasieutbildningar
som detta avtal omfattar. På motsvarande sätt avser studerande personer som antagits till
någon av vuxenutbildningarna i avtalet.
Parterna är överens om att de termer som används för att dela in och beskriva ovan nämnda
program och utbildningar kan komma att ändras enligt nationella beslut, utan att avtalet
behöver tecknas om. I de fall väsentliga förändringar blir aktuella ska parterna uppta
förhandlingar.

2. Ekonomi
Naturbruksutbildningarna ska bedrivas i en effektiv och rationell organisation präglad av hög
kvalitet och god ekonomisk hushållning. Transparens och tydlighet är viktigt för förtroendet
mellan parterna.

2.1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Regionen erbjuder kommunerna gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolan, till
självkostnadspris. Kostnaderna för gymnasieskolans naturbruksprogram skiljer sig mellan
inriktningarna, varför varje inriktning har sitt eget pris. Priserna för gymnasieskolans
naturbruksprogram beräknas enligt gymnasieförordningens 13 kap. 3 § och fastställs varje år
av regionen efter samråd med kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2
nedan). Priserna ska vara fastställda senast den 10 december året innan de börjar gälla.
Kostnaderna för skolornas elevinternat ingår inte i beräkningen av priset, utan faktureras
berörda vårdnadshavare separat.
De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och till
hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För de elever som påbörjat en av dessa
5
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utbildningar det aktuella året betalar kommunen halva kostnaden genom interkommunal
ersättning (IKE) till regionen, och regionen betalar den andra halvan.
För elever i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela utbildningskostnaden.
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. Ingen debitering
görs om en elev skulle avbryta sin utbildning före dessa avstämningsdatum. I de fall en elev
avbryter en utbildning mellan den 15 september och den 15 oktober eller mellan den 15
februari och 15 mars krediteras kommunen endast halva terminskostnaden. Ingen kreditering
sker i de fall en elev avbryter en utbildning efter 15 oktober respektive 15 mars. I övriga fall
betalas hela terminskostnaden.
Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt plan kan studietiden förlängas efter dialog
med hemkommunen, och regionen fakturerar då kommunen för den förlängda studietiden
efter överenskommelse.
Interkommunal ersättning (IKE) betalas av kommunerna vid avstämningsdatum efter faktura
från regionen. Fakturan ska vara betald senast 30 dagar efter att kommunen mottagit den.
Regionen förbehåller sig rätten att kräva dröjsmålsränta efter 30 dagar.
Kommunen svarar för resekostnader, inom Västra Götaland, mellan bostad och skola för de
elever på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som är under 20 år och inte har
inackorderingstillägg. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en obligatorisk del av
gymnasieutbildningen, och för en elev utan inackorderingstillägg står kommunen för
resekostnader, inom Västra Götaland, mellan elevens bostad och platsen för APL. Regionen
svarar för eventuella resekostnader där platsen för APL ligger utanför Västra Götaland.
I de fall gymnasieeleverna har inackorderingstillägg svarar regionen för resekostnader mellan
elevernas bostad och platsen för APL.
Gymnasieutbildningarna bedrivs med egen resultatenhet där ekonomin och det egna kapitalet
redovisas till Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 nedan), senast den 10 mars varje år.
Informationen ska på nästkommande sammanträde därefter lämnas till Politiskt Samråd
Naturbruk (se 3.1.1 nedan).
Flera av naturbruksförvaltningens kostnader delas av gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och
vuxenutbildningen, samt verksamheterna vid kompetenscentra. Allokeringen av kostnaderna
görs med hänsyn till den faktiska användningen av resurser.
De eventuella över- och underskott som genereras i gymnasieutbildningarna balanseras
mellan verksamhetsåren.
Elever kan läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig eller
privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen elevens hemkommun
för den kostnad som överstiger vad kommunen annars skulle ha betalat om eleven hade läst på
en skola i regionens regi. Efter att interkommunal ersättning betalats till en huvudman utanför
Västra Götaland, fakturerar kommunen resterande del av kostnaden till regionen. Fakturan ska
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vara regionen tillhanda senast 31 december avseende höstterminen och 30 juni avseende
vårterminen.

2.2 Vuxenutbildning
Regionen erbjuder kommunerna vuxenutbildningar inom naturbruksområdet på gymnasial
nivå till självkostnadspris, beräknat enligt samma principer som för gymnasieskolan.
För studerande i vuxenutbildning står kommunen för hela utbildningskostnaden och betalar
per genomförd kurspoäng.
När en ansökan till vuxenutbildning i regionens regi har gjorts ska kommunen enligt 20 kap.
21 § skollagen skyndsamt skicka ansökan till regionen och bifoga ett yttrande.
Den studerande betalar själv kostnader för resor, litteratur och annan utrustning som behövs
för utbildningen.
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. För studeranden
som påbörjar utbildningen efter dessa datum sker terminsdebiteringen vid efterföljande
månadsskifte.
I de fall en studerande avbryter utbildningen debiteras kommunen en administrativ avgift som
motsvarar kostnaden för tre veckors studier i den studerandes takt, oavsett hur lång tid efter
att den studerande avbryter utbildningen, och därefter krediteras kommunen för de poäng som
den studerande inte genomfört.
Vid behov kan en kommun själv, eller i samverkan med andra kommuner, avtala med
regionen om vuxenutbildningar som uppdrag eller utanför ordinarie utbud.

3. Parternas ansvar
Parterna är överens om att allt arbete inom ramen för avtalet ska ta sin utgångpunkt i det bästa
för eleverna och de studerande samt för de personer som söker till utbildningarna.
Parterna avser att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för utvecklingen av
naturbruksutbildningarna.

3.1 Gemensamt ansvar och samverkan
Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk tillkom på kommunkollektivets
önskemål när samverkansavtalet för åren 2019–2022 togs fram. Samrådet och ledningsrådet
syftar till att underlätta det gemensamma ansvarstagandet och samverkan mellan parterna. De
ska fortsatt arbeta med detta avtal. Regionen ansvarar för administrativt stöd till samrådet och
ledningsrådet.
3.1.1 Politiskt Samråd Naturbruk
Politiskt Samråd Naturbruk ska på en övergripande och strategisk nivå främja utbildning och
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet i Västra Götaland.
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Samrådet ska bidra till att avtalet övervakas, följs upp och vårdas, samt att verksamhetens
resurssättning diskuteras. Samrådet ska årligen lämna synpunkter avseende utbildningarnas
prissättning, strategiska inriktning och ekonomi till regionutvecklingsnämnden inför att dess
uppdrag till naturbruksstyrelsen fastställs. Viktiga underlag för samrådets arbete är resultat
och indikatorer i regionens årsrapport för naturbruksutbildningarna, som presenteras under
vårterminen, och motsvarande delårsrapport som presenteras under höstterminen.
Samrådet träffas en gång per termin och består av fem representanter från kommunerna samt
fem representanter från regionen. Parterna utser själva de förtroendevalda som ska ingå i
samrådet, och regionen är sammankallande till mötena. Kommunernas representanter har en
mycket viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet med de kommuner som de företräder.
Arbetsformerna i övrigt beslutas gemensamt i samrådet.
3.1.2 Ledningsråd Naturbruk
Ledningsråd Naturbruk bereder alla ärenden till samrådet och ska därutöver bevaka frågor på
nationell, regional och kommunal nivå som påverkar avtalets förutsättningar. Beredningen av
strategiska utvecklingsfrågor för utbildningarna är särskilt viktig.
Ledningsrådet träffas två gånger per termin och utgörs av tjänstepersoner med fem
representanter från kommunerna samt fem representanter från regionen. På motsvarande sätt
som för samrådet utser parterna själva de tjänstepersoner som ska ingå. VästKom har en plats
i ledningsrådet och regionen är sammankallande. Kommunernas representanter har en mycket
viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och kompetensförsörjning på
naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. Arbetsformerna i övrigt beslutas
gemensamt i ledningsrådet.

3.2 Västra Götalandsregionens ansvar
Genom avtalet överlåter kommunerna ansvaret till regionen för de frågor som följer av
huvudmannaskapet för gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolans utbildningar,
inom naturbruksområdet.
Enligt skollagen får en region anordna utbildningar inom naturbruk, och Västra
Götalandsregionen har därmed stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en kommun.
Naturbruksstyrelsen fullgör de uppgifter som följer av regionens huvudmannaskap och har
därmed att följa skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039), förordningen om
vuxenutbildningen (2011:1108) och andra relevanta regelverk.
Regionen ansvarar för organisationen av gymnasieprogrammen och vuxenutbildningen på
gymnasial nivå inom naturbruksområdet.
Regionen ansvarar för att elever från alla kommuner i Västra Götaland erbjuds ett allsidigt
utbud av naturbruksutbildningar.
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Regionen ansvarar för antagning av elever till utbildningarna.
Regionen ansvarar för att stämma av vilka elever som påbörjat gymnasieutbildning den 15
september på höstterminen och den 15 februari på vårterminen.
Regionen ansvarar för extra anpassning och särskilt stöd till elever enligt vad som anges i 3
kap. skollagen. I de fall en elev har behov av stöd utöver detta ska överenskommelse träffas
mellan regionen och elevens hemkommun i varje enskilt fall.
Regionen ska informera berörd kommun om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är
frånvarande i betydande utsträckning.
Regionen ska inom 14 dagar informera berörd kommun om en elev avbryter utbildningen.

3.3 Kommunens ansvar
Kommunen har ansvaret för att dess ungdomar erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet.
Kommunen ansvarar för att möjliggöra och underlätta för regionen att delta i informationsoch marknadsföringsaktiviteter på samma villkor som övriga anordnare av
gymnasieutbildningar.
Kommunen ansvarar för att inför gymnasievalet lämna uppdaterad information till sina grundoch särskoleelever om naturbruksutbildningarna som avses i avtalet.
Kommunen ansvarar för att vid terminsstart informera regionen om elevers behov av stöd,
enligt vad som anges i 3 kap. 12 j § skollagen. Informationen syftar till att ge eleverna det
stöd de behöver och en god start på utbildningen.
Kommunen ansvarar för att informera regionen om naturbruksutbildningar anordnas i egen
regi, eller om samverkansavtal för utbildningar på naturbruksområdet tecknas med annan
kommun eller region. Informationen ska lämnas till regionen eller kommunernas
representanter i Ledningsråd Naturbruk senast terminen före det att utbildningarna planeras
starta, för att tas upp på nästkommande möte i ledningsrådet.
Kommunens betalningsansvar kvarstår för de elever som antagits eller påbörjat en utbildning
till dess att eleven fullföljt sin utbildning, även om utbildningen blir förlängd eller om avtalet
upphör att gälla.

4. Gemensamma utvecklingsområden
Parterna är överens om vikten av att antagningen till naturbruksutbildningarna sker enkelt och
smidigt. De olika antagningssystem som används i Västra Götaland ska vara synkroniserade
och utformas så att presumtiva elever lätt kan söka naturbruksutbildningarna.

9

Version 2
Parterna är även överens om att vidareutveckla rutiner för hanteringen av utvecklingsfrågor av
gemensam karaktär.

5. Avtalsvård
Det formella ansvaret för att vårda och följa upp avtalet ligger hos parterna. Politiskt Samråd
Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk har i uppgift att stimulera och underlätta för vård och
uppföljning av avtalet.
Avtalet ska utvärderas efter två år, det vill säga med start i slutet av 2025. Utvärderingen leds
av Ledningsråd Naturbruk och ska ske i dialog med avtalets samtliga parter. Syftet med
utvärderingarna är att på ett transparent och förtroendefullt sätt undersöka hur parternas behov
och förväntningar tillgodoses i avtalet, och hur det kan förbättras.

5.1 Tvister
Eventuella tvister som uppkommer med bäring på detta avtal löses i första hand genom lokala
förhandlingar. Om parterna inte når samsyn eller en överenskommelse ska medling ske
mellan regionen och VästKom i presidiet för Beredningen för hållbar utveckling (BHU).

6. Underskrifter
För regionen

För kommun _____________________________

Datum

Datum

__________________________________
Regionstyrelsens ordförande

_____________________________________

__________________________________
Regiondirektör

______________________________________
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2022-01-18
Diarienummer RS 2021–01216

Remiss – Samverkansavtal för
naturbruksutbildningar
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung
i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen
och den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna
mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019
till 31 december 2022.
VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.
Arbetet med det nya förslaget började under hösten 2020 med en utvärdering av det
nu gällandet avtalet. Alla kommuner erbjöds då möjlighet att lämna synpunkter och
förslag via de representanter som kommunalförbunden samt Göteborgs stad har i
samverkansorganet Ledningsråd Naturbruk.
Under våren 2021 presenterades ett förslag baserat på utvärderingen och de önskemål
som förts fram sedan det nu gällande avtalet trädde i kraft. Innan förslaget skickades
på remiss ville samverkansorganet Politiskt Samråd Naturbruk att fler alternativ för
avtalets framtida utformning skulle undersökas. Därefter har ett antal dialoger förts
och möjliga alternativ utretts i samarbete mellan VästKom och VGR. Resultatet är
versionen som vi nu skickar på remiss till er. Det nya förslaget innebär i korthet att:
•
•
•

Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till
den 31 december 2026.
Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.
Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.

I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal. Arbetet under 2021
avseende alternativa utformningar av avtalet spräckte den ursprungliga tidplanen. För
att ett nytt samverkansavtal ska hinna beredas och undertecknas 2022 har tidsfönstret
för att svara på denna remiss därför begränsats till åtta veckor. Vi hoppas att ni ändå
har möjlighet att svara, och att det finns förståelse för den korta svarstiden. För att ett
nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar ska kunna träda i kraft krävs alla
femtio parters undertecknande.

2

Så svarar ni

Svar på remissen ska ha inkommit senast den 18 mars 2022. Svaret ska vara döpt
med nämnden/styrelsens namn och skickas in i Word-format till
regionstyrelsen@vgregion.se. Ange diarienummer RS 2021–01216 i ämnesraden.
Ange även kontaktperson för ert remissvar.

Planen framåt
Svaren sammanställs av VGR efter att remissperioden är slut. De blir ett underlag i
beredningen av ett slutgiltigt avtalsförslag i Ledningsråd Naturbruk, där VästKom
och representanter för kommunerna deltar. Det slutgiltiga avtalsförslaget lämnas till
Politiskt Samråd Naturbruk som tar ställning på mötet 26 april. Om representanterna
för parterna är överens skickas avtalet därefter ut för beslut och undertecknande i
kommuner och region. Beredningen för hållbar utveckling (BHU) hålls informerat.
Frågor besvaras av Robin Kalmendal på Koncernstab regional utveckling, VGR:
robin.kalmendal@vgregion.se

Sändlista:
Ale kommun
Alingsås kommun
Bengtsfors kommun
Bollebygds kommun
Borås kommun
Dals-Eds kommun
Essunga kommun
Falköpings kommun
Färgelanda kommun
Grästorps kommun
Gullspångs kommun
Göteborgs kommun
Götene kommun
Herrljunga kommun
Hjo kommun
Härryda kommun
Karlsborgs kommun
Kungälvs kommun
Lerums kommun
Lidköpings kommun
Lilla Edets kommun
Lysekils kommun
Mariestads kommun
Marks kommun
Melleruds kommun
Munkedals kommun
Mölndals kommun
Orust kommun

Partille kommun
Skara kommun
Skövde kommun
Sotenäs kommun
Stenungsunds kommun
Strömstads kommun
Svenljunga kommun
Tanums kommun
Tibro kommun
Tidaholms kommun
Tjörns kommun
Tranemo kommun
Trollhättans kommun
Töreboda kommun
Uddevalla kommun
Ulricehamnskommun
Vara kommun
Vårgårda kommun
Vänersborgs kommun
Åmåls kommun
Öckerö kommun
Boråsregionen
Skaraborgs kommunalförbund
Fyrbodals kommunalförbund
Göteborgsregionens kommunalförbund
Regionutvecklingsnämnden
Naturbruksstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämnden

Remiss samverkansavtal för naturbruksutbildningar
Förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nedanstående skrivning ska
utgöra Falköpings kommuns yttrande.
Sammanfattning
Falköpings kommun har av Västra Götalandsregionen mottagit en remiss för
yttrande av samverkansavtal för naturbruksutbildningar. Sedan 1999 finns ett
samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung
i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid
regionbildningen och den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet
har förnyats med jämna mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller
under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022. VästKom och VGR
har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. Det nya förslaget
innebär i korthet att:
 Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023
till den 31 december 2026.
 Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.
 Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna. I övrigt har inga
principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal
Bakgrund
Västkom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på ett nytt
samverkansavtal för naturbruksutbildningarna from. den 1 januari 2023.
Detta förslag har utarbetats utifrån den utvärdering som gjordes 2021.
Förvaltningens bedömning
Falköpings kommun ställer sig positiva till förslaget på nytt samverkansavtal
för naturbruksutbildningarna. Samberedning i detta ärende har skett med
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen.
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
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Finansiering
Detta avtal reglerar inte kostnaderna då de fastställs i enlighet med
gymnasieförordningens 13 kap. 3 § och fastställs varje år av regionen efter
samråd med kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2
nedan). Priserna ska vara fastställda senast den 10 december året innan de
börjar gälla.
Beslutsunderlag
Omarbetat förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildningar
Missiv – Remiss av omarbetat förslag på samverkansavtal för
naturbruksutbildningar
Beslutet ska skickas till
regionstyrelsen@vgregion.se
Sektor barn och utbildning

Karina Bronell
Skolchef

Sida
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Dnr 2022/00196

Rapport intern kontroll 2021
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten över utförd
internkontroll 2021.
Sammanfattning
Under 2021 har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört internkontroll
enligt upprättad internkontrollplan. Barn- och utbildningsförvaltningen har
elva kontrollpunkter. Efter genomförda kontroller blir utfallet att det är
anmärkning på en kontrollpunkt och ett förbättringsförslag.
Kontrollpunkt som har anmärkningar är:


Registerutdrag
Att informera verksamhetscheferna som informerar sina chefer att
registerutdrag är ett lagkrav som ska följas. Controller och
skoladministratörer går igenom rutinen för att kontrollera var det
finns brister.

Följande förbättringsområde har framkommit i kontrollerna:
 Avtalsbevakning
Att bevakningsdatum alltid läggs in vid ärenderegistrering när avtal
registreras i Ciceron på de avtal som är löpande.
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden antog årets internkontrollplan på sitt
sammanträde den 8 december 2020.
I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avtalsbevakning
Diarieföring/Posthantering/E-post
Fullmäktigebeslut
Delegationsbeslut
Uppföljning av inkomna ärenden – kränkande behandling
Inlämning av slutbetyg/intyg om avgång från grundskolan ifrån de
fristående enheterna
7. Inköp/upphandling
8. Klagomål- och synpunktshantering
9. Sjukfrånvaro
10. Registerutdrag
11. Kompetensförsörjning

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunövergripande kontrollpunkter:
1. Leverantörstrohet
2. GDPR
Från 2021 utförs de kommunövergripande kontrollerna av kommunledningsförvaltningen. Då kontrollerna utförs inom nämndernas verksamheter måste
varje nämnd ändå ha med kontrollerna på respektive internkontrollplan.
Redovisning av utfall sker dock i kommunlednings-förvaltningens rapport.
1.

Avtalsbevakning

Rutinen är att alla ingångna avtal ska ha bevakning av giltighetstid, så att
avtalsansvarig i god tid kan ta ställning till om avtalet ska sägas upp,
omförhandlas eller fortsätta löpa på. Risken att avtal inte förlängs och/eller
sägs upp vilket leder till avsaknad av avtal alternativt oönskade åtagande.
Kontrollera att avtal är under bevakning.
Kontrollansvarig: Nämnsekreterare.
Metod: Stickprov av registrerade avtal om bevakning, löpande under året.
Kommentarer/utfall: De flesta avtal är tidsbegränsade till sin natur, i de
flesta fall gäller de ett läsår eller ett kalenderår. I de fall avtal förlängs
automatiskt om de inte sägs upp innan avtalstidens utgång, ska ett
bevakningsdatum registreras i ciceron. Den som är ansvarig för avtalet får de
ett meddelande i god tid för att kunna ta ställning till om avtalet ska
förlängas eller inte.
Förslag till förbättringar: Att bevakningsdatum alltid läggs in vid
ärenderegistrering när avtal registreras i Ciceron på de avtal som är löpande.
Rutinen kontrollerad: 2022-02-24
2. Diarieföring/Posthantering/E-post

Rutinen är att posten öppnas dagligen och att allmänna handlingar
registreras. Risken att posten inte öppnas dagligen och att allmänna
handlingar inte registreras vilket leder till att vi inte uppfyller kravet på
tillgänglighet. Kontrollera att brevlådor blir tömda varje dag. Att
inkommande och utgående post registreras eller diarieförs.
Kontrollansvarig: Nämndsekreterare.
Metod: Information och uppföljning av rutiner en gång per år.
Kommentarer/utfall: Barn- och utbildningsförvaltning har fungerande
rutiner för att bevaka att post och mejl öppnas och handlingar registreras
varje dag.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Förslag till förbättringar: Rutinen kontrollerad: 2022-02-24
3.

Fullmäktigebeslut

Har beslut fattade av kommunfullmäktige verkställts. Risken att nämnd och
förvaltning inte genomför fullmäktigebeslut vilket leder till att politiska
intentioner inte blir av. Ta fram beslut och kontrollera att besluten
verkställts.
Kontrollansvarig: Nämndsekreterare
Metod: Kontroll av att fattade beslut och uppdrag genomförs en gång per år.
Kommentarer/utfall: Barn- och utbildningsnämnden har inte några
särskilda uppdrag från kommunfullmäktige under 2021.
Förslag till förbättringar: Rutinen kontrollerad: 2022-02-24
4.

Delegationsbeslut

Rutinen är att beslut fattas enligt delegationsordningen, registreras och
rapporteras till nämnd. Risken att beslut fattas av person som saknar
delegation, vilket leder till att beslut kan överklagas och upphävas. Att
delegationsbestämmelserna är kända. Att delegationsbeslut rapporteras till
nämnd.
Kontrollansvarig: Nämndsekreterare
Metod: Kontrollera att rutiner för delegationsbeslut är kända genom
stickprov.
Kommentarer/utfall: Nämndsekreterare har kontrollerat 206 fattade
delegationsbeslut under 2021. Samtliga var fattade av rätt delegat. Samtliga
delegationsbeslut har rapporterats till nämnd.
Förslag till förbättringar: Alla delegater har fått en utbildning vid ett APT i
maj 2021 om vilka regler som gäller.
Rutinen kontrollerad: 2022-02-24
5.

Uppföljning av inkomna ärenden – kränkande behandling

Rutinen är att anmälningar ska registreras och rapporteras till nämnd.
Risken att anmälan om att barn/elev som upplevt sig utsatt för kränkande
behandling inte görs, vilket leder till skada lidande för enskild person och
minskat förtroende för förvaltningen. Kontrollera att upprättad rutin följs och
rapportering till huvudman görs.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Kontrollansvarig: Nämndsekreterare
Metod: Rapport till nämnd vid varje nämndsammanträde.
Kommentarer/utfall: Rapportering om samtliga ärenden om kränkande
behandling görs vid varje nämndsammanträde. Av rapporterna framgår
antalet anmälda kränkningar, pågående utredningar och avslutade ärenden.
Av rapporteringen framgår också vilken typ av kränkningar det handlar om.
Nämndsledamöterna får dessutom rapporter som är separerade för
Ållebergsgymnasiet, grundskolorna och förskolorna. Vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträde den 23 november 2021 gjordes en
fördjupad uppföljning kring arbetet med kränkande behandling.
Förslag till förbättringar: Rutinen kontrollerad: 2022-02-24
6. Inlämning av slutbetyg/intyg om avgång från grundskolan ifrån de
fristående enheterna
Rutinen är att betygen som utfärdas av fristående grundskola ska lämnas till
centralarkivet. Risken att betyg inte lämnas in till centralarkivet, vilket leder
till att vi inte följer arkivlagen. Det som kan gå fel är att betyg inte lämnas
till in till centralarkivet och att vi inte följer arkivlagen.
Kontrollansvarig: Controller
Metod: Kontroll med arkivet en gång per år.
Kommentarer/utfall: Avstämning med centralarkivet är gjord och betygen
från fristående grundskola har lämnats in.
Förslag till förbättringar: Rutinen kontrollerad: 2022-02-22
7.

Inköp/upphandling

Rutinen är att inköpssamordnare sammanställer samtliga inköp över 100 000
kr och skickar detta till förvaltningen. Risken med att upphandling saknas
vilket kan leda till ekonomisk förlust. Kontroll av direktupphandling över
100 000 kr.
Kontrollansvarig: Controller
Metod: Uppföljning av samtliga upphandlingar en gång per år.
Kommentarer/utfall: Sammanställningen av inköpen för 2021 kommer att
göras av inköpssamordnaren i halvårsskiftet 2022.
Förslag till förbättringar: Inköpssamordnare lägger in avtalen i
beslutsstödsystemet Hypergene för att vi ska få en bättre överblick att rätt
Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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leverantör används.
Rutinen kontrollerad: 2022-02-21
8.

Klagomål- och synpunktshantering

Rutinen är att klagomål registreras, åtgärdas och rapporteras till nämnd.
Risken att medborgaren inte får svar på sina klagomål och att åtgärder inte
vidtas vilket leder till minskat förtroende för förvaltningen. Kontroll av
svarstider och om åtgärder vidtagits.
Kontrollansvarig: Nämndsekreterare
Metod: Redovisning av statistik halvårsvis.
Kommentarer/utfall: Synpunkter och klagomål redovisas regelbundet till
nämnden. En gång per år görs dessutom en sammanställning av samtliga
synpunkter och klagomål under kalenderåret. Svarstiderna kontrolleras
regelbundet av nämndsekreterare. Alla synpunkter får en
mottagningsbekräftelse inom två arbetsdagar. Själva besvarandet av
synpunkterna kan därefter ta olika lång tid, men i de allra flesta fall får
synpunktslämnaren svar inom 10 dagar.
Förslag till förbättringar: Rutinen kontrollerad: 2022-02-24
9.

Sjukfrånvaro

Rutinen är förebyggande åtgärder såsom friskvård och arbetsmiljöarbete.
Personalavdelningen skickar årlig statistik om sjukfrånvaro till skolchef.
Risken att sjukfrånvaron ökar utan att vi har kontroll, vilket leder till att
ekonomin blir lidande och att verksamhetens kvalité sjunker. Uppföljning av
personalstatistik.
Kontrollansvarig: Skolchef
Metod: Rapport från personalsystem en gång per år.
Kommentarer/utfall: Av Barn-och utbildningsförvaltningens medarbetare
har 27,98 % ingen sjukfrånvaro alls under 2021, vilket är på samma nivå
som 2020, då 28 % inte hade någon sjukfrånvaro alls (38 % 2019). Den
totala sjukfrånvaron inom Barn-och utbildningsförvaltningen är 5,7 % ( 6,7
% 2020). Den totala sjukfrånvaron för hela kommunen är 7,1 % (8,2 %
2020). Sjukfrånvaron minskar i samtliga åldersgrupper.
Förslag till förbättringar: Då vi ser att de insatser vi har gjort fungerar bra
fortsätter vi med de insatserna för att se om sjukfrånvaron kan minska
ytterligare.
Rutinen kontrollerad: 2022-02-25

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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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
Förskola
Grundskola
Gymnasium
Kulturskolan
SPC

Totalt
9,7 % (10,8 %)
5,5 % (6,2 %)
3,2 % (3,9 %)
1,1 % (1,8 %)
3,4 % (4,5 %)

Kvinnor
9,5 %( 10,8 %)
5,8 % (6,6 %)
4,3 % (4,6 %)
1,5 % (2,4 %)
4,8 % (6,2 %)

Män
13,5 % (9,3%)
4,3 % (4,9 %)
1,9 %(3,0 %)
0,4 % (0,7 %)
1,7 % (2,3 %)

Varav över 60 dgr
29,3 % (31,5 %)
26,2 % (31,5 %)
27,0 % (41,1 %)
0,0 % (0,0 %)
19,1 % (7,1 %)

Hälsotal 2021 Barn- och utbildningsförvaltningen
Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av
tillgänglig ordinarie arbetstid).
2020

2021

Kvinnor
2020

Kvinnor
2021

Män
2020

Män
2021

6,7 %

5,7 %

7,5 %

6,4 %

4,1 %

3,3 %

10.

Varav över
60 dgr
2020
26,7 %

Varav över
60 dgr
2021
27,2 %

– 29 år
2020

– 29 år
2021

30 – 49 år
2020

30 – 49 år
2021

50 år 2020

50 år 2021

7,2 %

6,4 %

6,4 %

5,3 %

7,0 %

5,9 %

Registerutdrag

Rutinen är att i samband med tillsättning av tjänst efterfrågas registerutdrag
från polismyndigheten. Risken med att registerutdrag saknas, vilket leder till
att vi anställer någon som inte är lämplig. Kontrollerar att utdrag har kommit
in.
Kontrollansvarig: Ansvarig chef
Metod: Stickprov en gång per år.
Kommentarer/utfall: Stickprovskontroll i personalsystemet gjordes på
trettio stycken slumpmässigt utvald visstidsanställd personal och på
slumpmässigt valda skolor. Av dessa trettio personer var tjugo stycken inte
registrerade med något registerutdrag i personalsystemet.
Förslag till förbättringar: Att verksamhetscheferna informerar de
ansvariga cheferna att de ska begära in registerutdrag från polismyndigheten
eftersom det är ett lagkrav som ska följas. De ska registrera dem i
personalsystemet så fort som möjligt samt att registerutdragen ska vara
aktuella. För att få anställning måste det finnas ett giltigt registerutdrag. Har
vi inte ett giltigt registerutdrag kan vi inte anställa personen. Information ges
även av vikarieförmedlingen på barn- och utbildnings gemensamma
arbetsplatsträff. Controller och skoladministratörer går igenom rutinen för att
kontrollera var det finns brister.
Rutinen kontrollerad: 2022-02-23
11.
Justerarnas signaturer
Digital justering
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Protokollsutdraget bestyrks

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2022-03-08

Rutinen är att förvaltningen följer upp antalet behöriga lärare i varje
verksamhetsform. Risken att undervisningens kvalité sjunker pga. obehöriga
lärare vilket leder till låg måluppfyllelse för barn/elever. Kontroll av
inrapporterad statistik till SCB.
Kontrollansvarig: Controller
Metod: Rapport från SCB, 2020, en gång per år mars-april.
Kommentarer/utfall:
Förskolan, förskollärare med förskollärarlegitimation i kommunen ligger
runt 50 % det är ett högre värde än i riket totalt som ligger på drygt 40%.
Grundskolan, lärare med högskolexamen i kommunen ligger runt 80 % det
är ett lägre värde än i riket totalt som ligger på drygt 85%.
Gymnasieskolan, lärare med högskolexamen i kommunen ligger runt 80 %
värdet ligger på samma nivå som i riket totalt som ligger på drygt 80%.
Särskolan, lärare med högskolexamen i kommunen ligger på ca 70 % i
grundsärskolan och på drygt 80% i gymnasiesärskolan. Värdet för riket totalt
ligger på drygt 80%.
Förslag till förbättringar: Regionen har påbörjat vissa lärarutbildningar
vilket är positivt ur rekryteringssynpunkt och möjliggör 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.
Det lokala arbetet för att säkra kompetensförsörjningen har präglats av en
helhetssyn av åtgärder på kort som lång sikt som en god arbetsmiljö och ett
läraryrke som attraherar skickliga behöriga lärare.
Rutinen kontrollerad: 2022-02-24

Paragrafen skickas till
Controller

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Barn- och utbildningsnämnden

Rapport intern kontroll 2021
Förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten över utförd
internkontroll 2021.
Sammanfattning
Under 2021 har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört internkontroll
enligt upprättad internkontrollplan. Barn- och utbildningsförvaltningen har
elva kontrollpunkter. Efter genomförda kontroller blir utfallet att det är
anmärkning på en kontrollpunkt och ett förbättringsförslag.
Kontrollpunkt som har anmärkningar är:


Registerutdrag
Att informera verksamhetscheferna som informerar sina chefer att
registerutdrag är ett lagkrav som ska följas. Controller och
skoladministratörer går igenom rutinen för att kontrollera var det
finns brister.

Följande förbättringsområde har framkommit i kontrollerna:


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

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden antog årets internkontrollplan på sitt
sammanträde den 8 december 2020.
I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen:
1.
2.
3.
4.
5.

Avtalsbevakning
Diarieföring/Posthantering/E-post
Fullmäktigebeslut
Delegationsbeslut
Uppföljning av inkomna ärenden – kränkande behandling
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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6. Inlämning av slutbetyg/intyg om avgång från grundskolan ifrån de
fristående enheterna
7. Inköp/upphandling
8. Klagomål- och synpunktshantering
9. Sjukfrånvaro
10. Registerutdrag
11. Kompetensförsörjning
Kommunövergripande kontrollpunkter:
1. Leverantörstrohet
2. GDPR
Från 2021 utförs de kommunövergripande kontrollerna av kommunledningsförvaltningen. Då kontrollerna utförs inom nämndernas verksamheter måste
varje nämnd ändå ha med kontrollerna på respektive internkontrollplan.
Redovisning av utfall sker dock i kommunlednings-förvaltningens rapport.

1.

Avtalsbevakning

Rutinen är att alla ingångna avtal ska ha bevakning av giltighetstid, så att
avtalsansvarig i god tid kan ta ställning till om avtalet ska sägas upp,
omförhandlas eller fortsätta löpa på. Risken att avtal inte förlängs och/eller
sägs upp vilket leder till avsaknad av avtal alternativt oönskade åtagande.
Kontrollera att avtal är under bevakning.
Kontrollansvarig: Nämnsekreterare.
Metod: Stickprov av registrerade avtal om bevakning, löpande under året.
Kommentarer/utfall: De flesta avtal är tidsbegränsade till sin natur, i de
flesta fall gäller de ett läsår eller ett kalenderår. I de fall avtal förlängs
automatiskt om de inte sägs upp innan avtalstidens utgång, ska ett
bevakningsdatum registreras i ciceron. Den som är ansvarig för avtalet får de
ett meddelande i god tid för att kunna ta ställning till om avtalet ska
förlängas eller inte.
Förslag till förbättringar: Att bevakningsdatum alltid läggs in vid
ärenderegistrering när avtal registreras i Ciceron på de avtal som är löpande.
Rutinen kontrollerad: 2022-02-24
2. Diarieföring/Posthantering/E-post

Rutinen är att posten öppnas dagligen och att allmänna handlingar
registreras. Risken att posten inte öppnas dagligen och att allmänna
handlingar inte registreras vilket leder till att vi inte uppfyller kravet på
tillgänglighet. Kontrollera att brevlådor blir tömda varje dag. Att
inkommande och utgående post registreras eller diarieförs.
Kontrollansvarig: Nämndsekreterare.
Metod: Information och uppföljning av rutiner en gång per år.
Kommentarer/utfall: Barn- och utbildningsförvaltning har fungerande
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rutiner för att bevaka att post och mejl öppnas och handlingar registreras
varje dag.
Förslag till förbättringar: Rutinen kontrollerad: 2022-02-24

3.

Fullmäktigebeslut

Har beslut fattade av kommunfullmäktige verkställts. Risken att nämnd och
förvaltning inte genomför fullmäktigebeslut vilket leder till att politiska
intentioner inte blir av. Ta fram beslut och kontrollera att besluten
verkställts.
Kontrollansvarig: Nämndsekreterare
Metod: Kontroll av att fattade beslut och uppdrag genomförs en gång per år.
Kommentarer/utfall: Barn- och utbildningsnämnden har inte några
särskilda uppdrag från kommunfullmäktige under 2021.
Förslag till förbättringar: Rutinen kontrollerad: 2022-02-24
4.

Delegationsbeslut

Rutinen är att beslut fattas enligt delegationsordningen, registreras och
rapporteras till nämnd. Risken att beslut fattas av person som saknar
delegation, vilket leder till att beslut kan överklagas och upphävas. Att
delegationsbestämmelserna är kända. Att delegationsbeslut rapporteras till
nämnd.
Kontrollansvarig: Nämndsekreterare
Metod: Kontrollera att rutiner för delegationsbeslut är kända genom
stickprov.
Kommentarer/utfall: Nämndsekreterare har kontrollerat 206 fattade
delegationsbeslut under 2021. Samtliga var fattade av rätt delegat. Samtliga
delegationsbeslut har rapporterats till nämnd.
Förslag till förbättringar: Alla delegater har fått en utbildning vid ett APT i
maj 2021 om vilka regler som gäller.
Rutinen kontrollerad: 2022-02-24
5.

Uppföljning av inkomna ärenden – kränkande behandling

Rutinen är att anmälningar ska registreras och rapporteras till nämnd.
Risken att anmälan om att barn/elev som upplevt sig utsatt för kränkande
behandling inte görs, vilket leder till skada lidande för enskild person och
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minskat förtroende för förvaltningen. Kontrollera att upprättad rutin följs och
rapportering till huvudman görs.
Kontrollansvarig: Nämndsekreterare
Metod: Rapport till nämnd vid varje nämndsammanträde.
Kommentarer/utfall: Rapportering om samtliga ärenden om kränkande
behandling görs vid varje nämndsammanträde. Av rapporterna framgår
antalet anmälda kränkningar, pågående utredningar och avslutade ärenden.
Av rapporteringen framgår också vilken typ av kränkningar det handlar om.
Nämndsledamöterna får dessutom rapporter som är separerade för
Ållebergsgymnasiet, grundskolorna och förskolorna.
Förslag till förbättringar: Vid barn- och utbildningsnämndens
sammanträde den 23 november 2021 gjordes en fördjupad uppföljning kring
arbetet med kränkande behandling.
Rutinen kontrollerad: 2022-02-24
6. Inlämning av slutbetyg/intyg om avgång från grundskolan ifrån de
fristående enheterna
Rutinen är att betygen som utfärdas av fristående grundskola ska lämnas till
centralarkivet. Risken att betyg inte lämnas in till centralarkivet, vilket leder
till att vi inte följer arkivlagen. Det som kan gå fel är att betyg inte lämnas
till in till centralarkivet och att vi inte följer arkivlagen.
Kontrollansvarig: Controller
Metod: Kontroll med arkivet en gång per år.
Kommentarer/utfall: Avstämning med centralarkivet är gjord och betygen
från fristående grundskola har lämnats in.
Förslag till förbättringar: Rutinen kontrollerad: 2022-02-22
7.

Inköp/upphandling

Rutinen är att inköpssamordnare sammanställer samtliga inköp över 100 000
kr och skickar detta till förvaltningen. Risken med att upphandling saknas
vilket kan leda till ekonomisk förlust. Kontroll av direktupphandling över
100 000 kr.
Kontrollansvarig: Controller
Metod: Uppföljning av samtliga upphandlingar en gång per år.
Kommentarer/utfall: Sammanställningen av inköpen för 2021 kommer att
göras av inköpssamordnaren i halvårsskiftet 2022.
Förslag till förbättringar: Inköpssamordnare lägger in avtalen i
beslutsstödsystemet Hypergene för att vi ska få en bättre överblick att rätt
leverantör används.
Rutinen kontrollerad: 2022-02-21
8.

Klagomål- och synpunktshantering
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Rutinen är att klagomål registreras, åtgärdas och rapporteras till nämnd.
Risken att medborgaren inte får svar på sina klagomål och att åtgärder inte
vidtas vilket leder till minskat förtroende för förvaltningen. Kontroll av
svarstider och om åtgärder vidtagits.
Kontrollansvarig: Nämndsekreterare
Metod: Redovisning av statistik halvårsvis.
Kommentarer/utfall: Synpunkter och klagomål redovisas regelbundet till
nämnden. En gång per år görs dessutom en sammanställning av samtliga
synpunkter och klagomål under kalenderåret. Svarstiderna kontrolleras
regelbundet av nämndsekreterare. Alla synpunkter får en
mottagningsbekräftelse inom två arbetsdagar. Själva besvarandet av
synpunkterna kan därefter ta olika lång tid, men i de allra flesta fall får
synpunktslämnaren svar inom 10 dagar.
Förslag till förbättringar: Rutinen kontrollerad: 2022-02-24
9.

Sjukfrånvaro

Rutinen är förebyggande åtgärder såsom friskvård och arbetsmiljöarbete.
Personalavdelningen skickar årlig statistik om sjukfrånvaro till skolchef.
Risken att sjukfrånvaron ökar utan att vi har kontroll, vilket leder till att
ekonomin blir lidande och att verksamhetens kvalité sjunker. Uppföljning av
personalstatistik.
Kontrollansvarig: Skolchef
Metod: Rapport från personalsystem en gång per år.
Kommentarer/utfall: Av Barn-och utbildningsförvaltningens medarbetare
har 27,98 % ingen sjukfrånvaro alls under 2021, vilket är på samma nivå
som 2020, då 28 % inte hade någon sjukfrånvaro alls (38 % 2019). Den
totala sjukfrånvaron inom Barn-och utbildningsförvaltningen är 5,7 % ( 6,7
% 2020). Den totala sjukfrånvaron för hela kommunen är 7,1 % (8,2 %
2020). Sjukfrånvaron minskar i samtliga åldersgrupper.
Förslag till förbättringar: Då vi ser att de insatser vi har gjort fungerar bra
fortsätter vi med de insatserna för att se om sjukfrånvaron kan minska
ytterligare.
Rutinen kontrollerad: 2022-02-25

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
Förskola
Grundskola
Gymnasium
Kulturskolan
SPC

Totalt
9,7 % (10,8 %)
5,5 % (6,2 %)
3,2 % (3,9 %)
1,1 % (1,8 %)
3,4 % (4,5 %)

Kvinnor
9,5 %( 10,8 %)
5,8 % (6,6 %)
4,3 % (4,6 %)
1,5 % (2,4 %)
4,8 % (6,2 %)

Män
13,5 % (9,3%)
4,3 % (4,9 %)
1,9 %(3,0 %)
0,4 % (0,7 %)
1,7 % (2,3 %)

Varav över 60 dgr
29,3 % (31,5 %)
26,2 % (31,5 %)
27,0 % (41,1 %)
0,0 % (0,0 %)
19,1 % (7,1 %)
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Hälsotal 2021 Barn- och utbildningsförvaltningen
Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av
tillgänglig ordinarie arbetstid).
2020

2021

Kvinnor
2020

Kvinnor
2021

Män
2020

Män
2021

6,7 %

5,7 %

7,5 %

6,4 %

4,1 %

3,3 %

10.

Varav över
60 dgr
2020
26,7 %

Varav över
60 dgr
2021
27,2 %

– 29 år
2020

– 29 år
2021

30 – 49 år
2020

30 – 49 år
2021

50 år 2020

50 år 2021

7,2 %

6,4 %

6,4 %

5,3 %

7,0 %

5,9 %

Registerutdrag

Rutinen är att i samband med tillsättning av tjänst efterfrågas registerutdrag
från polismyndigheten. Risken med att registerutdrag saknas, vilket leder till
att vi anställer någon som inte är lämplig. Kontrollerar att utdrag har kommit
in.
Kontrollansvarig: Ansvarig chef
Metod: Stickprov en gång per år.
Kommentarer/utfall: Stickprovskontroll i personalsystemet gjordes på
trettio stycken slumpmässigt utvald visstidsanställd personal och på
slumpmässigt valda skolor. Av dessa trettio personer var tjugo stycken inte
registrerade med något registerutdrag i personalsystemet.
Förslag till förbättringar: Att verksamhetscheferna informerar de
ansvariga cheferna att de ska begära in registerutdrag från polismyndigheten
eftersom det är ett lagkrav som ska följas. De ska registrerar dem i
personalsystemet så fort som möjligt samt att registerutdragen ska vara
aktuella. För att få anställning måste det finnas ett giltigt registerutdrag. Har
vi inte ett giltigt registerutdrag kan vi inte anställa personen. Information ges
även av vikarieförmedlingen på barn- och utbildnings gemensamma
arbetsplatsträff. Controller och skoladministratörer går igenom rutinen för att
kontrollera var det finns brister.
Rutinen kontrollerad: 2022-02-23
11.

Kompetensförsörjning

Rutinen är att förvaltningen följer upp antalet behöriga lärare i varje
verksamhetsform. Risken att undervisningens kvalité sjunker pga. obehöriga
lärare vilket leder till låg måluppfyllelse för barn/elever. Kontroll av
inrapporterad statistik till SCB.
Kontrollansvarig: Controller
Metod: Rapport från SCB, 2020, en gång per år mars-april.
Kommentarer/utfall:
Förskolan, förskollärare med förskollärarlegitimation i kommunen ligger
runt 50 % det är ett högre värde än i riket totalt som ligger på drygt 40%.
Grundskolan, lärare med högskolexamen i kommunen ligger runt 80 % det
är ett lägre värde än i riket totalt som ligger på drygt 85%.
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Gymnasieskolan, lärare med högskolexamen i kommunen ligger runt 80 %
värdet ligger på samma nivå som i riket totalt som ligger på drygt 80%.
Särskolan, lärare med högskolexamen i kommunen ligger på ca 70 % i
grundsärskolan och på drygt 80% i gymnasiesärskolan. Värdet för riket totalt
ligger på drygt 80%.
Förslag till förbättringar: Regionen har påbörjat vissa lärarutbildningar
vilket är positivt ur rekryteringssynpunkt och möjliggör 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.
Det lokala arbetet för att säkra kompetensförsörjningen har präglats av en
helhetssyn av åtgärder på kort som lång sikt som en god arbetsmiljö och ett
läraryrke som attraherar skickliga behöriga lärare.
Rutinen kontrollerad: 2022-02-24

Beslutet ska skickas till
Controller

Caroline Lindgren
Controller
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§ 23

2022-03-08

Dnr 2022/00197

Beslut angående Skolmiljarden
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge skolchefen i uppdrag att
använda det extra statsbidraget till insatser för att kompensera för de
brister i barns och elevers utbildning som kan ha uppstått på grund av
coronapandemin.
2 Skolchefen ska terminsvis redovisa hur statsbidraget har använts. Första
redovisningstillfället blir på nämndsmötet den 14 juni 2022 och andra
tillfället 13 december 2022.
Sammanfattning
Falköpings kommun har tilldelats 4 719 003 kronor i extra bidrag, den så
kallade ”skolmiljarden”.
Då bidraget utifrån nuvarande planering har använts till grundskola och
gymnasium kommer motsvarande medel per elev att betalas ut till de
enskilda huvudmän som bedriver dessa skolformer för de elever som var
inskrivna 1 november 2021.
Bakgrund
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medförde beslutade
regeringen att förlänga det statliga stödet till skolväsendet med 1,4 miljarder
kronor 2022. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning
de har rätt till, trots pandemin.
Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska
fördelas. Medlen kan användas för insatser i förskoleklass, fritidshem,
grundskolan, grundsärskolan gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt den
kommunala vuxenutbildningen. Kommunernas bidrag till enskilda
huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.
Syftet med den ekonomiska förstärkningen är att den ska användas inom
skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har
rätt till, trots Coronapandemin. Det kan till exempel handla om kostnader för
att anpassa eller hyra ytterligare lokaler för att minska risk för
smittspridning, kostnader för att organisera om och anpassa APL eller
kostnader för extra städning.
Skolverket har via regleringsbrevet fått i uppdrag att betala ut medlen. Det
finns ingen förordning eller liknande som anger mer detaljer om hur de ska
användas. Det framgår av uppdraget att medlen även ska användas i enskild
Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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2022-03-08

verksamhet, men Skolverket kommer inte ge några specifika instruktioner
om hur fördelningen ska ske eftersom kommunerna har olika
fördelningsmodeller.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen vill, utifrån hur olika behov identifieras, använda statsbidraget
flexibelt. Bidraget kommer att användas till extra lokaler, personal eller där
man ser att det finns behov av att motverka pandemins verkningar på
elevernas skolsituation.
Att göra en planering som sträcker sig över hela 2022 är svårt då det är
osäkert vilka behov som identifieras och hur de utvecklar sig.
Finansiering
Finansiering genom statliga medel.
Beslutsunderlag
Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 ”skolmiljarden” – Beslut om
utbetalning

Paragrafen skickas till
Skolchef

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Beslut
2022-02-02
Dnr 2022:89

Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 ”skolmiljarden”

Beslut om utbetalning
Skolverket beslutar om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022.

Skälen för beslutet
Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev
2022, punkt 6 under övriga villkor i anslagspost 1:5:3. Där framgår att Skolverket
ska betala ut högst 1 400 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra
till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers
kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medel ska fördelas
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel
ska fördelas under 2022 och ska användas till insatser i kommunal och enskild
verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

Fördelning av medel
1 400 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i
åldern 6–19 år i kommunen enligt bilaga 2.

Utbetalningsplan
Medlen betalas ut vid två tillfällen under 2022. Hälften av medlen betalas ut i nära
anslutning till detta beslut. Resterande betalas ut i augusti. Utbetalningarna har
meddelandetexten ”skolmiljarden.2022.u1.”, respektive ”skolmiljarden.2022.u2.”.

1 (2)

Skolverket

Beslut
Dnr 2022:89

På Skolverkets vägnar

Jonas Krantz
Avdelningschef

Johanna Freed
Enhetschef

Handlingen är beslutad i Skolverkets
elektroniska ärende- och
dokumenthanteringssystem av:
Johanna Freed (Enhetschef) den 202202-02
Jonas Krantz (Avdelningschef) den
2022-02-02.

Detta beslut har fattats av Jonas Krantz, avdelningschef samt Johanna Freed,
enhetschef. I ärendets slutliga handläggning har även Katarina Bech och Peter
Jansson deltagit.
Bilagor

1. Beräkning
2. Fördelat belopp per kommun

2 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-02-24
BUN 2022/00197
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Barn- och utbildningsnämnden

Beslut angående Skolmiljarden
Förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge skolchefen i uppdrag
använda det extra statsbidraget till att utifrån behov säkerställa att alla
barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.
2

Skolchefen ska terminsvis redovisa hur statsbidraget har använts.
Första redovisningstillfället blir på nämndsmötet den 14 juni 2022 och
andra tillfället 13 december 2022.

Sammanfattning
Falköpings kommun har tilldelats 4 719 003 kronor i extra bidrag, den så
kallade ”skolmiljarden”.
Då bidraget utifrån nuvarande planering har använts till grundskola och
gymnasium kommer motsvarande medel per elev att betalas ut till de
enskilda huvudmän som bedriver dessa skolformer för de elever som var
inskrivna 1 november 2021.
Bakgrund
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medförde beslutade
regeringen att förlänga det statliga stödet till skolväsendet med 1,4 miljarder
kronor 2022. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning
de har rätt till, trots pandemin.
Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska
fördelas. Medlen kan användas för insatser i förskoleklass, fritidshem,
grundskolan, grundsärskolan gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt den
kommunala vuxenutbildningen. Kommunernas bidrag till enskilda
huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.
Syftet med den ekonomiska förstärkningen är att den ska användas inom
skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har
rätt till, trots Coronapandemin. Det kan till exempel handla om kostnader för
att anpassa eller hyra ytterligare lokaler för att minska risk för
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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smittspridning, kostnader för att organisera om och anpassa APL eller
kostnader för extra städning.
Skolverket har via regleringsbrevet fått i uppdrag att betala ut medlen. Det
finns ingen förordning eller liknande som anger mer detaljer om hur de ska
användas. Det framgår av uppdraget att medlen även ska användas i enskild
verksamhet, men Skolverket kommer inte ge några specifika instruktioner
om hur fördelningen ska ske eftersom kommunerna har olika
fördelningsmodeller.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen vill, utifrån hur olika behov identifieras, använda statsbidraget
flexibelt. Bidraget kommer att användas till extra lokaler, personal eller där
man ser att det finns behov av att motverka pandemins verkningar på
elevernas skolsituation.
Att göra en planering som sträcker sig över hela 2022 är svårt då det är
osäkert vilka behov som identifieras hur de utvecklar sig.
Finansiering
Finansiering genom statliga medel.
Beslutsunderlag
Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 ”skolmiljarden” – Beslut om
utbetalning
Beslutet ska skickas till
Skolchef

Jens Sjöstrand
Förvaltningsekonom
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2022-03-08

Dnr 2022/00060

Ekonomisk lägesrapport
Bakgrund
Förvaltningsekonomen lämnar en muntlig ekonomisk lägesrapport. Det är
fortfarande tidigt på kalenderåret, men en preliminär bedömning är att
nämnden går mot ett nollresultat under 2022. En mer utförlig och skriftlig
ekonomisk lägesrapport kommer att delges nämnden vid sammanträdet den
22 mars 2022.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-03-16
BUN 2022/00018
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Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsbeslut 2022
Förslag till beslut
1 Redovisade delegationsbeslut 2022-02-17 – 2022-03-15 läggs till
handlingarna.

Bakgrund
Delegationsbeslut 2022-02-17 – 2022-03-15
Datum
2022-03-08
2022-03-07
2022-03-04
2022-03-03
2022-03-01
2022-03-01
2022-03-01
2022-03-01
2022-03-01
2022-03-01
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28

Delegat
Rektor
Gudhemsskolan
Rektor
Åttagårdsskolan
Rektor
Åttagårdsskolan
Rektor
Odensbergsskolan
Rektor
Mössebergsskolan
Rektor
Mössebergsskolan
Rektor
Mössebergsskolan
Rektor
Dotorpsskolan
Rektor
Centralskolan
Barn- och
utbildningsnämnden
Rektor
Åttagårdsskolan
Rektor
Åsarpsskolan
Rektor Vindängens
skola

Beskrivning
Beslut om uppskjuten skolplikt

Diarienr
Dok.id.
2022/00373 40286

Nytt beslut om placering i förskoleklass läsåret
2022/2023
Nytt beslut om placering i förskoleklass
2022/2023 efter skolval - Åttagårdsskolan
Nytt beslut om placering i förskoleklass 20222023 - Odensbergsskolan
Nytt beslut om placering i förskoleklass
2022/2023 efter skolval - Mössebergsskolan
Nytt beslut om placering i förskoleklass
2022/2023 efter skolval - Mössebergsskolan
Nytt beslut om placering i förskoleklass
2022/2023 efter skolval - Mössebergsskolan
Beslut om placering i förskoleklass 2022/2023
efter skolval - Dotorpsskolan
Beslut om placering i förskoleklass 2022/2023
efter skolval - Centralskolan
Beslut om självskjutsersättning HT-21

2022/00183 40277

Beslut om placering i förskoleklass 2022/2023 Åttagårdsskolan
Beslut om placering i förskoleklass 2022/2023 Åsarpsskolan
Beslut om placering i förskoleklass 2022/2023 Vindängenskolan

2022/00087 40224

2022/00087 40253
2022/00351 40245
2022/00087 40236
2022/00087 40235
2022/00087 40234
2022/00087 40233
2022/00087 40232
2021/00090 40231

2022/00087 40223
2022/00087 40222

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

Beskrivning

Diarienr

2022-02-28

Rektor
Vartoftaskolan
Rektor
Odensbergsskolan
Rektor
Mössebergsskolan
Rektor
Kinnarpsskolan
Rektor Gustaf
Dalénskolan
Rektor
Gudhemsskolan
Rektor Flobyskolan

Beslut om placering i förskoleklass 2022/2023 Vartoftaskolan
Beslut om placering i förskoleklass 2022/2023 Odensbergsskolan
Beslut om placering i förskoleklass 2022/2023 Mössebergsskolan
Beslut om placering i förskoleklass 2022/2023 Kinnarpsskolan
Beslut om placering i förskoleklass 2022/2023 Gustaf Dalénskolan
Beslut om placering i förskoleklass 2022/2023 Gudhemsskolan
Beslut om placering i förskoleklass 2022/2023 Flobyskolan
Beslut om placering i förskoleklass 2022/2023 Dotorpsskolan
Beslut om placering i förskoleklass 2022/2023 Centralskolan
Beslut om placering i förskoleklass 2022/2023 Broddetorpsskolan
Nytt beslut om placering i förskoleklass
2022/2023
Beslut om tilläggsbelopp Thorén Framtid
Beslut om tilläggsbelopp Thorén Framtid
Beslut om tilläggsbelopp Thorén Framtid
Beslut angående ansökan om tilläggsbelopp
Thorén Framtid - avslag
Beslut om uppskjuten skolplikt

2022/00087 40221

Beslut om placering i grundskola

2022/00102 40048

Beslut om placering i grundskola

2022/00102 40047

Sammanställning delegationsbeslut om
fjärrundervisning 20221-01-11 - 2022-02-11

2022/00018 40042

2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28

2022-02-25

Rektor
Dotorpsskolan
Rektor
Centralskolan
Rektor
Broddetorpsskolan
Rektor Flobyskolan

2022-02-25
2022-02-25
2022-02-25
2022-02-25

Skolchef
Skolchef
Skolchef
Skolchef

2022-02-22

Rektor
Mössebergsskolan
Rektor Högstadium
Centrum
Rektor
Mössebergsskolan
Skolchef

2022-02-28
2022-02-28

2022-02-17
2022-02-17
2022-02-17

Dok.id.

2022/00087 40220
2022/00087 40219
2022/00087 40218
2022/00087 40217
2022/00087 40216
2022/00087 40215
2022/00087 40214
2022/00087 40213
2022/00087 40212
2022/00087 40210
2022/00348
2022/00348
2022/00348
2022/00348

40209
40208
40207
40206

2022/00238 40155

Beslut om skolskjuts i e-tjänst 2022-02-17 – 2022-03-15
ID
29548
29607
29990
30100

Status
Beslutat
Beslutat
Avslag
Avslag

Beslut
2022-02-22
2022-02-24
2022-03-08
2022-03-15

Orsak till ansökan
Växelvis boende
Trafikförhållande
Växelvis boende
Trafikförhållande

Delegat
Skolskjutsansvarig administratör
Skolskjutsansvarig administratör
Skolskjutsansvarig administratör
Skolskjutsansvarig administratör

Anställningar inom BU-förvaltningen utfärdade 2022-02-12 – 2022-03-15
Tillsvidareanställningar
Visstidsanställningar
Timanställningar

10
28
18
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Sonja Neuman Hall
Nämndsekreterare

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-03-16
BUN 2022/00019
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Barn- och utbildningsnämnden

Anmälningsärenden till nämnd 2022
Förslag till beslut
1 Nämnden lägger redovisade anmälningsärenden 2022-02-17 –
2022-03-15 till handlingarna.
Bakgrund
Anmälningsärenden till nämnd 2022-02-17 – 2022-03-15

Datum
2022-03-15
2022-03-15
2022-03-01
2022-02-25
2022-03-10
2022-03-08

2022-03-03

Avsändare/Mottagare Beskrivning
Kommunfullmäktige
KF § 11-2022 Budgetramförändring av
drifts- och investeringsbudget för år 2022
Kommunfullmäktige
KF § 7-2022 Ändring av policy för
verksamhets- och ekonomistyrning
Rektor Gustaf
Anmälan om elev med hög frånvaro Dalénskolan
Gustaf Dalénskolan
Barn- och
Personuppgiftsincident nr 13406
utbildningsförvaltningen
Barn- och
Personuppgiftsincident nr 13610
utbildningsförvaltningen
Barn- och
Protokoll BUNAU 2022-03-08
utbildningsnämndens
arbetsutskott
FÖSAM
Protokoll FÖSAM 2022-03-03

Diarienr
Dok.id.
2022/00019 40345
2022/00019 40344
2022/00019 40243
2022/00347 40204
2022/00347 40327

Beslutsunderlag
Ovan sammanställda anmälningsärenden

Sonja Neuman Hall
Nämndsekreterare

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

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 11

2022-02-28

Dnr 2022/00015

Budgetramförändring av drifts- och investeringsbudget
för år 2022

  " ! 



Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar om budgetramförändring för år 2022, enligt
bifogat underlag.
2 Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera investeringsbudget med
4 500 000 kronor från år 2023 till år 2022 avseende projektering
Stadshuset.
Sammanfattning
I gällande policy för verksamhets- och ekonomistyrning är det endast
kommunfullmäktige som kan besluta om budgetramförändringar inom driftsoch investeringsbudgeten. Under arbetet med flerårsplan för år 2022-2024
framkom att vissa delar inför budget för år 2022 inte skulle bli färdigutredda,
vilket innebar att budgetmedel avsattes på centrala poster för att senare
omfördelas till respektive nämnd. Detta gäller främst internhyreskostnader
och kapitalkostnader. I nämndernas arbete med verksamhetsplaner har även
mindre behov av justeringar av driftsbudgetramar uppmärksammats för att
bättre stämma överens med verkliga förutsättningar under budgetåret 2022.
Efter att socialförvaltningen flyttat ur sina kontor i stadshuset och utifrån den
obligatoriska ventilationskontrollens (OVK) som genomfördes i stadshuset
under hösten år 2021, vilken visade på undermålig ventilation i sammanträdeslokaler, framkom möjligheter för att bygga nya sammanträdeslokaler.
Detta genom att flytta barn- och utbildningsförvaltningens kontor från
entréplan till socialförvaltningens tidigare lokaler. Nya sammanträdeslokaler
kopplat till stadshusets entré och atrium skulle innebära förbättrad
tillgänglighet till kommunens möteslokaler. Finansiering av detta görs
genom ombudgetering av projekteringsmedel av stadshuset från år 2023 till
år 2022. Den internhyresökning som sker kommer att tas med till kommande
budgetprocess för år 2023-2025.
Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på
kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 32/2022
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-11
Sammanställning budgetramförändring för år 2022 del 1 (Excel fil)
Flerårsplan för år 2022-2024
Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-28
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Paragrafen skickas till
Alla nämnder
Magnus Fleischer, ekonomichef
Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§7

2022-02-28

Dnr 2021/00278

Ändring av policy för verksamhets- och
ekonomistyrning

  " ! 



Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av policy för verksamhetsoch ekonomistyrning.
2 Kommunfullmäktige beslutar att ändringen gäller från och med den 15
mars 2022 och ersätter nuvarande policy för verksamhets- och
ekonomistyrning, som antogs av kommunfullmäktige den 26 februari
2018, § 46.
Sammanfattning
Under år 2020 påbörjades arbetet med att ta fram en ny policy för
verksamhets- och ekonomistyrning för att säkerställa en tydlig, effektiv och
ändamålsenlig verksamhets- och ekonomistyrning genom regler och struktur
för beslut, samt genom att fastställa grundläggande processer inom budget
och uppföljning. Vidare är syftet med policyn att skapa ett enhetligt
arbetssätt och synsätt avseende intern styrning och kontroll gällande
kommunens verksamheter och ekonomi.
Förslaget har varit ute på remiss hos nämnderna över sommaren år 2021 och
omarbetats utifrån inkomna remissvar.
Policyn för verksamhets- och ekonomistyrning ligger nu i linje med rådande
lag och rekommendationer inom området, och beskriver även den budgetoch uppföljningsprocess som kommunen arbetat fram under de två senaste
åren. Utifrån policyn kommer kommunstyrelsen besluta om riktlinjer som
ger en mer detaljerad bild av budget- och uppföljningsprocessen i
kommunen.
Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på
kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 4/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-16
Förslag till ny policy för verksamhets- och ekonomistyrning
Tjänsteutlåtande för informationsärende om remissvar för policy och
riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning, 2021-10-22
Nuvarande policy för verksamhets- och ekonomistyrning

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

15 (47)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-28
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Paragrafen skickas till
Alla nämnder
Kommunledningsgruppen
Anna-Karin Linder, administratör
Christoffer Eriksson, biträdande ekonomichef

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Anmälan av personuppgiftsincident
Ärendenummer: #13610 | Inskickat av: Sonja Neuman Hall | 2022-03-10 13:42

1. Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Sonja Neuman Hall

E-postadress
sonja.neumanhall@falkoping.se

Mobiltelefon
0702653643

Förvaltning
Barn och utbildningsförvaltning

Adress/arbetsplats
Stadshuset

2. Incident
Beskriv kortfattat vad som inträffat
Digitalt justerat protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2022-02-22 har publicerats med
personnummer på de två politiker som justerat protokollet.
Protokollet anslogs och publicerades på morgonen den 24 februari 2022.

När inträffade incidenten?
Försök att ange på ett ungefär när incidenten inträffade
Datum
2022-02-24

Tid
07:30

Ärendenummer: #13610 | Inskickat av: Sonja Neuman Hall | Datum: 2022-03-10 13:42
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När upptäckte ni incidenten?
Försök att ange på ett ungefär när incidenten upptäcktes

Datum
2022-03-10

Tid
09:15

Hur upptäcktes incidenten?
En anställd/förtroendevald upptäckte incidenten

Varför inträffade incidenten enligt er uppfattning?
Mänskliga faktorn: Fel i det enskilda fallet

Hur många registrerade har påverkats?
Exakt antal
2

Vilka grupper tillhör de registrerade?
Förtroendevalda

Hur många uppgifter om registrerade har påverkats?
Exakt antal
1

Vilken sorts personuppgifter har incidenten drabbat?
Personnummer

Ärendenummer: #13610 | Inskickat av: Sonja Neuman Hall | Datum: 2022-03-10 13:42
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Hur allvarlig bedömer ni att incidenten är?
Begränsad

Hur har ni agerat efter incidenten ?
Beskriv vad ni har gjort. Har ni vidtagit åtgärder eller avser att vidta åtgärder för att lösa
problem, förebygga eller mildra effekterna av incidenten?
Avpublicerat det aktuella protokollet på kommunens hemsida. Maskat personnumren och
publicerat protokollet på nytt utan personnummer. Lagt behörighet på originalprotokollet i
Ciceron.

Ange datum och tid
Ange datum och tid för åtgärden
Datum
2022-03-10

Tid
09:50

3. Förvaltning
Vilken nämnd gäller anmälan av personincident för?
Barn- och utbildningsnämnden

Ärendenummer: #13610 | Inskickat av: Sonja Neuman Hall | Datum: 2022-03-10 13:42
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Skrivelse ang Floby skolas skolgårdar

Mötesplats Floby har gjort ett stort arbete kring utemiljön runt Floby skola. Bland annat har
en cykelbana skapats. Eleverna vid Floby skola har goda tankar kring hur de 3 skolgårdarna
vid Floby skola ska vara: Skolgårdar används för raster. Det kan också skapas lärmiljöer som
inbjuder till ett lekfullt lärande. De ska skapa rörelseglädje över alla årskurserna men också
möjligheter till vila, återhämtning och lärande såväl under skoltid som fritid.
Att barn i alla åldrar behöver en inspirerande miljö som inbjuder till rörelse, lek,
kamratkontakter och återhämtning är inget nytt. Skolgården som möter Floby skolas elever i
förskoleklass till åk 6 samt 5-åringar skulle inte vi vilja säga stämmer överens med ovan
nämnda kriterier. Något behöver göras och det snarast.
I dagarna har linbanan samt en rutschbana har tagits bort. Det behövs fler lekredskap såsom
hinderbanor, gungor, klätterställningar, rutschbanor som inbjuder till rörelse. Att lekredskap
slits och behöver tas bort av säkerhetsskäl är inte konstigt. Vi efterfrågar planen för det.
https://fb.watch/auYb37PFIi/

Våra frågor:
Finns det någon plan för när och hur Floby skolas skolgårdar ska rustas upp? Hur ser den ut
och vilken tidsplan finns?
Ska de sakerna som tagits bort ersättas med något annat? Med vad och när?
Skolgården på Odensbergs skola ska byggas om när alla renoveringar är färdiga. Finns det
budgeterat?

Vi emotser återkoppling i frågan och är öppna för en dialog.

Vilske Föräldraförening
Anna Sturkell, ordf.
Johanna Fahlqvist Fält, sekr.

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
2022-03-16
BUN 2022/00017
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Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandeförslag till beslut om plan för skolgårdar
Förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att på
nämndsmötet den 19 april 2022 presentera planen för skolgårdarnas
utrustning och upprustning.
Bakgrund
Vilske Föräldraförening har lyft frågan om det finns en plan för när och hur
skolgårdar rustas upp. Skolgårdarnas utrustning och beskaffenhet har stor
betydelse för att eleverna på skolan ska använda sina raster till rörelse, vilket
bevisligen gör dem mer mottagliga för lärande på lektionerna.
I de så kallade funktionsprogrammen tas utemiljön med redan från början i
planeringen vid ombyggnation eller nybyggnation, men hur är det med de
gamla skolgårdarna, som många gånger har lekredskap och utrustning som
dömts ut och tas bort av säkerhetsskäl.
- Hur ser kommunens plan ut för att återställa och/eller uppgradera
skolgårdarnas utemiljö?
- Hur finansieras upprustning av skolgårdar?
- Vem ansvarar för planeringen och genomförandet?
- Hur sker samverkan med andra aktörer?

Beslutet ska skickas till
Skolchef

Eva Dahlgren
Ordförande
Barn- och utbildningsnämnden

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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Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Statistik

 Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Falköpings Kommun Gymnasieskolor
Filter 2022-02-12 - 2022-03-15

6

Nya:
Från tidigare:

ärenden

Ej påbörjade

0

Påbörjade

6

Avslutade

1
5

0

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

Avslutade ärenden
Ej kränkning

Snabbutredning

Antal avslutade ärenden: 0

Antal avslutade ärenden: 0


Inga ärenden

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


Inga ärenden
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Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Kön

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt

Utsättare

Hon

50%

3

Han

50%

3

Han

100%

8

Hur och var

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Skolor

Verbal

50%

4

Ållebergsgymnasiet Jonas 16.67%

1

Text/bild

12.5%

1

Ållebergsgymnasiet Jan

2

Diskriminering

12.5%

1

Ållebergsgymnasiet Harrie 50%

Fysisk

12.5%

1

Ej angivet

12.5%

1

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

33.33%

3
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