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Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (24) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-09 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 08:15 – 12:15. Ordförande och sekreterare 
närvarar på plats. Övriga ledamöter och övriga närvarande deltar via länk.. 

Beslutande Eva Dahlgren (C), Ordförande 
Angela Joelsson (KD), 1:e vice ordförande 
Fredy Neüman (S), 2:e vice ordförande 
Thomas Svensson (S) 
Britt-Marie Aronsson (KD) 
Lena Sjödahl (M) 
Johanna Johansson (SD) 
Albin Gilbertsson (SD) 
Elisabeth Klang (V) 

 

Ersättare 

 

Anna Bella Nordh Fahlqvist (S), tjänstgörande under hela mötet 
Sofia Thuvesson (C), tjänstgörande under hela mötet 
Johanna Blad (M), tjänstgörande under hela mötet 
Emelie Nilrikson (S), tjänstgörande under hela mötet 
Henrik Brolin (S) 
Karolina Bergström (S) 
Hannah Svanteman (MP) 
Nathalie Lidén (KD), närvarande fram till kl 11:00 
Jonas Larsson (SD) 
Frank Wurm (SD) 
Adam Dufva Ahlin (V) 

 

Övriga närvarande 
 
 
 

Karina Bronell, skolchef 
Torbjörn Karlsson, verksamhetschef gymnasieskola 
Karin Aldén, utvecklingsstrateg § 19 
Jens Sjöstrand, förvaltningsekonom, §§ 19, 21, 25, 26, 27 och 29 
Björn Broberg, utvecklingsstrateg IKT, §§ 23 och 31 
Caroline Lindgren, controller, §§ 24 och 29 
Helena Jansson, barnomsorgsadministratör, § 29 
Cecilia Larson, barnomsorgsadministratör, § 29 
Henrik Ader, verksamhetschef grundskola, 29 
Karoline Jernsparv, ungdomsstrateg, kultur- och fritidsförvaltningen, § 29 
 
Nämnden godkänner att Karola Svensson (C) närvarar under sammanträdet. 

Justerare Fredy Neüman  

Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Sonja Neuman Hall Paragrafer §§ 19-34 

Ordförande Eva Dahlgren 

Justerare  Fredy Neüman  

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-03-09 

Justeringsdatum 2021-03-10 

Anslaget är uppsatt  2021-03-11–2021-04-01  

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen, stadshuset 

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Sonja Neuman Hall 
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Justerarnas signaturer 
 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 
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§ 19 Dnr 2021/00024  

Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsredovisning 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden godkänner den övergripande verksamhetsredovisningen 2020 

med åtgärdsförslag för 2021. Åtgärdsförslagen ligger som grund för 

verksamhetsplan 2021. 

           

Bakgrund 

Verksamhetsredovisningen innehåller ekonomi- och verksamhetsredovisning 

för nämndens ansvarsområde utifrån både kommunala och nationella 

lagkrav. Den bygger på de underlag som finns i nämndens årshjul och som 

rapporterats under året. Rektorers sammanfattande analyser ligger 

tillsammans med övrig uppföljning på huvudmannanivå till grund för 

huvudmannens analys. Redovisningen omfattar alla obligatoriska skolformer 

och avslutas med en enkel övergripande åtgärdsplan. Åtgärdsplanen 

återfinns även som underlag för utveckling i verksamhetsplanen. 

Arbetet följer de fastlagda riktlinjerna för nämndens systematiska 

kvalitetsarbete. Det innebär en redovisning gentemot de krav som skollagen 

ställer på kommunen som huvudman, måluppfyllelse gentemot 

styrdokumentens krav, men också en redovisning utifrån innehållet i de fyra 

kommunala målen. Redovisningen är utformad för att uppfylla 

skolinspektionens krav på dokumentation, vilket innebär en 

innehållsutökning av den kommunala redovisningsmallen. 

 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsredovisning 2020   

Protokollsutdrag BUNAU 2021-02-23 § 14     

      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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Digital justering 
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§ 20 Dnr 2020/01501  

Verksamhetsplan och budget 2021 - justering av beslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden tar bort beslutspunkt 2 i § 2 barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde den 26 januari 2021.       

Fredy Neüman (S) deltar inte i beslutet.     

Bakgrund 

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 26 januari 2021 § 2, 

beslutades om verksamhetsplan och budget för 2021. Under mötets gång 

tillkom två beslutspunkter, varav den ena, beslutspunkt 2, inte är förenligt 

med barn- och utbildningsnämndens delegationsbestämmelser punkt 3.  

Beslutspunkten lyder ”Nämnden beslutar att lägga till följande text i 

verksamhetsplanen: Eventuell minskning av personalstyrkan under 2021 

görs på ett sådant sätt att inte någon personal behöver sägas upp.” 

I delegationsbestämmelsernas punkt 3 med underrubriker framgår vilka 

befattningar inom förvaltningen som har delegation på att fatta beslut inom 

personalområdet. Bland annat framgår av punkt 3.2 att skolchef har 

delegation på att fatta beslut om uppsägningar. Nämnden kan därmed inte 

fatta beslut som går emot de gällande delegationsbestämmelserna utan att i 

så fall först besluta om att ta tillbaka delegationen från skolchef.  

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUN 2021-01-26 § 2  

Protokollsutdrag BUNAU 2021-02-23 § 15    

     

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 21 Dnr 2021/00122  

Besvarande av remiss från tekniska nämnden 
angående riktlinjer för hyressättning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden antar nedanstående yttrande som sitt eget 

och skickar det till tekniska nämnden. 

          

Bakgrund 

I det förslag på policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar som är 

ute på remiss (enligt delegationsbeslut i KS 2020/00497) ges tekniska 

nämnden i uppdrag att ta fram och besluta om riktlinjer för internhyra utifrån 

en självkostnadshyra på objektsnivå. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med 

kommunledningsförvaltningen och förvaltningsekonomer tagit fram ett 

förslag på ny riktlinje för hyressättning. 

Förvaltningens bedömning 

Förslaget till riktlinje skulle innebära ett mer transparent förhållande mellan 

hyresvärd och hyresgäst när det kommer till hyresnivåer och vilka delar som 

ingår i hyran.  

 

Det tydliggör vilka budgetkonsekvenser en uppsägning eller utökning av 

lokaler innebär för de inblandade parterna, hur tomhyror hanteras, samt hur 

förhyrning av externa lokaler hanteras. 

 

Det finns även en incitamentsstruktur i förslaget som skulle uppmuntra mer 

frekvent översyn av verksamhetens lokaler och i förlängningen mer effektivt 

användande av dessa.  

 

Förslaget tar även hänsyn till nämndens brutna verksamhetsår gällande 

uppsägningstider, dvs nämnden kan säga upp lokaler i samband med 

läsårskiften och behöver inte  förhålla sig till kalenderår i det fallet.  

 

Införandet av denna riktlinje skulle innebära tydligare förutsättningar för 

nämnden som hyresgäst och genom detta underlätta långsiktig planering av 

lokaler till nämndens verksamhet. 
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Beslutsunderlag  

Följebrev remiss – Riktlinje för hyressättning 

Riktlinje för hyressättning - remissversion  

Protokollsutdrag BUNAU 2021-02-23 § 16      

      

  

 

Paragrafen skickas till  
Tekniska nämnden            
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§ 22 Dnr 2021/00123  

Ansökningar till kommunstyrelsen om strategiska 
utvecklingsmedel 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna ansökan gällande 

Högstadium Centrum. 

2 Nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna ansökan gällande 

Läsglädje. 

3 Nämnden avslår ansökan gällande Kreativt centrum för återbruk och 

kultur – ”Skattkistan”.          

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har gett nämnderna möjlighet att ansöka om strategiska 

utvecklingsmedel för kalenderåret 2021. De strategiska utvecklingsmedlen är 

tänkta att användas för projekt som ska kunna planeras, genomföras och 

slutföras under 2021, då dessa medel är av tillfällig karaktär. Projekten ska 

syfta till att bidra till kommunens övergripande mål.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått in tre ansökningar.  

Ansökan nr. 1: Högstadium Centrum 

Den första ansökan gäller förstärkning i form av en projektledare samt 

kompetenshöjande insatser för personalen som ska arbeta med den nya 

högstadieorganisationen i tätorten inför hösten 2021. Kyrkerörsskolan och 

Centralskolan ska gå samman i en högstadieenhet med arbetsnamnet 

Högstadium Centrum, vilket blir ett förstadium i väntan på att Platåskolan 

ska stå klar. Målsättningen är en utveckling för att skapa en framtida 

skolkultur för högstadium Falköping som stärker kommande övergång till 

Platåskolan.  

Ansökan är på totalt 1 miljon kronor, då 700 000 kronor ska gå till 

projektledare och 300 000 kronor till kompetenshöjande insatser för den 

berörda personalen. 

Ansökan nr. 2: Läsglädje 

Den andra ansökan handlar om att barn- och utbildningsförvaltningen 

tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen vill genomföra ett projekt 

för att möjliggöra ett sommarläsningsprogram för barn mellan 7 och 9 år. 

Projektet syftar till att öka barns läsvanor och skapa läsglädje tillsammans 

och enskilt. Sommarläsningsprogrammet kommer att erbjudas på 

Stadsbiblioteket. Alla barn i rätt ålder kommer att få möjlighet att ansöka om 

att vara med, men de som har mest behov kommer att prioriteras. 
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Tanken är att läsning är grunden för kunskapsinhämtande och 

kommunikation, något som man har nytta av både i skolan och i övriga livet. 

Man ansöker om totalt 150 000 kronor som ska gå till projektanställning av 

en person i två månader, ferieanställningar av fyra personer under en 

treveckorsperiod, bokpaket till varje deltagande barn, samt licens på digital 

läsplattform och inköp till projektaktiviteterna. 

Ansökan nr. 3: Kreativt centrum för återbruk och kultur – ”Skattkistan” 

Den tredje ansökan handlar om att skapa en analog mötesplats där man sätter 

skapande med återbruk och drama i fokus. Man vill erbjuda barnfamiljer och 

förskolor en kreativ lokal och ha tillgång till både material och inspiration 

med budskap om hållbarhet. Ansökan involverar både kultur- och 

fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.  

Ansökan är på 130 000 kronor som ska användas till hyra av lokal, inköp av 

möbler, förvaring m.m. resor och bilhyra, material till skapande och 

framtagning av bild och material för marknadsföring. Utöver detta tänker 

man sig projektanställning av två pedagoger på deltid 70-80%. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att de tre ansökningarna faller inom ramen för de 

kriterier som kommunstyrelsen ställt upp och översänder dem till 

kommunstyrelsen för beslut.   

Beslutsunderlag 
Ansökan nr. 1 Projekt Högstadium Centrum 

Ansökan nr. 2 Läsglädje 

Ansökan nr. 3 Kreativt centrum för återbruk och kultur – ”Skattkistan”  

Protokollsutdrag BUNAU 2021-02-23 § 17      

Yrkanden 

Eva Dahlgren (C) menar att projektet vid en fortsatt verksamhet kommer att 

innebära stora extra kostnader som inte ryms i barn- och 

utbildningsnämndens budget och yrkar därför att nämnden ska besluta att 

avslå ansökan nummer 3.     

Beslutsgång 

Ordförande Eva Dahlgren (C) frågar nämnden om de tre ansökningarna i tur 

och ordning och finner att nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna ansökan nummer 1 och 2, men beslutar att avslå ansökan nummer 

3.     

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 23 Dnr 2020/01366  

Redovisning av åtgärder efter kommunens 
dataskyddsombuds granskning av register över 
behandling av personuppgifter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden godkänner redovisningen av den utförda utredningen med 

anledning av kommunens dataskyddsombuds granskning. 

2 Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att initiera samarbete med 

kommunarkivet i syfte att förbättra arbetet med arkiveringen av 

personuppgifter i enlighet med artikel 30 i dataskyddsförordningen.      

      

Bakgrund 

Varje personuppgiftsansvarig och, i tillämpliga fall, dennes företrädare ska 

föra ett register över behandling av personuppgifter som utförts under dess 

ansvar.  

Kommunens dataskyddsombud genomförde under hösten 2020 en 

granskning av barn- och utbildningsnämndens registerförteckning enligt 

artikel 30 i dataskyddsförordningen. Granskningen redovisades på barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde den 8 december 2020. 

Granskningen resulterade i en rapport som generellt visade ett gott resultat. 

Dock visade granskningen på brister inom vissa områden i register-

förteckningen som behöver kompletteras eller justeras för att leva upp till 

skyldigheten att föra en fullständig registerförteckning över 

personuppgiftsbehandlingar. 

Nämndsmötet den 8 december 2020 beslutade därför att åter behandla 

ärendet vid sammanträdet den 9 mars 2021 för att då fatta beslut om 

korrigeringar i behandlingen av personuppgifter, om det skulle visa sig 

nödvändigt.  

Utredningen som är gjord efter nämnden i december visar att de punkter som 

dataskyddsombuden lyfter i sin rapport går att korrigera genom ytterligare 

arbete med nämndens registerförteckning samt ett bättre samarbete kring 

databaser med kommunens arkiv. Arkivet har i kraft av arkivlagen större 

möjligheter att spara uppgifter om elever som avslutat sin skolgång än barn- 

och utbildningsnämnden. Dessa åtgärder bör gå att åtgärda under 2021.  
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Beslutsunderlag 
Dataskyddsombudets tillsynsrapport om granskning av registerförteckning 

enligt artikel 30 dataskyddsförordningen. 

granskning av registerförteckning enligt artikel 30 dataskyddsförordningen.    

Protokollsutdrag BUNAU 2021-02-23 § 18         

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunens dataskyddsombud            
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§ 24 Dnr 2020/01343  

Barn- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll 
2021 - komplettering 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden antar komplettering till internkontrollplan 

för 2021.  

     

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för den interna kontrollplanen 

inom förvaltningen och ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av 

den interna kontrollen enligt kommunallagen 6 kap. 7§. I enlighet med 

riktlinjerna för internkontroll ska kontrollplanen revideras årligen.  

Internkontrollen syftar till att lagar och kommunens styrdokument följs, att 

bedöma och förebygga risker som kan skada kommunen ekonomiskt eller 

förtroendemässigt och att vara ett hjälpmedel för att uppnå målen.  

Inför år 2021 har internkontrollgruppen arbetat fram nytt arbetssätt för de 

kommunövergripande kontrollpunkterna. Tidigare har personal på respektive 

förvaltning kontrollerat dessa punkter men från och med 2021 kommer de 

kommunövergripande kontrollerna genomföras centralt. Syftet med det nya 

arbetssättet är att få en enhetlig rapportering och samsyn, och därmed minska 

risken att tjänstepersoner kontrollerar sitt eget arbete.  

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 8 december 2020 beslut om plan 

för intern kontroll 2021, men denna plan behöver nu kompletteras med 

nedanstående punkter. 

Barn- och utbildningsförvaltningens kontroller  

Följande kontrollåtgärder i den kommunövergripande internkontrollplanen 

ska läggas till barn- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll 2021. 

 

1. Leverantörstrohet 

2. GDPR 

 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan kommunövergripande 2021 

Barn- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll (BUN 2020-12-08,  

§ 130) 

Protokollsutdrag BUNAU 2021-02-23 § 19      
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Paragrafen skickas till  
Controller            
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§ 25 Dnr 2020/01498  

Beslut om bidrag fristående gymnasieskola 2021 - 
komplettering 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner nedanstående komplettering 

av prislista för bidrag till fristående gymnasieskolor för kalenderår 2021. 

         

Bakgrund 

När det gäller nationella program som Falköpings kommun inte själva 

anordnar, men som anordnas inom samverkansområdet Utbildning 

Skaraborg, ska bidrag till fristående gymnasieskola beräknas utifrån det 

viktade snittpriset av de anordnande kommunernas självkostnad. 

 

Bidrag för program enligt Utbildning Skaraborgs genomsnittliga 

bidragsbelopp 

(program som ej anordnas av Falköpings kommun) 

 

Program 
Totalt budgeterat bidragsbelopp 2021 

(kronor per elev och år) 

BAI Bygg- och 

anläggningsprogrammet 

inriktning anläggningsfordon 

182 420 

ES Estetiskt program exkl. 

inriktning musik 
122 006 

FTI Fordons- och 

transportprogrammet inriktning 

transport 

202 039 

HT Hotell- och 

turismprogrammet 
133 394 

HU Humanistiska programmet 79 970 

RL Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet 
160 912 
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VF VVS- och 

fastighetsprogrammet 
143 435 

IB International Baccalaureate 144 060 

HV Hantverksprogrammet 114 915 

 

 

Tilläggsbelopp 

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

omfattande behov av särskilt stöd. 

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

betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 

kommunen. 

Tilläggsbelopp ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av 

personal vid kommunens specialpedagogiska centrum. 

      

  

 

Paragrafen skickas till  
Berörda fristående gymnasieskolor            
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§ 26 Dnr 2021/00218  

Ombudgetering av investeringsmedel mellan 2020 och 
2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden begär att kommunstyrelsen 

rekommenderar kommunfullmäktige att ombudgetera minus 1,8 miljoner 

kronor från investeringsbudget 2020 till investeringsbudget 2021.       

Bakgrund 

Kostnaden för delar av inventarierna till tillbyggnaden på Vindängens skola 

bokfördes 2020 men budget för detta ligger i 2021 års investeringsbudget. 

Därför föreslås att investeringsbudgeten för 2021 minskas med samma 

belopp som den negativa avvikelsen mot investeringsbudgeten som barn- 

och utbildningsnämnden visade 2020. 

       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 27 Dnr 2021/00125  

Ekonomisk lägesrapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden godkänner den ekonomiska lägesrapporten per 2021-02-28 och 

lägger den till handlingarna.       

      

Bakgrund 

Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden efter årets två första 

månader är att nämnden kommer att hålla sin budget för år 2021. Skillnaden 

mot föregående års negativa avvikelse mot budget på 10 miljoner kronor 

ligger dels i att barn- och utbildningsnämnden fått en ökad ram med 7 

miljoner kronor och dels i att staten har förlängt sjuklönekompensationen till 

och med april 2021, samt att Falköpings tilldelning från statsbidraget för 

likvärdig skola ökat med 7 miljoner kronor jämfört med år 2020.      
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§ 28 Dnr 2021/00213  

Skolriksdagen 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en nämndsledamot per parti 

ska erbjudas att delta i årets Skolriksdag den 26-27 april 2021.       

      

Bakgrund 

Skolriksdagen arrangeras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och 

genomförs vartannat år. Skolriksdagen 2021 genomförs den 26-27 april som 

en digital konferens. Det är en mötesplats för dem som leder och styr skolan, 

för politiker och ledande tjänstepersoner.     
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§ 29 Dnr 2021/00076  

Information till nämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

 Ungdomsstrateg Karoline Jernsparv berättar om Unga 

Kommunutvecklare och visar en kort film om trakasserier i skolan som 

de tagit fram. 

 Helena Jansson och Cecilia Larson från barnomsorgskontoret redovisar 

resultatet av avgiftskontrollen gällande barnomsorgsavgifter 2018.  

 Henrik Ader och Jens Sjöstrand informerar om arbetet med att ta fram en 

ny budgetfördelningsmodell, framförallt gällande grundskolan. 

 Henrik Ader informerar om arbetet med skolorganisationen fram till att 

Platåskolan står klar, vilket beräknas bli hösten 2023. 

 Caroline Lindgren och Karina Bronell informerar om statsbidrag 2021. 

 Karina Bronell informerar om barn- och utbildningsförvaltningens 

hälsotal 2020. 

 Information om att Olinsgymnasiet skickat in en ansökan till 

Skolinspektionen om att starta en fristående gymnasieskola i Falköping. 

Skolinspektionens remiss i ärendet kommer att behandlas i nästa 

nämndomgång. 

 Karina Bronell informerar om aktuellt covid-läge. Det har kommit nya 

rekommendationer som till stor del handlar om testning och som nu även 

inbegriper gymnasieelever. Smittskyddet Västra Götaland har även 

kommit med förtydligande rekommendationer angående när- och 

distansundervisning för gymnasiet, som har resulterat i ett nytt 

ordförandebeslut om undervisningen på Ållebergsgymnasiet. Beslutet 

fattades igår, måndag. Smittskyddet arrangerar varje onsdag eftermiddag 

en informationsträff om aktuellt smittläge. Just nu ökar smittan i 

Göteborgsområdet, men man ser inte just nu någon ökning i Falköpings 

kommun. Dock befarar man en tredje våg av smitta och att den brittiska 

mutationen av viruset som förefaller mera smittsam ska spridas alltmer. 

Det finns risk för ryckighet i verksamheterna framöver när man får fatta 

lokala beslut utifrån det aktuella smittläget.  
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 Avsägelse från Abdullah Borghol (S). Ny ersättare i nämnden från och 

med 2021-03-09 är Karolina Bergström (S)  

 Eva Dahlgren informerar om att hon anmält nämnden till pilotprojekt för 

att använda Microsoft Teams som mötesforum istället för Skype for 

Business. 
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§ 30 Dnr 2021/00075  

Delegationsbeslut  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger redovisade delegationsbeslut 2021-01-20 – 2021-03-01 

till handlingarna.      

      

Bakgrund 

Delegationsbeslut 2021-01-20 – 2021-03-01, samt delegationsbeslut 

skolskjuts 2021-01-20 – 2021-03-01      
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§ 31 Dnr 2021/00211  

Anmälningsärenden till nämnd 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger redovisade anmälningsärenden 2021-01-20 –         

2021-03-01 till handlingarna.      

      

Bakgrund 

 Protokoll BUNAU 2021-02-23 

Protokoll FÖSAM 2021-02-25 

 Ärenden om kränkande behandling 2021-01-20 - 2021-03-01 – 

sammanställning 

 Ärenden om kränkande behandling 2021-01-20 - 2021-03-01 – 

grundskolan 

 Ärenden om kränkande behandling 2021-01-20 - 2021-03-01 – 

Ållebergsgymnasiet 

 Ärenden om kränkande behandling 2021-01-20 - 2021-03-01 – 

förskolan 

 Två personuppgiftsincidenter anmälda till 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Björn Broberg informerar 

muntligt om hur man upptäckt incidenterna och hur man avser att 

agera för att förhindra att det ska hända igen. 

 Rektors beslut om avstängning av elev 2021/178. Sonja Neuman Hall 

informerar muntligt om orsaken till avstängningen. 
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§ 32 Dnr 2021/00019  

Inkomna skrivelser  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger inkomna skrivelser 2021-01-20 – 2021-03-01 till 

handlingarna.      

      

Bakgrund 

 Skrivelse angående Odensbergsskolan 

 Skrivelse från Migrationsverket om uppsägning av lägenheter i 

Falköpings kommun       
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§ 33 Dnr 2021/00078  

Rapporter från verksamhetsbesök 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger rapporten från verksamhetsbesök till handlingarna.      

     

Bakgrund 

Eva Dahlgren (C) och Jonas Larsson (SD) rapporterar från programråd med 

Industritekniska programmet på Ållebergsgymnasiet den 23 februari 2021.      
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§ 34 Dnr 2021/00077  

Övriga rapporter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger rapporten till handlingarna.           

      

Bakgrund 

Eva Dahlgren (C) rapporterar att överklagandet av detaljplanen för 

Platåskolan behandlades av Mark- och miljööverdomstolen igår, den 8 mars 

2021. Besked om ärendet väntas inom kort.  

Marklov och bygglov för Platåskolan har överklagats till den högre instansen 

Mark- och miljödomstolen efter att Länsstyrelsen avslagit tidigare  

överklaganden av marklov och bygglov.     
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 08:15 – 12:15. Ordförande och sekreterare 
närvarar på plats. Övriga ledamöter och övriga närvarande deltar via länk.. 


Beslutande Eva Dahlgren (C), Ordförande 
Angela Joelsson (KD), 1:e vice ordförande 
Fredy Neüman (S), 2:e vice ordförande 
Thomas Svensson (S) 
Britt-Marie Aronsson (KD) 
Lena Sjödahl (M) 
Johanna Johansson (SD) 
Albin Gilbertsson (SD) 
Elisabeth Klang (V) 


 


Ersättare 


 


Anna Bella Nordh Fahlqvist (S), tjänstgörande under hela mötet 
Sofia Thuvesson (C), tjänstgörande under hela mötet 
Johanna Blad (M), tjänstgörande under hela mötet 
Emelie Nilrikson (S), tjänstgörande under hela mötet 
Henrik Brolin (S) 
Karolina Bergström (S) 
Hannah Svanteman (MP) 
Nathalie Lidén (KD), närvarande fram till kl 11:00 
Jonas Larsson (SD) 
Frank Wurm (SD) 
Adam Dufva Ahlin (V) 


 


Övriga närvarande 
 
 
 


Karina Bronell, skolchef 
Torbjörn Karlsson, verksamhetschef gymnasieskola 
Karin Aldén, utvecklingsstrateg § 19 
Jens Sjöstrand, förvaltningsekonom, §§ 19, 21, 25, 26, 27 och 29 
Björn Broberg, utvecklingsstrateg IKT, §§ 23 och 31 
Caroline Lindgren, controller, §§ 24 och 29 
Helena Jansson, barnomsorgsadministratör, § 29 
Cecilia Larson, barnomsorgsadministratör, § 29 
Henrik Ader, verksamhetschef grundskola, 29 
Karoline Jernsparv, ungdomsstrateg, kultur- och fritidsförvaltningen, § 29 
 
Nämnden godkänner att Karola Svensson (C) närvarar under sammanträdet. 


Justerare Fredy Neüman  


Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 


 
Sekreterare Sonja Neuman Hall Paragrafer §§ 19-34 


Ordförande Eva Dahlgren 


Justerare  Fredy Neüman  
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§ 19 Dnr 2021/00024  


Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsredovisning 2020 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden godkänner den övergripande verksamhetsredovisningen 2020 


med åtgärdsförslag för 2021. Åtgärdsförslagen ligger som grund för 


verksamhetsplan 2021. 


           


Bakgrund 


Verksamhetsredovisningen innehåller ekonomi- och verksamhetsredovisning 


för nämndens ansvarsområde utifrån både kommunala och nationella 


lagkrav. Den bygger på de underlag som finns i nämndens årshjul och som 


rapporterats under året. Rektorers sammanfattande analyser ligger 


tillsammans med övrig uppföljning på huvudmannanivå till grund för 


huvudmannens analys. Redovisningen omfattar alla obligatoriska skolformer 


och avslutas med en enkel övergripande åtgärdsplan. Åtgärdsplanen 


återfinns även som underlag för utveckling i verksamhetsplanen. 


Arbetet följer de fastlagda riktlinjerna för nämndens systematiska 


kvalitetsarbete. Det innebär en redovisning gentemot de krav som skollagen 


ställer på kommunen som huvudman, måluppfyllelse gentemot 


styrdokumentens krav, men också en redovisning utifrån innehållet i de fyra 


kommunala målen. Redovisningen är utformad för att uppfylla 


skolinspektionens krav på dokumentation, vilket innebär en 


innehållsutökning av den kommunala redovisningsmallen. 


 


Beslutsunderlag 
Verksamhetsredovisning 2020   


Protokollsutdrag BUNAU 2021-02-23 § 14     
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§ 20 Dnr 2020/01501  


Verksamhetsplan och budget 2021 - justering av beslut 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden tar bort beslutspunkt 2 i § 2 barn- och utbildningsnämndens 


sammanträde den 26 januari 2021.       


Fredy Neüman (S) deltar inte i beslutet.     


Bakgrund 


På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 26 januari 2021 § 2, 


beslutades om verksamhetsplan och budget för 2021. Under mötets gång 


tillkom två beslutspunkter, varav den ena, beslutspunkt 2, inte är förenligt 


med barn- och utbildningsnämndens delegationsbestämmelser punkt 3.  


Beslutspunkten lyder ”Nämnden beslutar att lägga till följande text i 


verksamhetsplanen: Eventuell minskning av personalstyrkan under 2021 


görs på ett sådant sätt att inte någon personal behöver sägas upp.” 


I delegationsbestämmelsernas punkt 3 med underrubriker framgår vilka 


befattningar inom förvaltningen som har delegation på att fatta beslut inom 


personalområdet. Bland annat framgår av punkt 3.2 att skolchef har 


delegation på att fatta beslut om uppsägningar. Nämnden kan därmed inte 


fatta beslut som går emot de gällande delegationsbestämmelserna utan att i 


så fall först besluta om att ta tillbaka delegationen från skolchef.  


 


Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUN 2021-01-26 § 2  


Protokollsutdrag BUNAU 2021-02-23 § 15    
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§ 21 Dnr 2021/00122  


Besvarande av remiss från tekniska nämnden 
angående riktlinjer för hyressättning 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden antar nedanstående yttrande som sitt eget 


och skickar det till tekniska nämnden. 


          


Bakgrund 


I det förslag på policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar som är 


ute på remiss (enligt delegationsbeslut i KS 2020/00497) ges tekniska 


nämnden i uppdrag att ta fram och besluta om riktlinjer för internhyra utifrån 


en självkostnadshyra på objektsnivå. 


Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med 


kommunledningsförvaltningen och förvaltningsekonomer tagit fram ett 


förslag på ny riktlinje för hyressättning. 


Förvaltningens bedömning 


Förslaget till riktlinje skulle innebära ett mer transparent förhållande mellan 


hyresvärd och hyresgäst när det kommer till hyresnivåer och vilka delar som 


ingår i hyran.  


 


Det tydliggör vilka budgetkonsekvenser en uppsägning eller utökning av 


lokaler innebär för de inblandade parterna, hur tomhyror hanteras, samt hur 


förhyrning av externa lokaler hanteras. 


 


Det finns även en incitamentsstruktur i förslaget som skulle uppmuntra mer 


frekvent översyn av verksamhetens lokaler och i förlängningen mer effektivt 


användande av dessa.  


 


Förslaget tar även hänsyn till nämndens brutna verksamhetsår gällande 


uppsägningstider, dvs nämnden kan säga upp lokaler i samband med 


läsårskiften och behöver inte  förhålla sig till kalenderår i det fallet.  


 


Införandet av denna riktlinje skulle innebära tydligare förutsättningar för 


nämnden som hyresgäst och genom detta underlätta långsiktig planering av 


lokaler till nämndens verksamhet. 
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Beslutsunderlag  


Följebrev remiss – Riktlinje för hyressättning 


Riktlinje för hyressättning - remissversion  


Protokollsutdrag BUNAU 2021-02-23 § 16      
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§ 22 Dnr 2021/00123  


Ansökningar till kommunstyrelsen om strategiska 
utvecklingsmedel 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna ansökan gällande 


Högstadium Centrum. 


2 Nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna ansökan gällande 


Läsglädje. 


3 Nämnden avslår ansökan gällande Kreativt centrum för återbruk och 


kultur – ”Skattkistan”.          


Bakgrund 


Kommunstyrelsen har gett nämnderna möjlighet att ansöka om strategiska 


utvecklingsmedel för kalenderåret 2021. De strategiska utvecklingsmedlen är 


tänkta att användas för projekt som ska kunna planeras, genomföras och 


slutföras under 2021, då dessa medel är av tillfällig karaktär. Projekten ska 


syfta till att bidra till kommunens övergripande mål.  


Barn- och utbildningsförvaltningen har fått in tre ansökningar.  


Ansökan nr. 1: Högstadium Centrum 


Den första ansökan gäller förstärkning i form av en projektledare samt 


kompetenshöjande insatser för personalen som ska arbeta med den nya 


högstadieorganisationen i tätorten inför hösten 2021. Kyrkerörsskolan och 


Centralskolan ska gå samman i en högstadieenhet med arbetsnamnet 


Högstadium Centrum, vilket blir ett förstadium i väntan på att Platåskolan 


ska stå klar. Målsättningen är en utveckling för att skapa en framtida 


skolkultur för högstadium Falköping som stärker kommande övergång till 


Platåskolan.  


Ansökan är på totalt 1 miljon kronor, då 700 000 kronor ska gå till 


projektledare och 300 000 kronor till kompetenshöjande insatser för den 


berörda personalen. 


Ansökan nr. 2: Läsglädje 


Den andra ansökan handlar om att barn- och utbildningsförvaltningen 


tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen vill genomföra ett projekt 


för att möjliggöra ett sommarläsningsprogram för barn mellan 7 och 9 år. 


Projektet syftar till att öka barns läsvanor och skapa läsglädje tillsammans 


och enskilt. Sommarläsningsprogrammet kommer att erbjudas på 


Stadsbiblioteket. Alla barn i rätt ålder kommer att få möjlighet att ansöka om 


att vara med, men de som har mest behov kommer att prioriteras. 
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Tanken är att läsning är grunden för kunskapsinhämtande och 


kommunikation, något som man har nytta av både i skolan och i övriga livet. 


Man ansöker om totalt 150 000 kronor som ska gå till projektanställning av 


en person i två månader, ferieanställningar av fyra personer under en 


treveckorsperiod, bokpaket till varje deltagande barn, samt licens på digital 


läsplattform och inköp till projektaktiviteterna. 


Ansökan nr. 3: Kreativt centrum för återbruk och kultur – ”Skattkistan” 


Den tredje ansökan handlar om att skapa en analog mötesplats där man sätter 


skapande med återbruk och drama i fokus. Man vill erbjuda barnfamiljer och 


förskolor en kreativ lokal och ha tillgång till både material och inspiration 


med budskap om hållbarhet. Ansökan involverar både kultur- och 


fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.  


Ansökan är på 130 000 kronor som ska användas till hyra av lokal, inköp av 


möbler, förvaring m.m. resor och bilhyra, material till skapande och 


framtagning av bild och material för marknadsföring. Utöver detta tänker 


man sig projektanställning av två pedagoger på deltid 70-80%. 


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningen bedömer att de tre ansökningarna faller inom ramen för de 


kriterier som kommunstyrelsen ställt upp och översänder dem till 


kommunstyrelsen för beslut.   


Beslutsunderlag 
Ansökan nr. 1 Projekt Högstadium Centrum 


Ansökan nr. 2 Läsglädje 


Ansökan nr. 3 Kreativt centrum för återbruk och kultur – ”Skattkistan”  


Protokollsutdrag BUNAU 2021-02-23 § 17      


Yrkanden 


Eva Dahlgren (C) menar att projektet vid en fortsatt verksamhet kommer att 


innebära stora extra kostnader som inte ryms i barn- och 


utbildningsnämndens budget och yrkar därför att nämnden ska besluta att 


avslå ansökan nummer 3.     


Beslutsgång 


Ordförande Eva Dahlgren (C) frågar nämnden om de tre ansökningarna i tur 


och ordning och finner att nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att 


godkänna ansökan nummer 1 och 2, men beslutar att avslå ansökan nummer 


3.     


  


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 23 Dnr 2020/01366  


Redovisning av åtgärder efter kommunens 
dataskyddsombuds granskning av register över 
behandling av personuppgifter 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden godkänner redovisningen av den utförda utredningen med 


anledning av kommunens dataskyddsombuds granskning. 


2 Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att initiera samarbete med 


kommunarkivet i syfte att förbättra arbetet med arkiveringen av 


personuppgifter i enlighet med artikel 30 i dataskyddsförordningen.      


      


Bakgrund 


Varje personuppgiftsansvarig och, i tillämpliga fall, dennes företrädare ska 


föra ett register över behandling av personuppgifter som utförts under dess 


ansvar.  


Kommunens dataskyddsombud genomförde under hösten 2020 en 


granskning av barn- och utbildningsnämndens registerförteckning enligt 


artikel 30 i dataskyddsförordningen. Granskningen redovisades på barn- och 


utbildningsnämndens sammanträde den 8 december 2020. 


Granskningen resulterade i en rapport som generellt visade ett gott resultat. 


Dock visade granskningen på brister inom vissa områden i register-


förteckningen som behöver kompletteras eller justeras för att leva upp till 


skyldigheten att föra en fullständig registerförteckning över 


personuppgiftsbehandlingar. 


Nämndsmötet den 8 december 2020 beslutade därför att åter behandla 


ärendet vid sammanträdet den 9 mars 2021 för att då fatta beslut om 


korrigeringar i behandlingen av personuppgifter, om det skulle visa sig 


nödvändigt.  


Utredningen som är gjord efter nämnden i december visar att de punkter som 


dataskyddsombuden lyfter i sin rapport går att korrigera genom ytterligare 


arbete med nämndens registerförteckning samt ett bättre samarbete kring 


databaser med kommunens arkiv. Arkivet har i kraft av arkivlagen större 


möjligheter att spara uppgifter om elever som avslutat sin skolgång än barn- 


och utbildningsnämnden. Dessa åtgärder bör gå att åtgärda under 2021.  
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Beslutsunderlag 
Dataskyddsombudets tillsynsrapport om granskning av registerförteckning 


enligt artikel 30 dataskyddsförordningen. 


granskning av registerförteckning enligt artikel 30 dataskyddsförordningen.    


Protokollsutdrag BUNAU 2021-02-23 § 18         
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§ 24 Dnr 2020/01343  


Barn- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll 
2021 - komplettering 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden antar komplettering till internkontrollplan 


för 2021.  


     


Bakgrund 


Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för den interna kontrollplanen 


inom förvaltningen och ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av 


den interna kontrollen enligt kommunallagen 6 kap. 7§. I enlighet med 


riktlinjerna för internkontroll ska kontrollplanen revideras årligen.  


Internkontrollen syftar till att lagar och kommunens styrdokument följs, att 


bedöma och förebygga risker som kan skada kommunen ekonomiskt eller 


förtroendemässigt och att vara ett hjälpmedel för att uppnå målen.  


Inför år 2021 har internkontrollgruppen arbetat fram nytt arbetssätt för de 


kommunövergripande kontrollpunkterna. Tidigare har personal på respektive 


förvaltning kontrollerat dessa punkter men från och med 2021 kommer de 


kommunövergripande kontrollerna genomföras centralt. Syftet med det nya 


arbetssättet är att få en enhetlig rapportering och samsyn, och därmed minska 


risken att tjänstepersoner kontrollerar sitt eget arbete.  


Barn- och utbildningsnämnden fattade den 8 december 2020 beslut om plan 


för intern kontroll 2021, men denna plan behöver nu kompletteras med 


nedanstående punkter. 


Barn- och utbildningsförvaltningens kontroller  


Följande kontrollåtgärder i den kommunövergripande internkontrollplanen 


ska läggas till barn- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll 2021. 


 


1. Leverantörstrohet 


2. GDPR 


 


Beslutsunderlag 
Internkontrollplan kommunövergripande 2021 


Barn- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll (BUN 2020-12-08,  


§ 130) 


Protokollsutdrag BUNAU 2021-02-23 § 19      
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§ 25 Dnr 2020/01498  


Beslut om bidrag fristående gymnasieskola 2021 - 
komplettering 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner nedanstående komplettering 


av prislista för bidrag till fristående gymnasieskolor för kalenderår 2021. 


         


Bakgrund 


När det gäller nationella program som Falköpings kommun inte själva 


anordnar, men som anordnas inom samverkansområdet Utbildning 


Skaraborg, ska bidrag till fristående gymnasieskola beräknas utifrån det 


viktade snittpriset av de anordnande kommunernas självkostnad. 


 


Bidrag för program enligt Utbildning Skaraborgs genomsnittliga 


bidragsbelopp 


(program som ej anordnas av Falköpings kommun) 


 


Program 
Totalt budgeterat bidragsbelopp 2021 


(kronor per elev och år) 


BAI Bygg- och 


anläggningsprogrammet 


inriktning anläggningsfordon 


182 420 


ES Estetiskt program exkl. 


inriktning musik 
122 006 


FTI Fordons- och 


transportprogrammet inriktning 


transport 


202 039 


HT Hotell- och 


turismprogrammet 
133 394 


HU Humanistiska programmet 79 970 


RL Restaurang- och 


livsmedelsprogrammet 
160 912 
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VF VVS- och 


fastighetsprogrammet 
143 435 


IB International Baccalaureate 144 060 


HV Hantverksprogrammet 114 915 


 


 


Tilläggsbelopp 


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


omfattande behov av särskilt stöd. 


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


betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 


kommunen. 


Tilläggsbelopp ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av 


personal vid kommunens specialpedagogiska centrum. 
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§ 26 Dnr 2021/00218  


Ombudgetering av investeringsmedel mellan 2020 och 
2021 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden begär att kommunstyrelsen 


rekommenderar kommunfullmäktige att ombudgetera minus 1,8 miljoner 


kronor från investeringsbudget 2020 till investeringsbudget 2021.       


Bakgrund 


Kostnaden för delar av inventarierna till tillbyggnaden på Vindängens skola 


bokfördes 2020 men budget för detta ligger i 2021 års investeringsbudget. 


Därför föreslås att investeringsbudgeten för 2021 minskas med samma 


belopp som den negativa avvikelsen mot investeringsbudgeten som barn- 


och utbildningsnämnden visade 2020. 
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§ 27 Dnr 2021/00125  


Ekonomisk lägesrapport 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden godkänner den ekonomiska lägesrapporten per 2021-02-28 och 


lägger den till handlingarna.       


      


Bakgrund 


Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden efter årets två första 


månader är att nämnden kommer att hålla sin budget för år 2021. Skillnaden 


mot föregående års negativa avvikelse mot budget på 10 miljoner kronor 


ligger dels i att barn- och utbildningsnämnden fått en ökad ram med 7 


miljoner kronor och dels i att staten har förlängt sjuklönekompensationen till 


och med april 2021, samt att Falköpings tilldelning från statsbidraget för 


likvärdig skola ökat med 7 miljoner kronor jämfört med år 2020.      
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§ 28 Dnr 2021/00213  


Skolriksdagen 2021 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en nämndsledamot per parti 


ska erbjudas att delta i årets Skolriksdag den 26-27 april 2021.       


      


Bakgrund 


Skolriksdagen arrangeras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och 


genomförs vartannat år. Skolriksdagen 2021 genomförs den 26-27 april som 


en digital konferens. Det är en mötesplats för dem som leder och styr skolan, 


för politiker och ledande tjänstepersoner.     
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§ 29 Dnr 2021/00076  


Information till nämnden 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden lägger informationen till handlingarna.      


Bakgrund 


 Ungdomsstrateg Karoline Jernsparv berättar om Unga 


Kommunutvecklare och visar en kort film om trakasserier i skolan som 


de tagit fram. 


 Helena Jansson och Cecilia Larson från barnomsorgskontoret redovisar 


resultatet av avgiftskontrollen gällande barnomsorgsavgifter 2018.  


 Henrik Ader och Jens Sjöstrand informerar om arbetet med att ta fram en 


ny budgetfördelningsmodell, framförallt gällande grundskolan. 


 Henrik Ader informerar om arbetet med skolorganisationen fram till att 


Platåskolan står klar, vilket beräknas bli hösten 2023. 


 Caroline Lindgren och Karina Bronell informerar om statsbidrag 2021. 


 Karina Bronell informerar om barn- och utbildningsförvaltningens 


hälsotal 2020. 


 Information om att Olinsgymnasiet skickat in en ansökan till 


Skolinspektionen om att starta en fristående gymnasieskola i Falköping. 


Skolinspektionens remiss i ärendet kommer att behandlas i nästa 


nämndomgång. 


 Karina Bronell informerar om aktuellt covid-läge. Det har kommit nya 


rekommendationer som till stor del handlar om testning och som nu även 


inbegriper gymnasieelever. Smittskyddet Västra Götaland har även 


kommit med förtydligande rekommendationer angående när- och 


distansundervisning för gymnasiet, som har resulterat i ett nytt 


ordförandebeslut om undervisningen på Ållebergsgymnasiet. Beslutet 


fattades igår, måndag. Smittskyddet arrangerar varje onsdag eftermiddag 


en informationsträff om aktuellt smittläge. Just nu ökar smittan i 


Göteborgsområdet, men man ser inte just nu någon ökning i Falköpings 


kommun. Dock befarar man en tredje våg av smitta och att den brittiska 


mutationen av viruset som förefaller mera smittsam ska spridas alltmer. 


Det finns risk för ryckighet i verksamheterna framöver när man får fatta 


lokala beslut utifrån det aktuella smittläget.  
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 Avsägelse från Abdullah Borghol (S). Ny ersättare i nämnden från och 


med 2021-03-09 är Karolina Bergström (S)  


 Eva Dahlgren informerar om att hon anmält nämnden till pilotprojekt för 


att använda Microsoft Teams som mötesforum istället för Skype for 


Business. 
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§ 30 Dnr 2021/00075  


Delegationsbeslut  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden lägger redovisade delegationsbeslut 2021-01-20 – 2021-03-01 


till handlingarna.      


      


Bakgrund 


Delegationsbeslut 2021-01-20 – 2021-03-01, samt delegationsbeslut 


skolskjuts 2021-01-20 – 2021-03-01      
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§ 31 Dnr 2021/00211  


Anmälningsärenden till nämnd 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden lägger redovisade anmälningsärenden 2021-01-20 –         


2021-03-01 till handlingarna.      


      


Bakgrund 


 Protokoll BUNAU 2021-02-23 


Protokoll FÖSAM 2021-02-25 


 Ärenden om kränkande behandling 2021-01-20 - 2021-03-01 – 


sammanställning 


 Ärenden om kränkande behandling 2021-01-20 - 2021-03-01 – 


grundskolan 


 Ärenden om kränkande behandling 2021-01-20 - 2021-03-01 – 


Ållebergsgymnasiet 


 Ärenden om kränkande behandling 2021-01-20 - 2021-03-01 – 


förskolan 


 Två personuppgiftsincidenter anmälda till 


Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Björn Broberg informerar 


muntligt om hur man upptäckt incidenterna och hur man avser att 


agera för att förhindra att det ska hända igen. 


 Rektors beslut om avstängning av elev 2021/178. Sonja Neuman Hall 


informerar muntligt om orsaken till avstängningen. 
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§ 32 Dnr 2021/00019  


Inkomna skrivelser  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden lägger inkomna skrivelser 2021-01-20 – 2021-03-01 till 


handlingarna.      


      


Bakgrund 


 Skrivelse angående Odensbergsskolan 


 Skrivelse från Migrationsverket om uppsägning av lägenheter i 


Falköpings kommun       
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§ 33 Dnr 2021/00078  


Rapporter från verksamhetsbesök 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden lägger rapporten från verksamhetsbesök till handlingarna.      


     


Bakgrund 


Eva Dahlgren (C) och Jonas Larsson (SD) rapporterar från programråd med 


Industritekniska programmet på Ållebergsgymnasiet den 23 februari 2021.      
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§ 34 Dnr 2021/00077  


Övriga rapporter 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden lägger rapporten till handlingarna.           


      


Bakgrund 


Eva Dahlgren (C) rapporterar att överklagandet av detaljplanen för 


Platåskolan behandlades av Mark- och miljööverdomstolen igår, den 8 mars 


2021. Besked om ärendet väntas inom kort.  


Marklov och bygglov för Platåskolan har överklagats till den högre instansen 


Mark- och miljödomstolen efter att Länsstyrelsen avslagit tidigare  


överklaganden av marklov och bygglov.     
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