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Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (21) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-21 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 08:15-11:30, ajournering kl. 10:00-10:25. 
Klockan 11:30-16:30 politikerutbildning, med uppehåll för lunch 12:00-13:00 och 
paus kl. 14:35-15:00. 

Beslutande Sofia Thuvesson (C), Ordförande 
Fredy Neüman (S), 2:e vice ordförande 
Lena Sjödahl (M), 1:e vice ordförande 
Albin Gilbertsson (SD) 
Lars Håkanson (L) 
Karolina Bergström (S) 
Hassan Hussein (S), frånv. 9:30-10:25 
Därefter närv. till 11:30 

Nathalie Lidén (KD), fram till 11:30 
Britt-Marie Jokela (SD) 
Elisabeth Klang (V), fram till 11:30 
Lillemor Bertilsson (S), fram till 14:40 
Marie Leward Westin (MP), fram till 11:30 
Per Halldén (M), tjänstg. ersättare 
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S), tjänstg. 
ersättare 9:30-10:25 §§ 41-44, 46-48, 50 
 

Ersättare 

 

Yasin Jama (C) 
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S) -11:30 
Mikael Lund (SD) – 11:30 
Ing-Marie Larsson (L)  
Henrik Brolin (S) 

Monica Janzon (S) – 11:30 
Majlis Wennberg (KD) – 11:30 
Christer Carlsson (SD) 
Frida Ålebring (S) – 11:30 
Anders Stålhand (MP) 

Övriga närvarande 
 
 
 

Karina Bronell, skolchef 
Jens Sjöstrand, förvaltningsekonom, § 38 samt politikerutbildning 
Yvonne Hagle, utvecklingsstrateg, § 39, § 45 samt politikerutbildning 
Henrik Ader, verksamhetschef grundskola, § 39, § 45 samt politikerutbildning 
Claes Ekstrand, övergripande rektor, § 40 
Ann Johansson, verksamhetschef förskola, § 41 samt politikerutbildning 
Björn Stenström, samordnare, § 45 samt politikerutbildning 
Björn Broberg, utvecklingsstateg IKT, § 45, samt politikerutbildning 
Torbjörn Karlsson, verksamhetschef gymnasieskola, politikerutbildning 
Lotta Mantler, verksamhetschef SPC, politikerutbildning 
Anna Isaksson, jurist, politikerutbildning 

Justerare Fredy Neüman  

Underskrifter                               Protokollet är digitalt signerat och saknar därmed underskrifter 

 
Sekreterare Sonja Neuman Hall Paragrafer §§ 38-50 

Ordförande Sofia Thuvesson 

Justerare  Fredy Neüman  

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-03-21 

Justeringsdatum 2023-03-22 

Anslaget är uppsatt  2023-03-23–2023-04-13 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Sonja Neuman Hall 
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§ 38 Dnr 2023/00054 

Ekonomisk lägesrapport per den 28 februari 2023 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden lägger den ekonomiska lägesrapporten 

per den 28 februari 2023 till handlingarna. 

Sammanfattning 

Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden 2023 är att nämnden 

förväntas hålla sin budget. 

Förskola 

Förskolan har en haft god budgetföljsamhet de senaste åren och 

prognostiseras ha det även i år. Utfallet efter två månader ligger i nivå med 

föregående år och förskolan förväntas hålla sin budget med marginal även 

2023. 

Grundskola 

Utfallet efter två månader ligger något över motsvarande period föregående 

år. Detta är väntat då grundskolan under våren höll sig inom ram, men 

slutade året med ett underskott. De enheter som inte höll budget i fjol har 

vidtagit åtgärder och dessa förväntas få in grundskolan inom ram under 

2023, så grundskolan prognostiseras hålla sin budget 2023. 

Gymnasieskola 

Ållebergsgymnasiet hade 2022 en negativ avvikelse mot budget. Utfallet 

efter två månader ligger i paritet med föregående år och de åtgärder som 

vidtagits för att komma in ram förväntas få tillräcklig effekt för att 

Ållebergsgymnasiet ska hålla sin budget 2023. 

Övrigt 

Nämnden hade ett stort underskott på interkommunala nettokostnader 2022. 

I budget 2023 har det tagits höjd för fortsatt höga kostnader för köp av plats 

hos annan huvudman och utfallet efter två månader tyder på att den högre 

budgeterade nivån är tillräcklig för att täcka de interkommunala 

nettokostnaderna. Övriga poster prognostiseras hålla budget 2023. 

 

     

 

 F
N

, S
T 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

71
65

02
64

4




 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4 (21) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-21 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 39 Dnr 2022/00668 

Prognos behörighet till gymnasiet 2022/2023 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen om prognos 

behörighet till gymnasiet 2022/2023 till handlingarna. 

Sammanfattning 

 

Prognosuppföljningen är en uppföljning av elevernas julbetyg åk 9. Den görs 

för att få en uppskattning av hur många elever som beräknas klara 

behörigheten till gymnasiet. Detta är viktigt för gymnasieskolans möjligheter 

att planera för kommande läsår. I samband med prognosuppföljningen görs 

en orsaksanalys som synliggör vilka utvecklingsområden som finns. Detta 

blir ett underlag i planeringen för de insatser som kan behöva göras 

framgent.   

Underlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2023-03-17 

 Prognosuppföljning av elevernas julbetyg i årskurs 9 

 Protokollsutdrag BUNAU § 18 2023-03-07 
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§ 40 Dnr 2023/00290 

Information om Handlingsplan SSA (Samverkan Skola 
Arbetsliv) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och lägger den 

till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt skollagen ska elever i alla skolformer utom förskolan och 

förskoleklassen ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Den ska utgå 

från elevernas behov. Eleverna behöver utveckla kunskaper både om sig 

själva och om olika valalternativ under sin skoltid för att kunna göra väl 

underbyggda studie- och yrkesval. 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under många år jobbat på olika sätt 

med att utveckla arbetet med bred studie- och yrkesvägledning i grundskolan 

och gymnasiet i Falköping. Ett större utvecklingsarbete gjordes 2009-2010 

och man döpte arbetet till VISA – (Vägledning Inför Studier och Arbetsliv). 

Arbetet hade fokus på PRAO (Praktisk arbetslivsorientering) för åk 8 och 9 

samt entreprenöriellt utvecklingsarbete på olika sätt. 

Från 2011 när den nya läroplanen Lgr11 kom samt när PRAO blev 

obligatorisk 1 juli 2018 för åk 8 och 9 har arbetet utvecklats. 

Under 2022 startade man ett utvecklingsarbete att utveckla en ny SSA-plan 

som bygger på den gamla VISA-planen. SSA står för Samverkan Skola 

Arbetsliv och är det begreppet som alla huvudmän/kommuner använder. 

I arbetet med ta fram en ny SSA-plan har förvaltningen tagit in goda 

exempel från andra kommuner samt forskning och stödmaterial från 

Skolverket. 

Dessa fem punkter har man tagit fasta på i ett nytt utvecklingsarbete. 

1. 1. Utveckla innehåll och former (aktivitetsplan) 

2. Engagemang- hela skolans ansvar (bred och integrerad SYV (Studie- och 

yrkesvägledare))   Lärare-SYV tillsammans 

3. Aktivt SSA-råd som ser till att SSA-planen är känd och att den 

utvärderas lokalt - centralt 

4. SSA-plans ansvariga på varje enhet som ingår i nätverk 

5. Integreras i SKA arbete (Systematiskt kvalitetsarbete) - som årligen 

utvärderas 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2023-02-28 

 Handlingsplan SSA 
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§ 41 Dnr 2023/00248 

Initiativärende om utökad barnomsorg på obekväma 
tider 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda ett 

ökat behov av platser på natt- och helgomsorg. 

2 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda 

miljön för de äldre barnen med ett behov av natt- och helgomsorg. 

3 Uppdragen ska redovisas vid nämndens sammanträde den 23 maj 2023. 

Sammanfattning 

På Hästbackens förskola bedrivs natt- och helgomsorg sedan 1 januari 2008. 

Det finns ingen platsgaranti på natt- och helgomsorg och under åren har de 

platser som erbjudits varit tillräckliga. Det senaste året kan vi se en ökad 

efterfrågan av omsorg på natt- och helgverksamheten. 

Förvaltningens bedömning är att en utredning av ett ökat behov av omsorg 

på natt- och helgverksamheten ska genomföras.  

Förvaltningens förslag är att barn- och utbildningsnämnden ger barn-och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda ett ökat behov av platser på 

natt- och helgomsorg. Miljön för de äldre barnen med behov av natt- och 

helgomsorg utreds samtidigt. 

Bakgrund 

Natt- och helgomsorg har bedrivits på Hästbackens förskola sedan 1 januari 

2008. Det finns inget lagkrav på att en kommun ska erbjuda denna 

verksamhet, däremot ska kommunen sträva efter det. 

”Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i 

samband med större helger” 

Skollagen, kap 8 § 3 

”Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då 

förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med 

hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt” 

Skollagen, kap 25 § 5 

Falköpings kommun uppbär ett statsbidrag för 55 barn i natt- och 

helgomsorg. Detta statsbidrag täcker inte de kostnader som denna 

verksamhet kräver. Varje år skjuts pengar till i budgeten. 
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I de flesta kommuner erbjuds denna verksamhet för barn från 2 års ålder och  

i Falköpings kommun har vi i dagsläget barn som är 1 år. I utredningen bör 

man utgå från barnperspektivet för att se om vi ska införa en åldersgräns 

även i Falköping. 

Under det senaste året har vi sett en ökad efterfrågan av platser på natt-och 

helgomsorg. I utredningen ska det framgå hur platserna nyttjas på natt- och 

helgomsorg. En utredning, runt platsbehov samt både kö och nyttjandenivå, 

bör ske. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen kan se att en utredning av ökat behov av platser till natt- och 

helgomsorg behöver göras. Alla vårdnadshavare som har en köplats ska ha 

ett behov av plats, inte finnas i kö ifall de får ett arbete där plats behövs 

framöver. En utredning av behov hos alla familjer som uppbär plats behöver 

också genomföras, då det kan finnas familjer som inte nyttjar sin plats minst 

2 gånger/månad, som riktlinjerna säger. Förvaltningen kommer även utreda 

miljön för de äldre barnen med natt-och helgomsorg. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till utredning ryms inom befintlig budget.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2023-02-28 

 Initiativärende från Fredy Neüman (S) om utökad barnomsorg på 

obekväma tider. 

 Riktlinjer för natt- och helgomsorg. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Rektorer förskola och grundskola 

Barnomsorgskontoret 

Verksamhetschef förskola 
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§ 42 Dnr 2023/00253 

Remiss Samverkansstrategi Utbildning Skaraborg 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta 

Samverkansstrategi Utbildning Skaraborg 

Sammanfattning 

Ett nytt måldokument för Utbildning Skaraborg har tagits fram för beslut. 

Dokumentet följer den regionala utvecklingsstrategin VG2030 samt den 

delregionala strategin. Dokumentet heter Samverkansstrategi för Utbildning 

Skaraborg.  

Två områden har definierats som prioriterade: fullföljd utbildning samt 

kompetensförsörjning för en arbetsmarknadsregion där utbud och efterfrågan 

är i balans.  

Direktionen beslutade den 2 februari 2023 att rekommendera 

medlemskommunerna att anta strategin. 

Bakgrund 

Måldokument Utbildning Skaraborg antogs för första gången 2015. Nu är 

det dags att anta ett nytt styrande dokument som bättre följer den regionala 

utvecklingsstrategin VG2030 samt den delregionala utvecklingsstrategin för 

Skaraborg. Detta dokument heter Samverkansstrategi för Utbildning 

Skaraborg och gäller för kommande mandatperiod. Skaraborgs skol- och 

utbildningschefer har, genom presidiet för skolchefsnätverket, tagit fram en 

samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg som på ett tydligt sätt beskriver 

skolchefsnätverkets intention och prioriteringar.  

Strategin utgår från Kommunalförbundets förbundsordning och betonar 

tillitsfull samverkan mellan kommuner och andra aktörer. Strategin beskriver 

en organiserad samverkan genom Utbildning Skaraborg med den politiska 

styrande nivån. Samverkansavtal finns som bilagor till detta dokument.  

Två prioriterade områden har definierats i samverkansstrategin;  

1 Fullföljd utbildning  

2 Kompetensförsörjning för en arbetsmarknadsregion där utbud och 

efterfrågan är i balans 

Direktionen beslutade den 2 februari 2023 att rekommendera 

medlemskommunerna att anta Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg 

2023-2026. 

 

 F
N

, S
T 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

71
65

02
64

4




 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10 (21) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-21 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Förvaltningens bedömning 

För att möta de utmaningar som finns inom kompetensförsörjningsområdet 

såväl lokalt som regionalt är samverkan av stor vikt. Förvaltningens 

bedömning är att nämnden bör rekommendera kommunstyrelsen att anta 

samverkansstrategin. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, BUN 

2023/00253 

 Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg 2023-2026, 2023-02-02 

 Protokollsutdrag Skaraborgs Kommunalförbund direktionsmöte, 2023-

02-02 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            

 F
N

, S
T 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

71
65

02
64

4




 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11 (21) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-21 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 43 Dnr 2023/00151 

Revidering dokumenthanteringsplan  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden antar dokumenthanteringsplan att börja 

gälla den 1 april 2023. 

Sammanfattning 

En dokumenthanteringsplan är en hjälp för dem som arbetar i en 

organisation genom att den talar om hur olika dokument ska hanteras. Den 

underlättar för arkivering och återsökning av dokument.  

Arkivbildning och gallring inom kommuner styrs av arkivlagen (1990:782). 

Av arkivlagen framgår att myndigheters arkiv ska bevaras, hållas ordnade 

och vårdade på så sätt att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna 

handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning samt 

forskningens behov och vidare att varje myndighet ska upprätta en 

dokumenthanteringsplan.  

I dokumenthanteringsplanen står närmare beskrivet vilka handlingar som 

finns inom varje verksamhet samt hur dessa ska behandlas (främst om de ska 

bevaras eller gallras). Att gallra innebär att handlingen förstörs antingen 

direkt eller efter en viss tid. 

Gallringsråden i denna dokumenthanteringsplan bygger på Sveriges 

Kommuner och Landstings (SKL) skriftserie ”Bevara eller gallra”, 

framtagen av SKL i samarbete med Riksarkivet.  

Dokumenthanteringsplanen ersätter den plan som antogs vid nämndens 

sammanträde den 13 september 2022. Vid detta tillfälle beslutades också att 

nämnden delegerar till skolchef att vid behov och efter samråd med 

arkivarie, besluta om revidering av dokumenthanteringsplanen och att planen 

ska revideras av nämnden i februari eller mars vid varje ny mandatperiod. 

Bakgrund 

Dokumenthanteringsplanen beskriver de allmänna handlingarna och 

hanteringen av dem vid barn- och utbildningsnämnden och dess 

verksamheter. 

Genom antagande av planen har myndigheten beslutat om gallring enligt 10 

§ arkivlagen (1990:782) med stöd av 6 kap 3 § kommunallagen (2017:725).  

Dokumenthanteringsplanen utgör också ett beslut om arkivvården vid 

myndigheten avseende registrering av allmänna handlingar (diarieföring), 

val av material och metod vid framställning av handlingar,  och organisering 

av arkivet enligt 5 § punkt 1och 2 och 6 § punkt 1 arkivlagen. 
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Dokumenthanteringsplanen utgör en del av myndighetens arkivbeskrivning 

(information om vilka handlingar som finns och hur arkivet är organiserat) 

enligt 6 § punkt 2 arkivlagen. En kompletterande del av arkivbeskrivningen 

återfinns i en separat dokumentation som redogör för myndighetens 

verksamhet och organisation över tid. 

Dokumenthanteringsplanen utgör också en beskrivning av myndighetens 

allmänna handlingar som skall upprättas enligt 4 kap 2 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). 

Dokumenthanteringsplanen kan också användas som ett verktyg för 

kvalitetssäkring av verksamheten, för uppföljning och för kontroll. 

Förvaltningens bedömning 

Dokumenthanteringsplanen har tagits fram i samarbete med 

kommunarkivarien och följer en struktur som är gemensam för alla 

kommunens nämnder. En dokumenthanteringsplan är ett levande dokument 

och kommer att revideras vid behov. För att underlätta denna hantering 

föreslås att skolchef, efter samråd med arkivarie, kan besluta om revidering 

av dokumenthanteringsplan. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2023-02-28 

 Förslag till dokumenthanteringsplan att börja gälla den 1 april 2023. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Skoladministratörer 

Rektorer och övrig ledningspersonal 

Kommunkansliet            
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§ 44 Dnr 2023/00244 

Rapport intern kontroll 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten över utförd 

internkontroll 2022. 

Sammanfattning 

Under 2022 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 två förbättringsförslag. Anmärkning 

gäller registerutdrag där rutiner inte följs. Åtgärden blir att den nya rutinen 

för registerutdrag följs upp och fler kontroller under året görs. 

Förbättringsförslag gäller nya rutiner för hantering av klagomål, som ska 

följas upp under 2023 samt uppföljning av kompetensförsörjningen för att 

öka behörigheten bland personalen. 

I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen: 

1. 1. Avtalsbevakning 

2. Diarieföring/Posthantering/E-post 

3. Fullmäktigebeslut 

4. Delegationsbeslut 

5. Uppföljning av inkomna ärenden – kränkande behandling 

6. Nämndbeslut 

7. Barnkonsekvensanalys 

8. Inköp/upphandling 

9. Klagomål- och synpunktshantering 

10. Registerutdrag 

11. Kompetensförsörjning 

 

Kommunövergripande kontrollpunkt: 

 Leverantörstrohet – kontroll att inköp gjorts enligt gällande 

leverantörsavtal 

Från 2021 utförs de kommunövergripande kontrollerna av 

kommunledningsförvaltningen. Redovisning av utfall sker i särskild rapport 

till kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för den interna kontrollplanen 

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

Den förvaltningsövergripande internkontrollgruppen fortsätter sitt arbete 

med mallar och rutiner. Barn- och utbildningsförvaltningen 

internkontrollplan för 2022 har elva kontrollpunkter. 

Förvaltningens bedömning 

Den nya rutinen för registerutdrag ska följas upp och fler kontroller under 

året göras. Förbättringsförslag gäller nya rutiner för hantering av klagomål, 

som ska följas upp under 2023 samt uppföljning av kompetensförsörjningen 

för att öka behörigheten bland personalen.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2023-03-01 

 Internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2022 

 Rapport av internkontroll 2022 
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§ 45 Dnr 2023/00036 

Information till nämnden  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden lägger den avlämnade informationen till 

handlingarna. 

Sammanfattning 

 Verksamhetschef grundskola Henrik Ader informerar om att det tagits 

fram handlingsplaner för modersmål och för studiehandledning på 

modersmål 

 Utvecklingsstrateg IKT Björn Broberg informerar om att det pågår ett 

arbete med upphandling av nytt elevadministrativt system.  

 Samordnare Björn Stenström informerar om arbetet med utrustning och 

upprustning av skolornas utemiljöer. Det har avsatts budgetmedel på      

2 miljoner kronor per år i 10 år för denna satsning.  
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§ 46 Dnr 2023/00050 

Anmälningsärenden till nämnd  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisade anmälningsärenden 

under perioden 2023-02-15 – 2023-03-13 till handlingarna. 

Sammanfattning 

 2023-02-15 Anmälan om personuppgiftsincident 19210 

 2023-02-23 Anmälan om personuppgiftsincident 19343 

 2023-02-24 Anmälan av personuppgiftsincident 19343 till IMY 

 2023-03-02 EMI:s Patientsäkerhetsberättelse till nämnd 2023 

 2023-03-07 BUNAU protokoll 2023-03-07 

 2023-03-09 FÖSAM protokoll 2023-03-09 
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§ 47 Dnr 2023/00052 

Delegationsbeslut  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisade delegationsbeslut   

2023-02-15 – 2023-03-13 till handlingarna. 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut 2023-02-15 – 2023-03-13 

Datum Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienr 

2023-03-08 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om självskjutsersättning för 
gymnasieelev höstterminen 2022 

Sarah Cato 2023/00360 

2023-03-07 Rektor Åttagårdsskolan Beslut om uppskjuten skolplikt  Annica Ekeroos 2023/00350 

2023-03-06 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass 
läsåret 2023/2034 efter skolval 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-03-06 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass 
läsåret 2023/2024 efter skolval  

Henrik Ader 2023/00057 

2023-03-06 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass 
läsåret 2023/2024 efter skolval - avslag 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-03-06 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass 
läsåret 2023/2024 efter skolval - avslag 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-03-02 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om att fullgöra skolgång i 
Falköpings kommun 

Henrik Ader 2023/00170 

2023-03-02 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om att fullgöra skolgång i 
Falköpings kommun 

Henrik Ader 2023/00170 

2023-03-02 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om att fullgöra skolgång i 
Falköpings kommun 

Henrik Ader 2023/00170 

2023-03-02 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg Helen Dahlstrand 2022/00962 

2023-02-28 Rektor Högstadium 
Centrum 

Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Katarina Andersson 2023/00046 

2023-02-28 Rektor Kinnarpsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

Carina Milton Persson 2023/00046 

2023-02-28 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om att fullgöra skolgång i 
Falköpings kommun  

Henrik Ader 2023/00170 

2023-02-27 Verksamhetschef 
grundskola 

Ändring av beslut gällande 
skolplacering i förskoleklass 2023/2024 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-22 Rektor Åttagårdsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval  

Annica Ekeroos 2023/00046 

2023-02-22 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts - avslag Sarah Cato 2023/00291 

2023-02-22 Privatperson Beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2021/01266 

2023-02-22 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om att fullgöra skolgång i 
Falköpings kommun 

Henrik Ader 2023/00170 

2023-02-21 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Ordförandebeslut angående 
sammanträdesarvode för deltagande 
vid Utbildning Skaraborgs utbildning för 
skolpolitiker den 9 februari 2023 

Sofia Thuvesson 2023/00277 
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Datum Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienr 

2023-02-20 Rektor Åsarpsskolan Placering i skola i Falköpings kommun Inga-Maj Larsson 2023/00170 

2023-02-16 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts vid växelvis 
boende 

Sarah Cato 2023/00273 

2023-02-16 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts vid växelvis 
boende 

Sarah Cato 2023/00272 

2023-02-15 Jurist Beslut gällande begäran om allmän 
handling 

Anna Isaksson 2023/00224 

 

Delegationsbeslut om skolskjuts i e-tjänst 2023-02-15 – 2023-03-13 

ID Status Beslutat Orsak till ansökan Avsändare/mottagare Handläggare 

39291 Avslutat 2023-03-01  Växelvis boende 
Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Sarah Cato 

39511 Avslutat 2023-03-08  Växelvis boende 
Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Sarah Cato 

39538 Beslutat 2023-03-14  Växelvis boende 
Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Sarah Cato 

 

Anställningsavtal 2023-02-15 – 2023-03-13 

Tillsvidareanställningar 11 

Vikarier 2 

Timvikarier 10 
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§ 48 Dnr 2023/00051 

Inkomna skrivelser  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden lägger inkommen skrivelse 2023-02-23 

till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

 2023-02-23 Skrivelse om högstadieskola för elever i Åsle samt svar på 

densamma. 
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§ 49 Dnr 2023/00055 

Rapporter från verksamhetsbesök  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporter från verksamhetsbesök 

till handlingarna. 

Sammanfattning 

 Karolina Bergström (S) och Ing-Marie Larsson (L) rapporterar från 

programråd med El-och energiprogrammet den 16 mars 2023. 

 Lena Sjödahl (M) rapporterar från programråd med Barn-och 

fritidsprogrammet den 9 mars 2023. 

 Nathalie Lidén (KD) och Henrik Brolin (S) rapporterar från programråd 

med Bygg- och anläggningsprogrammet den 15 mars 2023. 

 Christer Carlsson (SD) rapporterar från programråd med Fordons- och 

transportprogrammet den 7 mars 2023. 

 Sofia Thuvesson (C), Nathalie Lidén (KD) och Yasin Jama (C) 

rapporterar från verksamhetsbesök på Ållebergsgymnasiet den 15 mars 

2023.  
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§ 50 Dnr 2023/00053 

Övriga rapporter  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporter om kränkande 

behandling 2023-02-14 – 2023-03-14 till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

 Rapport anmälningar om kränkande behandling 2023-02-14 –          

2023-03-14 – sammanställning 

 Rapport anmälningar om kränkande behandling 2023-02-14 –          

2023-03-14 – grundskolan 

 Rapport anmälningar om kränkande behandling 2023-02-14 –          

2023-03-14 - Ållebergsgymnasiet 
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 08:15-11:30, ajournering kl. 10:00-10:25. 
Klockan 11:30-16:30 politikerutbildning, med uppehåll för lunch 12:00-13:00 och 
paus kl. 14:35-15:00. 


Beslutande Sofia Thuvesson (C), Ordförande 
Fredy Neüman (S), 2:e vice ordförande 
Lena Sjödahl (M), 1:e vice ordförande 
Albin Gilbertsson (SD) 
Lars Håkanson (L) 
Karolina Bergström (S) 
Hassan Hussein (S), frånv. 9:30-10:25 
Därefter närv. till 11:30 


Nathalie Lidén (KD), fram till 11:30 
Britt-Marie Jokela (SD) 
Elisabeth Klang (V), fram till 11:30 
Lillemor Bertilsson (S), fram till 14:40 
Marie Leward Westin (MP), fram till 11:30 
Per Halldén (M), tjänstg. ersättare 
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S), tjänstg. 
ersättare 9:30-10:25 §§ 41-44, 46-48, 50 
 


Ersättare 


 


Yasin Jama (C) 
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S) -11:30 
Mikael Lund (SD) – 11:30 
Ing-Marie Larsson (L)  
Henrik Brolin (S) 


Monica Janzon (S) – 11:30 
Majlis Wennberg (KD) – 11:30 
Christer Carlsson (SD) 
Frida Ålebring (S) – 11:30 
Anders Stålhand (MP) 


Övriga närvarande 
 
 
 


Karina Bronell, skolchef 
Jens Sjöstrand, förvaltningsekonom, § 38 samt politikerutbildning 
Yvonne Hagle, utvecklingsstrateg, § 39, § 45 samt politikerutbildning 
Henrik Ader, verksamhetschef grundskola, § 39, § 45 samt politikerutbildning 
Claes Ekstrand, övergripande rektor, § 40 
Ann Johansson, verksamhetschef förskola, § 41 samt politikerutbildning 
Björn Stenström, samordnare, § 45 samt politikerutbildning 
Björn Broberg, utvecklingsstateg IKT, § 45, samt politikerutbildning 
Torbjörn Karlsson, verksamhetschef gymnasieskola, politikerutbildning 
Lotta Mantler, verksamhetschef SPC, politikerutbildning 
Anna Isaksson, jurist, politikerutbildning 


Justerare Fredy Neüman  


Underskrifter                               Protokollet är digitalt signerat och saknar därmed underskrifter 


 
Sekreterare Sonja Neuman Hall Paragrafer §§ 38-50 


Ordförande Sofia Thuvesson 


Justerare  Fredy Neüman  
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§ 38 Dnr 2023/00054 


Ekonomisk lägesrapport per den 28 februari 2023 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden lägger den ekonomiska lägesrapporten 


per den 28 februari 2023 till handlingarna. 


Sammanfattning 


Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden 2023 är att nämnden 


förväntas hålla sin budget. 


Förskola 


Förskolan har en haft god budgetföljsamhet de senaste åren och 


prognostiseras ha det även i år. Utfallet efter två månader ligger i nivå med 


föregående år och förskolan förväntas hålla sin budget med marginal även 


2023. 


Grundskola 


Utfallet efter två månader ligger något över motsvarande period föregående 


år. Detta är väntat då grundskolan under våren höll sig inom ram, men 


slutade året med ett underskott. De enheter som inte höll budget i fjol har 


vidtagit åtgärder och dessa förväntas få in grundskolan inom ram under 


2023, så grundskolan prognostiseras hålla sin budget 2023. 


Gymnasieskola 


Ållebergsgymnasiet hade 2022 en negativ avvikelse mot budget. Utfallet 


efter två månader ligger i paritet med föregående år och de åtgärder som 


vidtagits för att komma in ram förväntas få tillräcklig effekt för att 


Ållebergsgymnasiet ska hålla sin budget 2023. 


Övrigt 


Nämnden hade ett stort underskott på interkommunala nettokostnader 2022. 


I budget 2023 har det tagits höjd för fortsatt höga kostnader för köp av plats 


hos annan huvudman och utfallet efter två månader tyder på att den högre 


budgeterade nivån är tillräcklig för att täcka de interkommunala 


nettokostnaderna. Övriga poster prognostiseras hålla budget 2023. 
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§ 39 Dnr 2022/00668 


Prognos behörighet till gymnasiet 2022/2023 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen om prognos 


behörighet till gymnasiet 2022/2023 till handlingarna. 


Sammanfattning 


 


Prognosuppföljningen är en uppföljning av elevernas julbetyg åk 9. Den görs 


för att få en uppskattning av hur många elever som beräknas klara 


behörigheten till gymnasiet. Detta är viktigt för gymnasieskolans möjligheter 


att planera för kommande läsår. I samband med prognosuppföljningen görs 


en orsaksanalys som synliggör vilka utvecklingsområden som finns. Detta 


blir ett underlag i planeringen för de insatser som kan behöva göras 


framgent.   


Underlag 


 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2023-03-17 


 Prognosuppföljning av elevernas julbetyg i årskurs 9 


 Protokollsutdrag BUNAU § 18 2023-03-07 
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§ 40 Dnr 2023/00290 


Information om Handlingsplan SSA (Samverkan Skola 
Arbetsliv) 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och lägger den 


till handlingarna. 


Sammanfattning 


Enligt skollagen ska elever i alla skolformer utom förskolan och 


förskoleklassen ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Den ska utgå 


från elevernas behov. Eleverna behöver utveckla kunskaper både om sig 


själva och om olika valalternativ under sin skoltid för att kunna göra väl 


underbyggda studie- och yrkesval. 


Bakgrund 


Barn- och utbildningsförvaltningen har under många år jobbat på olika sätt 


med att utveckla arbetet med bred studie- och yrkesvägledning i grundskolan 


och gymnasiet i Falköping. Ett större utvecklingsarbete gjordes 2009-2010 


och man döpte arbetet till VISA – (Vägledning Inför Studier och Arbetsliv). 


Arbetet hade fokus på PRAO (Praktisk arbetslivsorientering) för åk 8 och 9 


samt entreprenöriellt utvecklingsarbete på olika sätt. 


Från 2011 när den nya läroplanen Lgr11 kom samt när PRAO blev 


obligatorisk 1 juli 2018 för åk 8 och 9 har arbetet utvecklats. 


Under 2022 startade man ett utvecklingsarbete att utveckla en ny SSA-plan 


som bygger på den gamla VISA-planen. SSA står för Samverkan Skola 


Arbetsliv och är det begreppet som alla huvudmän/kommuner använder. 


I arbetet med ta fram en ny SSA-plan har förvaltningen tagit in goda 


exempel från andra kommuner samt forskning och stödmaterial från 


Skolverket. 


Dessa fem punkter har man tagit fasta på i ett nytt utvecklingsarbete. 


1. 1. Utveckla innehåll och former (aktivitetsplan) 


2. Engagemang- hela skolans ansvar (bred och integrerad SYV (Studie- och 


yrkesvägledare))   Lärare-SYV tillsammans 


3. Aktivt SSA-råd som ser till att SSA-planen är känd och att den 


utvärderas lokalt - centralt 


4. SSA-plans ansvariga på varje enhet som ingår i nätverk 


5. Integreras i SKA arbete (Systematiskt kvalitetsarbete) - som årligen 


utvärderas 
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Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2023-02-28 


 Handlingsplan SSA 
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§ 41 Dnr 2023/00248 


Initiativärende om utökad barnomsorg på obekväma 
tider 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda ett 


ökat behov av platser på natt- och helgomsorg. 


2 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda 


miljön för de äldre barnen med ett behov av natt- och helgomsorg. 


3 Uppdragen ska redovisas vid nämndens sammanträde den 23 maj 2023. 


Sammanfattning 


På Hästbackens förskola bedrivs natt- och helgomsorg sedan 1 januari 2008. 


Det finns ingen platsgaranti på natt- och helgomsorg och under åren har de 


platser som erbjudits varit tillräckliga. Det senaste året kan vi se en ökad 


efterfrågan av omsorg på natt- och helgverksamheten. 


Förvaltningens bedömning är att en utredning av ett ökat behov av omsorg 


på natt- och helgverksamheten ska genomföras.  


Förvaltningens förslag är att barn- och utbildningsnämnden ger barn-och 


utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda ett ökat behov av platser på 


natt- och helgomsorg. Miljön för de äldre barnen med behov av natt- och 


helgomsorg utreds samtidigt. 


Bakgrund 


Natt- och helgomsorg har bedrivits på Hästbackens förskola sedan 1 januari 


2008. Det finns inget lagkrav på att en kommun ska erbjuda denna 


verksamhet, däremot ska kommunen sträva efter det. 


”Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i 


samband med större helger” 


Skollagen, kap 8 § 3 


”Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då 


förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med 


hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt” 


Skollagen, kap 25 § 5 


Falköpings kommun uppbär ett statsbidrag för 55 barn i natt- och 


helgomsorg. Detta statsbidrag täcker inte de kostnader som denna 


verksamhet kräver. Varje år skjuts pengar till i budgeten. 


 


 







 


Barn- och utbildningsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


8 (21) 


Sammanträdesdatum 


2023-03-21 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 
 


Digital signering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


I de flesta kommuner erbjuds denna verksamhet för barn från 2 års ålder och  


i Falköpings kommun har vi i dagsläget barn som är 1 år. I utredningen bör 


man utgå från barnperspektivet för att se om vi ska införa en åldersgräns 


även i Falköping. 


Under det senaste året har vi sett en ökad efterfrågan av platser på natt-och 


helgomsorg. I utredningen ska det framgå hur platserna nyttjas på natt- och 


helgomsorg. En utredning, runt platsbehov samt både kö och nyttjandenivå, 


bör ske. 


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningen kan se att en utredning av ökat behov av platser till natt- och 


helgomsorg behöver göras. Alla vårdnadshavare som har en köplats ska ha 


ett behov av plats, inte finnas i kö ifall de får ett arbete där plats behövs 


framöver. En utredning av behov hos alla familjer som uppbär plats behöver 


också genomföras, då det kan finnas familjer som inte nyttjar sin plats minst 


2 gånger/månad, som riktlinjerna säger. Förvaltningen kommer även utreda 


miljön för de äldre barnen med natt-och helgomsorg. 


Finansiering och ekonomiska konsekvenser  


Förvaltningens förslag till utredning ryms inom befintlig budget.  


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2023-02-28 


 Initiativärende från Fredy Neüman (S) om utökad barnomsorg på 


obekväma tider. 


 Riktlinjer för natt- och helgomsorg. 


  


 


Paragrafen skickas till  
Rektorer förskola och grundskola 


Barnomsorgskontoret 


Verksamhetschef förskola 
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§ 42 Dnr 2023/00253 


Remiss Samverkansstrategi Utbildning Skaraborg 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta 


Samverkansstrategi Utbildning Skaraborg 


Sammanfattning 


Ett nytt måldokument för Utbildning Skaraborg har tagits fram för beslut. 


Dokumentet följer den regionala utvecklingsstrategin VG2030 samt den 


delregionala strategin. Dokumentet heter Samverkansstrategi för Utbildning 


Skaraborg.  


Två områden har definierats som prioriterade: fullföljd utbildning samt 


kompetensförsörjning för en arbetsmarknadsregion där utbud och efterfrågan 


är i balans.  


Direktionen beslutade den 2 februari 2023 att rekommendera 


medlemskommunerna att anta strategin. 


Bakgrund 


Måldokument Utbildning Skaraborg antogs för första gången 2015. Nu är 


det dags att anta ett nytt styrande dokument som bättre följer den regionala 


utvecklingsstrategin VG2030 samt den delregionala utvecklingsstrategin för 


Skaraborg. Detta dokument heter Samverkansstrategi för Utbildning 


Skaraborg och gäller för kommande mandatperiod. Skaraborgs skol- och 


utbildningschefer har, genom presidiet för skolchefsnätverket, tagit fram en 


samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg som på ett tydligt sätt beskriver 


skolchefsnätverkets intention och prioriteringar.  


Strategin utgår från Kommunalförbundets förbundsordning och betonar 


tillitsfull samverkan mellan kommuner och andra aktörer. Strategin beskriver 


en organiserad samverkan genom Utbildning Skaraborg med den politiska 


styrande nivån. Samverkansavtal finns som bilagor till detta dokument.  


Två prioriterade områden har definierats i samverkansstrategin;  


1 Fullföljd utbildning  


2 Kompetensförsörjning för en arbetsmarknadsregion där utbud och 


efterfrågan är i balans 


Direktionen beslutade den 2 februari 2023 att rekommendera 


medlemskommunerna att anta Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg 


2023-2026. 
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Förvaltningens bedömning 


För att möta de utmaningar som finns inom kompetensförsörjningsområdet 


såväl lokalt som regionalt är samverkan av stor vikt. Förvaltningens 


bedömning är att nämnden bör rekommendera kommunstyrelsen att anta 


samverkansstrategin. 


Finansiering och ekonomiska konsekvenser  


Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 


konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, BUN 


2023/00253 


 Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg 2023-2026, 2023-02-02 


 Protokollsutdrag Skaraborgs Kommunalförbund direktionsmöte, 2023-


02-02 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 43 Dnr 2023/00151 


Revidering dokumenthanteringsplan  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden antar dokumenthanteringsplan att börja 


gälla den 1 april 2023. 


Sammanfattning 


En dokumenthanteringsplan är en hjälp för dem som arbetar i en 


organisation genom att den talar om hur olika dokument ska hanteras. Den 


underlättar för arkivering och återsökning av dokument.  


Arkivbildning och gallring inom kommuner styrs av arkivlagen (1990:782). 


Av arkivlagen framgår att myndigheters arkiv ska bevaras, hållas ordnade 


och vårdade på så sätt att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna 


handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning samt 


forskningens behov och vidare att varje myndighet ska upprätta en 


dokumenthanteringsplan.  


I dokumenthanteringsplanen står närmare beskrivet vilka handlingar som 


finns inom varje verksamhet samt hur dessa ska behandlas (främst om de ska 


bevaras eller gallras). Att gallra innebär att handlingen förstörs antingen 


direkt eller efter en viss tid. 


Gallringsråden i denna dokumenthanteringsplan bygger på Sveriges 


Kommuner och Landstings (SKL) skriftserie ”Bevara eller gallra”, 


framtagen av SKL i samarbete med Riksarkivet.  


Dokumenthanteringsplanen ersätter den plan som antogs vid nämndens 


sammanträde den 13 september 2022. Vid detta tillfälle beslutades också att 


nämnden delegerar till skolchef att vid behov och efter samråd med 


arkivarie, besluta om revidering av dokumenthanteringsplanen och att planen 


ska revideras av nämnden i februari eller mars vid varje ny mandatperiod. 


Bakgrund 


Dokumenthanteringsplanen beskriver de allmänna handlingarna och 


hanteringen av dem vid barn- och utbildningsnämnden och dess 


verksamheter. 


Genom antagande av planen har myndigheten beslutat om gallring enligt 10 


§ arkivlagen (1990:782) med stöd av 6 kap 3 § kommunallagen (2017:725).  


Dokumenthanteringsplanen utgör också ett beslut om arkivvården vid 


myndigheten avseende registrering av allmänna handlingar (diarieföring), 


val av material och metod vid framställning av handlingar,  och organisering 


av arkivet enligt 5 § punkt 1och 2 och 6 § punkt 1 arkivlagen. 
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Dokumenthanteringsplanen utgör en del av myndighetens arkivbeskrivning 


(information om vilka handlingar som finns och hur arkivet är organiserat) 


enligt 6 § punkt 2 arkivlagen. En kompletterande del av arkivbeskrivningen 


återfinns i en separat dokumentation som redogör för myndighetens 


verksamhet och organisation över tid. 


Dokumenthanteringsplanen utgör också en beskrivning av myndighetens 


allmänna handlingar som skall upprättas enligt 4 kap 2 § offentlighets- och 


sekretesslagen (2009:400). 


Dokumenthanteringsplanen kan också användas som ett verktyg för 


kvalitetssäkring av verksamheten, för uppföljning och för kontroll. 


Förvaltningens bedömning 


Dokumenthanteringsplanen har tagits fram i samarbete med 


kommunarkivarien och följer en struktur som är gemensam för alla 


kommunens nämnder. En dokumenthanteringsplan är ett levande dokument 


och kommer att revideras vid behov. För att underlätta denna hantering 


föreslås att skolchef, efter samråd med arkivarie, kan besluta om revidering 


av dokumenthanteringsplan. 


Finansiering och ekonomiska konsekvenser  


Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 


konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2023-02-28 


 Förslag till dokumenthanteringsplan att börja gälla den 1 april 2023. 


  


 


Paragrafen skickas till  
Skoladministratörer 


Rektorer och övrig ledningspersonal 


Kommunkansliet            
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§ 44 Dnr 2023/00244 


Rapport intern kontroll 2022 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten över utförd 


internkontroll 2022. 


Sammanfattning 


Under 2022 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 två förbättringsförslag. Anmärkning 


gäller registerutdrag där rutiner inte följs. Åtgärden blir att den nya rutinen 


för registerutdrag följs upp och fler kontroller under året görs. 


Förbättringsförslag gäller nya rutiner för hantering av klagomål, som ska 


följas upp under 2023 samt uppföljning av kompetensförsörjningen för att 


öka behörigheten bland personalen. 


I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen: 


1. 1. Avtalsbevakning 


2. Diarieföring/Posthantering/E-post 


3. Fullmäktigebeslut 


4. Delegationsbeslut 


5. Uppföljning av inkomna ärenden – kränkande behandling 


6. Nämndbeslut 


7. Barnkonsekvensanalys 


8. Inköp/upphandling 


9. Klagomål- och synpunktshantering 


10. Registerutdrag 


11. Kompetensförsörjning 


 


Kommunövergripande kontrollpunkt: 


 Leverantörstrohet – kontroll att inköp gjorts enligt gällande 


leverantörsavtal 


Från 2021 utförs de kommunövergripande kontrollerna av 


kommunledningsförvaltningen. Redovisning av utfall sker i särskild rapport 


till kommunstyrelsen. 


Bakgrund 


Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för den interna kontrollplanen 


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


Den förvaltningsövergripande internkontrollgruppen fortsätter sitt arbete 


med mallar och rutiner. Barn- och utbildningsförvaltningen 


internkontrollplan för 2022 har elva kontrollpunkter. 


Förvaltningens bedömning 


Den nya rutinen för registerutdrag ska följas upp och fler kontroller under 


året göras. Förbättringsförslag gäller nya rutiner för hantering av klagomål, 


som ska följas upp under 2023 samt uppföljning av kompetensförsörjningen 


för att öka behörigheten bland personalen.  


Finansiering och ekonomiska konsekvenser  


Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 


konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2023-03-01 


 Internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2022 


 Rapport av internkontroll 2022 
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§ 45 Dnr 2023/00036 


Information till nämnden  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden lägger den avlämnade informationen till 


handlingarna. 


Sammanfattning 


 Verksamhetschef grundskola Henrik Ader informerar om att det tagits 


fram handlingsplaner för modersmål och för studiehandledning på 


modersmål 


 Utvecklingsstrateg IKT Björn Broberg informerar om att det pågår ett 


arbete med upphandling av nytt elevadministrativt system.  


 Samordnare Björn Stenström informerar om arbetet med utrustning och 


upprustning av skolornas utemiljöer. Det har avsatts budgetmedel på      


2 miljoner kronor per år i 10 år för denna satsning.  
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§ 46 Dnr 2023/00050 


Anmälningsärenden till nämnd  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisade anmälningsärenden 


under perioden 2023-02-15 – 2023-03-13 till handlingarna. 


Sammanfattning 


 2023-02-15 Anmälan om personuppgiftsincident 19210 


 2023-02-23 Anmälan om personuppgiftsincident 19343 


 2023-02-24 Anmälan av personuppgiftsincident 19343 till IMY 


 2023-03-02 EMI:s Patientsäkerhetsberättelse till nämnd 2023 


 2023-03-07 BUNAU protokoll 2023-03-07 


 2023-03-09 FÖSAM protokoll 2023-03-09 
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§ 47 Dnr 2023/00052 


Delegationsbeslut  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisade delegationsbeslut   


2023-02-15 – 2023-03-13 till handlingarna. 


Sammanfattning 


Delegationsbeslut 2023-02-15 – 2023-03-13 


Datum Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienr 


2023-03-08 Barn- och 
utbildningsnämnden 


Beslut om självskjutsersättning för 
gymnasieelev höstterminen 2022 


Sarah Cato 2023/00360 


2023-03-07 Rektor Åttagårdsskolan Beslut om uppskjuten skolplikt  Annica Ekeroos 2023/00350 


2023-03-06 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass 
läsåret 2023/2034 efter skolval 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-03-06 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass 
läsåret 2023/2024 efter skolval  


Henrik Ader 2023/00057 


2023-03-06 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass 
läsåret 2023/2024 efter skolval - avslag 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-03-06 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass 
läsåret 2023/2024 efter skolval - avslag 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-03-02 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om att fullgöra skolgång i 
Falköpings kommun 


Henrik Ader 2023/00170 


2023-03-02 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om att fullgöra skolgång i 
Falköpings kommun 


Henrik Ader 2023/00170 


2023-03-02 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om att fullgöra skolgång i 
Falköpings kommun 


Henrik Ader 2023/00170 


2023-03-02 Privatperson Ansökan/beslut inackorderingstillägg Helen Dahlstrand 2022/00962 


2023-02-28 Rektor Högstadium 
Centrum 


Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 


Katarina Andersson 2023/00046 


2023-02-28 Rektor Kinnarpsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 


Carina Milton Persson 2023/00046 


2023-02-28 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om att fullgöra skolgång i 
Falköpings kommun  


Henrik Ader 2023/00170 


2023-02-27 Verksamhetschef 
grundskola 


Ändring av beslut gällande 
skolplacering i förskoleklass 2023/2024 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-22 Rektor Åttagårdsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval  


Annica Ekeroos 2023/00046 


2023-02-22 Barn- och 
utbildningsnämnden 


Beslut om skolskjuts - avslag Sarah Cato 2023/00291 


2023-02-22 Privatperson Beslut inackorderingstillägg  Helen Dahlstrand 2021/01266 


2023-02-22 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om att fullgöra skolgång i 
Falköpings kommun 


Henrik Ader 2023/00170 


2023-02-21 Barn- och 
utbildningsnämnden 


Ordförandebeslut angående 
sammanträdesarvode för deltagande 
vid Utbildning Skaraborgs utbildning för 
skolpolitiker den 9 februari 2023 


Sofia Thuvesson 2023/00277 
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Datum Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienr 


2023-02-20 Rektor Åsarpsskolan Placering i skola i Falköpings kommun Inga-Maj Larsson 2023/00170 


2023-02-16 Barn- och 
utbildningsnämnden 


Beslut om skolskjuts vid växelvis 
boende 


Sarah Cato 2023/00273 


2023-02-16 Barn- och 
utbildningsnämnden 


Beslut om skolskjuts vid växelvis 
boende 


Sarah Cato 2023/00272 


2023-02-15 Jurist Beslut gällande begäran om allmän 
handling 


Anna Isaksson 2023/00224 


 


Delegationsbeslut om skolskjuts i e-tjänst 2023-02-15 – 2023-03-13 


ID Status Beslutat Orsak till ansökan Avsändare/mottagare Handläggare 


39291 Avslutat 2023-03-01  Växelvis boende 
Barn- och 
utbildningsförvaltningen 


Sarah Cato 


39511 Avslutat 2023-03-08  Växelvis boende 
Barn- och 
utbildningsförvaltningen 


Sarah Cato 


39538 Beslutat 2023-03-14  Växelvis boende 
Barn- och 
utbildningsförvaltningen 


Sarah Cato 


 


Anställningsavtal 2023-02-15 – 2023-03-13 


Tillsvidareanställningar 11 


Vikarier 2 


Timvikarier 10 
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§ 48 Dnr 2023/00051 


Inkomna skrivelser  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden lägger inkommen skrivelse 2023-02-23 


till handlingarna. 


 


Sammanfattning 


 2023-02-23 Skrivelse om högstadieskola för elever i Åsle samt svar på 


densamma. 
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§ 49 Dnr 2023/00055 


Rapporter från verksamhetsbesök  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporter från verksamhetsbesök 


till handlingarna. 


Sammanfattning 


 Karolina Bergström (S) och Ing-Marie Larsson (L) rapporterar från 


programråd med El-och energiprogrammet den 16 mars 2023. 


 Lena Sjödahl (M) rapporterar från programråd med Barn-och 


fritidsprogrammet den 9 mars 2023. 


 Nathalie Lidén (KD) och Henrik Brolin (S) rapporterar från programråd 


med Bygg- och anläggningsprogrammet den 15 mars 2023. 


 Christer Carlsson (SD) rapporterar från programråd med Fordons- och 


transportprogrammet den 7 mars 2023. 


 Sofia Thuvesson (C), Nathalie Lidén (KD) och Yasin Jama (C) 


rapporterar från verksamhetsbesök på Ållebergsgymnasiet den 15 mars 


2023.  
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§ 50 Dnr 2023/00053 


Övriga rapporter  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporter om kränkande 


behandling 2023-02-14 – 2023-03-14 till handlingarna. 


 


Sammanfattning 


 Rapport anmälningar om kränkande behandling 2023-02-14 –          


2023-03-14 – sammanställning 


 Rapport anmälningar om kränkande behandling 2023-02-14 –          


2023-03-14 – grundskolan 


 Rapport anmälningar om kränkande behandling 2023-02-14 –          


2023-03-14 - Ållebergsgymnasiet 
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