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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 08:15-12:05. Ajournering 09:35-10:00 samt 
11:20-11:25 

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) 
Jonathan Kahrs (M) 

Hassan Hussein (S) 
Nathalie Lidén (KD) 
Britt-Marie Jokela (SD) 
Elisabeth Klang (V) 
Lillemor Bertilsson (S) 
Marie Leward Westin (MP) 

Ersättare 

 

Anna Bella Nordh Fahlqvist (S) 
Per Halldén (M) 
Mikael Lund (SD) 
Ing-Marie Larsson (L) 
Henrik Brolin (S) 

Monica Janzon (S) 
Majlis Wennberg (KD) 
Christer Carlsson (SD) 
Veronica Thunander (V) 
Anders Stålhand (MP), frånv. 09:00-
10:00 (§§ 20-22) 

Övriga närvarande 
 
 
 

Karina Bronell, skolchef 
Yvonne Hagle, utvecklingsstrateg, § 20 
Ann Johansson, verksamhetschef förskola, § 21 
Lotta Mantler, verksamhetschef SPC, § 22 
Henrik Ader, verksamhetschef grundskola, § 25 
Torbjörn Karlsson, verksamhetschef gymnasieskola, § 31 
Lina Thordson, facklig företrädare, närv. § 20 
 

Justerare Fredy Neüman  

Underskrifter                               Protokollet är digitalt signerat och saknar därmed underskrifter 

 
Sekreterare Sonja Neuman Hall Paragrafer §§ 20-37 

Ordförande Sofia Thuvesson 

Justerare  Fredy Neüman  

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Justeringsdatum 2023-02-22 

Anslaget är uppsatt  2023-02-23–2023-03-16 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen, stadshuset 

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Sonja Neuman Hall 
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§ 20 Dnr 2023/00143 

Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsredovisning 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och 

utbildningsnämndens verksamhetsredovisning för år 2022.  

Sammanfattning 

Verksamhetsredovisningen innehåller ekonomi- och verksamhetsredovisning 

för nämndens ansvarsområde utifrån både kommunala och nationella 

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

rapporterats under året. Rektorers sammanfattande analyser ligger 

tillsammans med övrig uppföljning på huvudmannanivå till grund för 

huvudmannens analys. Redovisningen omfattar alla obligatoriska 

skolformer.  

Arbetet följer de fastlagda riktlinjerna för nämndens systematiska 

kvalitetsarbete. Det innebär en redovisning gentemot de krav som skollagen 

ställer på kommunen som huvudman, måluppfyllelse gentemot 

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

kommunala målen.    

Barnkonsekvensanalys 

I Barnkonventionen artikel 24 skrivs det fram att alla barn har rätt till 

utbildning. Vikten av utbildning är väsentlig för barnets möjligheter att få en 

meningsfull framtid. Därför är det viktigt att barn- och 

utbildningsförvaltningen regelbundet följer upp barns utveckling och lärande 

samt elevers kunskapsutveckling. Samtliga i styrkedjan behöver ställa frågan 

om vad vi som förskola och skola kan göra för att ge barn och elever de 

bästa förutsättningar för att de ska lyckas nå läroplansmålen.  

Bakgrund 

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, 2023-01-31 

 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning för år 2022 
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§ 21 Dnr 2022/00721 

Tillsyn fristående förskolor hösten 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Hösten 2022 genomfördes en fullständig tillsyn vid de fristående förskolorna 

Boken, Utsikten, Växthuset och Molekylen i Falköpings kommun. Tillsynen 

genomförs med stöd av 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) genom besök av 

erfarna förskollärare, förvaltningsekonom, jurist och verksamhetschef för 

förskola. Tillsynen fokuserar på faktorer som har betydelse för en god 

utvecklings- och lärandemiljö. 

Tillsynen omfattar även en ägar- och ledningsprövning med avseende på 

erfarenhet och insikt, ekonomiska förutsättningar och lämplighetskrav, enl. 2 

kap. 5 § skollagen.  

Vid tillsynen ges inte en heltäckande bild av verksamheten utan en 

ögonblicksbild vid tillfället för besöken. Vid tillsynsbesöket granskas 

förutsättningar, verksamhetsprocesser och resultat. 

Efter tillsynsbesök och genomgång av inlämnade svar, från respektive 

fristående förskolas huvudman, görs en bedömningen utifrån  i vilken 

utsträckning verksamheten stämmer överens med de krav och förväntningar 

som utrycks i skollag, allmänna råd, läroplan för förskolan och övriga 

författningar. Granskningen utgår även från tidigare tillsynsbeslut.  

Möte för återkoppling till respektive rektor och representanter från 

huvudmannen efter tillsynen har genomförts. Ingen kritik har framkommit 

som förändrar någon av de fristående förskolornas möjlighet att driva sin 

verksamhet och godkända tillsynsbeslut har delats ut. 

I samband med pågående tillsyn har Falköpings kommun uppmärksammats 

angående en gemensam kompetensutvecklingsdag som arrangerats för de 

fristående förskolorna Boken, Utsikten och Växthuset i Falköpings kommun. 

Synpunkter som inkommit till Falköpings kommun har gällt vad en 

föreläsare under kompetensutvecklingsdagen uttryckt gällande de 

konfessionella inslagen och förskolornas möjligheter att kringgå regelverket. 

Därtill har synpunkterna gällt föreläsarens ifrågasättande av evolutionsteorin 

och dess vetenskapliga grund.  

Med anledning av detta har Falköpings kommun vidtagit ytterligare 

utredning inom ramen för pågående tillsyn för att utreda huruvida 

synpunkterna på innehållet i kompetensutvecklingsdagen tillämpas i 

verksamheterna. 
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I utredningen framkommer det att det är i gruppdiskussionerna som åsikter 

har gått isär. I enskilt samtal mellan föreläsare och pedagog har föreläsaren 

uttryckt åsikter som inte är förenligt med skollag. Vad en extern föreläsare 

uttrycker är dock inget huvudmannen kan hållas ansvarig för. Tillsynen har 

inte visat att några brister eller överträdelser förekommit i den dagliga 

verksamheten och därmed har inte heller barnen påverkats på negativt sätt. 

Utifrån ovan beskrivning har Falköpings kommun beslutat att godkänna 

tillsynen av förskolorna Boken, Växthuset, Utsikten och Molekylen. 

 

Underlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2023-01-30 

 Tillsynsbeslut fristående förskolan Boken 

 Tillsynsbeslut fristående förskolan Växthuset 

 Tillsynsbeslut fristående förskolan Utsikten 

 Tillsynsbeslut fristående förskolan Molekylen 
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§ 22 Dnr 2023/00027 

Motion från Susanne Berglund (S) om handlingsplan 
för barn som är anhöriga till personer med psykisk 
ohälsa 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 

motionen anses besvarad.  

Sammanfattning 

Socialdemokraterna har genom Susanne Berglund motionerat om att barn- 

och utbildningsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen 

gemensamt arbetar fram en handlingsplan hur man tillsammans kan arbeta 

för att ”hitta” barn/ungdomar som är anhöriga till personer med psykisk 

ohälsa och hur kommunen på bästa sätt kan hjälpa dem på det sätt som 

behövs. 

Falköpings kommun har antagit den gemensamma handlingsplanen för 

psykisk hälsa som gäller för hela Västra Götalandsregionen och de 49 

kommuner som ingår i regionen. Handlingsplanen innehåller två delar, en 

del med fokus på vuxna och en del med fokus på barn. Falköping har även 

antagit en egen handlingsplan, som innefattar stöd till barn som har föräldrar 

med psykisk ohälsa. 

Just nu pågår också ett utvecklingsarbete i Västra Götaland som fokuserar på 

suicidprevention, anhörigas situation samt brukarperspektiv. Det är hälso- 

och sjukvården som har huvudansvar för stöd till anhöriga och de har också 

fått ansvaret för utvecklingen av stödet till anhöriga inom området psykisk 

hälsa. Kommunen har också ett eget utvecklingsarbete som innefattar flera 

delar och där stöd till barn är en del i handlingsplanen, t ex genom 

studiecirklarna YAM (Youth aware of mental health)och TrUST (Trygghet 

ur stöd). 

Eftersom de områden motionären efterfrågar ingår i de handlingsplaner som 

antagits av kommunen anses motionen vara besvarad.  

Bakgrund 

Socialdemokraterna har genom Susanne Berglund motionerat om att barn- 

och utbildningsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen 

gemensamt arbetar fram en handlingsplan hur man tillsammans kan arbeta 

för att ”hitta” barn/ungdomar som är anhöriga till personer med psykisk 

ohälsa och hur kommunen på bästa sätt kan hjälpa dem på det sätt som 

behövs.  
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Av motionen framkommer att Socialdemokraterna tänker sig att det behövs 

en tydlig strategi som tex skulle kunna innehålla: hur skolor kan arbeta med 

information om psykisk ohälsa på ett åldersadekvat sätt, hur socialtjänsten 

arbetar med barns situation, att alla som arbetar med barn/ungdomar är mer 

observanta, att vi vågar fråga hur barn/ungdomar har det hemma och att vi 

alla är trygga vuxna. Vi vet att det redan görs mycket ute i förvaltningarna 

och är inte kritiska till det arbete men tror att det går att göra det tydligare 

och systematiskt. 

Förvaltningens bedömning 

Falköpings kommun har antagit den gemensamma handlingsplanen för 

psykisk hälsa som gäller för hela Västra Götalandsregionen och de 49 

kommuner som ingår i regionen. Handlingsplanen innehåller två delar, en 

del med fokus på vuxna och en del med fokus på barn. 

Just nu pågår ett utvecklingsarbete i Västra Götaland som fokuserar på 

suicidprevention, anhörigas situation samt brukarperspektiv. Det är hälso- 

och sjukvården som har huvudansvar för stöd till anhöriga och de har också 

fått ansvaret för utvecklingen av stödet till anhöriga inom området psykisk 

hälsa. 

Falköpings kommun antog våren 2022 en egen handlingsplan för psykisk 

hälsa, KS 2022/ 00253, som innehåller trygghetsskapande arbete genom 

trygg familj, trygg förskola/skola samt trygga mötesplatser och relationer. 

Handlingsplanen innefattar fokusområdena höjd kunskapsnivå, 

händelseanalys vid suicid samt planering för säkra miljöer. 

Kopplat till handlingsplanen finns ett pågående utvecklingsarbete kring 

psykisk hälsa. Det pågående utvecklingsarbetet innefattar t ex studiecirklar i 

TrUST (Trygghet ur stöd) som är ett studiecirkelmaterial framtaget av 

Bräcke Diakoni där föräldrar med psykisk ohälsa får möjlighet att prata om 

vad barnet behöver, hur man skapar trygga relationer, hur man pratar med 

barn om ohälsa och vad det finns för stöd. Kommunen har även genomfört 

ett pilotprojekt med YAM, Youth Aware of Mental health, som är ett 

program för skolelever som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för 

att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa. YAM har 

under hösten testats på tre högstadieskolor i kommunen (Vartofta, Kinnarp 

och Stenstorp), med goda resultat. Studiecirkeln vänder sig till elever i åk 8 

och leds av utbildad personal från socialförvaltningen. I pilotprojektet har 

110 elever deltagit i YAM. 

Kommunerna i Västra Götalandsregionen har beviljats utvecklingsmedel för 

att arbeta med psykisk hälsa. Fokus för användning av medlen är 

suicidprevention, stöd till anhöriga samt stöd för att utveckla 

brukarmedverkan. 

Förutom arbetet med handlingsplaner och utvecklingsarbete på områden 

arbetar såväl skolan som socialtjänsten med att möta barn och ungdomar 
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med olika behov i sin ordinarie arbete. Inom den medicinska elevhälsan 

arbetar skolsköterskorna med både hälsosamtal och hälsoenkät, spontana 

besök av elever i behov av stöd och hänvisar vidare till kurator, UPH (Ungas 

Psykiska Hälsa), UMO (Ungdomsmottagningen) med mera. Även 

informationsmaterial från Anhörigas riksförbund finns att dela ut/ lägga 

tillgängligt. Kuratorerna finns tillgängliga för stödsamtal men arbetar också 

främjande och förebyggande generellt och täcker då in denna fråga. 

Kuratorerna samarbetar också vid behov med socialtjänst, UPH och BUP 

(Barn- och ungdomspsykiatrin) vid behov. Familjecentralen (som i första 

hand vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0-5) år arbetar också med att 

nå familjer med riskfaktorer för psykisk ohälsa.  

Både den regiongemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa och 

Falköpings kommuns handlingsplan har ett bredare perspektiv än det 

motionären föreslår, men handlingsplanerna omfattar det stöd som 

motionären efterfrågar. Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen 

att förvaltningen, så långt det är möjligt arbetar på ett systematiskt sätt med 

alla barn/elever som är i behov av stöd. Att inte ta fram handlingsplaner på 

flera olika områden utan om behov finns, i så fall förtydliga den nuvarande 

handlingsplanen vid nästkommande revidering så att motionärens 

målsättning med en separat handlingsplan lyfts fram. Förtydliganden 

kommer också att behöva ske utifrån nuvarande utvecklingsarbete. 

Förvaltningen gör bedömningen att det motionären efterfrågar ingår i 

handlingsplanen för psykisk hälsa och det utvecklingsarbete som pågår, 

såväl regionsövergripande som lokalt. Eftersom motionen delvis är 

genomförd anses motionen vara besvarad. 

Ärendet har samberetts med socialförvaltningen. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Arbetet med handlingsplanen innebär inga ytterligare ekonomiska 

konsekvenser för förvaltningen. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2023-01-30 

 Motion från Susanne Berglund (S) om handlingsplan för barn som är 

anhöriga till personer med psykisk ohälsa, 2023-01-05 

 KF protokollsutdrag 2022-10-31 § 107 

 Delegationsbeslut remittering av motion, 2023-01-05 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 23 Dnr 2023/00039 

Nytt beslut om prislista för gymnasieprogram 
kalenderåret 2023 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer nedanstående prislista för 

gymnasieprogram för kalenderåret 2023. 

2 Beslutet ersätter tidigare fattat beslut BUN 2023-01-24 § 3. 

Sammanfattning 

En kommun ska enligt 16 kap. 50§ skollagen ersätta huvudman som mottagit 

elev hemmahörande i kommunen med den kostnad hemkommunen själv har 

för motsvarande utbildning. Framtagande av prislista sker en gång per 

kalenderår och baseras på nämndens budget. 

Bakgrund 

Följande prislista föreslås för de gymnasiala utbildningarna på 

Ållebergsgymnasiet för kalenderåret 2023. Prislistan är framräknad på 

samma sätt som beräkning av bidrag till fristående huvudmän, men med 

skillnaden att den är beräknad med faktisk administration samt ingen moms. 

Program 
Kostnader per elev 

Läsår Termin 

BA 

Bygg- och 

anläggningsprogrammet exkl. 

inriktning anläggningsfordon 

151 082 75 541 

BF Barn- och fritidsprogrammet 122 447 61 224 

EK Ekonomiprogrammet 106 043 53 022 

EE El- och energiprogrammet 151 576 75 788 

ES 
Estetiska programmet exkl 

musik 
207 004 103 502 

ESI Estetiska programmet musik 231 519 115 760 

FT 

Fordons- och 

transportprogrammet exkl. 

inriktning transport 

157 004 78 502 
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FS 
Försäljning- och 

serviceprogrammet 
148 801 74 401 

IN Industritekniska programmet 182 529 91 265 

NA Naturvetenskapsprogrammet 111 726 55 863 

SA Samhällsvetenskapsprogrammet 104 177 52 089 

TE Teknikprogrammet 119 679 59 840 

VO Vård- och omsorgsprogrammet 135 777 67 889 

IM Introduktionsprogrammet 143 560 71 780 

HOHAL 
Hälsa vård och omsorg 

Gymnasiesärskolan 
299 899 149 950 

 

Tilläggsbelopp för elev på nationell 

idrottsutbildning enligt 

Riksidrottsförbundets 

rekommendation 
Läsår Termin 

  Individuell idrott 19 466 9 733 

  Lagidrott 16 222 8 111 

 

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. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att ovan prislista motsvarar vad nämnden budgeterat 

för motsvarande verksamhet. 
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Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Kostnaden för elever hos annan huvudman ingår i barn- och 

utbildningsnämndens ram. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2023-02-10 

 Protokollsutdrag BUN 2023-01-24 § 3 

 

  

 
Paragrafen skickas till  
Berörda kommunala huvudmän            
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§ 24 Dnr 2023/00044 

Nytt beslut om bidrag till fristående grundskola, 
förskoleklass och fritidshem kalenderåret 2023 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp per elev i 

fristående grundskolor och förskoleklass samt bidragsbelopp per barn i 

fristående fritidshem för kalenderåret 2023 enligt nedanstående 

beräkning. 

2 Beslutet ersätter tidigare fattat beslut BUN 2023-01-24 § 8 

Sammanfattning 

En kommun ska enligt 9 kap. 19§ samt 10 kap. 37§ skollagen ersätta en 

fristående huvudman som mottagit elev hemmahörande i kommunen med 

den kostnad hemkommunen själv har för motsvarande verksamhet. 

Framtagande av prislista sker en gång per kalenderår och baseras på 

nämndens budget. 

Bakgrund 

Beräkning av bidragsbeloppen grundar sig på barn- och 

utbildningsnämndens budget för 2023 och ett genomsnitt av barn/elevantal 

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

verksamheter används således även vid bidragsberäkningen. 

Grundbelopp, kr per elev Fsk klass 

Undervisning 41 155 

Läromedel och utrustning 1 813 

Elevvård och hälsovård 8 188 

Måltider 7 743 

Lokalkostnader 12 310 

Summa 71 209 

Administration 3% 2 136 

Summa 73 345 

Moms 6% 4 401 

Summa 77 746 

 

Grundbelopp, kr per elev 1-3 

Undervisning 50 351 

Läromedel och utrustning 1 968 

Elevvård och hälsovård 8 188 
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Måltider 7 743 

Lokalkostnader 12 310 

Summa 80 560 

Administration 3% 2 417 

Summa 82 977 

Moms 6% 4 979 

Summa 87 955 

 

Grundbelopp, kr per elev 4-6 

Undervisning 58 055 

Läromedel och utrustning 2 436 

Elevvård och hälsovård 8 188 

Måltider 7 743 

Lokalkostnader 12 310 

Summa 88 731 

Administration 3% 2 662 

Summa 91 393 

Moms 6% 5 484 

Summa 96 877 

 

Grundbelopp, kr per elev 7-9 

Undervisning 62 917 

Läromedel och utrustning 3 525 

Elevvård och hälsovård 8 188 

Måltider 8 690 

Lokalkostnader 12 310 

Summa 95 630 

Administration 3% 2 869 

Summa 98 499 

Moms 6% 5 910 

Summa 104 409 

 

Fritidshem   

Omsorg och pedagogisk verksamhet 31 036 

Material 467 

Måltider 5 817 

Lokalkostnader 4 335 

Summa 41 655 

Administration 3% 1 250 
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Summa 42 905 

Moms 6% 2 574 

Summa 45 479 

Barnomsorgspeng -8487 

Summa bidrag fristående fth 36 992 

 

Tilläggsbelopp 

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

omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas 

modersmålsundervisning (det senare gäller ej förskoleklass och fritidshem). 

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

betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 

kommunen. 

Tilläggsbeloppet ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av 

personal vid kommunens specialpedagogiska centrum.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att ovan prislista motsvarar vad nämnden budgeterat 

för motsvarande verksamhet. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Kostnaden för elever hos annan huvudman ingår i barn- och 

utbildningsnämndens ram. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2023-02-10 

 Protokollsutdrag BUN 2023-01-24 § 8 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Berörda huvudmän            

 S
T,

 F
N

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

67
04

21
53

9




 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16 (41) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-21 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 25 Dnr 2023/00243 

Ersättningslokaler för årskurs 7-9 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsförvaltningen ger skolchef och verksamhetschef för 

grundskolan i uppdrag att hitta lämpliga lokaler för elever i årskurs 7-9 

på Vartofta- och Gudhemsskolan i väntan på att Platåskolan färdigställs. 

2 Uppdraget ska vara utfört senast i augusti 2023. 

Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning från Albin Gilbertsson (SD) och Britt-Marie Jokela 

(SD):  

”Sverigedemokraterna anser alltjämt att den bästa lösningen för Falköpings 

kommuns skolorganisation är ett reviderat beslut med inriktning mot fyra 

högstadieenheter i kommunen. I uppdraget till barn- och 

utbildningsförvaltningen vore det bästa alternativet för årskurs 7-9 i Vartofta 

att flytta till Kinnarp istället för centralorten.” 

Sammanfattning 

Byggnationen av Platåskolan som ska erbjuda en högstadieskola för elever i 

Centralorten, Vartofta, Gudhem och Kinnarp är försenad på grund av 

överklagande av detaljplanen i flera juridiska instanser.  

Då Gudhems- och Vartoftaskolan enligt beslut ska byggas om till F-6 skolor 

behöver temporära lokaler hittas för år 7-9 i väntan på att Platåskolan är klar. 

Bakgrund 

I november 2022 togs beslut i kommunfullmäktige om investeringsbudget 

för år 2023-2025. Beslutet innebär att Gudhemsskolan och Vartoftaskolan 

ska byggas om till att bli funktionella F-6 skolor enligt 

skolorganisationsbeslutet  i kommunfullmäktige 27 mars 2017. 

Processen med att bygga en ny central högstadieskola ”Platåskolan” är 

kraftigt försenad utifrån att detaljplanen är överklagad i flera juridiska 

instanser. Detta innebär det att det idag kommer att behövas tillfälliga lokaler 

för årskurs 7-9 i Gudhem och Vartofta i väntan på att nya lokaler färdigställs. 

Det är i dagsläget omöjligt att ge någon precis tidsplan för färdigställandet av 

Platåskolan. Därför är det viktigt att de tillfälliga skollokalerna håller en bra 

kvalitativ nivå för undervisning. 

Trots att Platåskolan är försenad och att det är omöjligt att veta när byggstart 

kan ske, behöver skolan under denna period ha bra temporära lokaler för  

våra barn och ungdomar. I samband med att en förstudie av ombyggnationen  
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av Gudhemsskolan har startat, har verksamhetschef för grundskola 

tillsammans med samordnaren även inlett en planering för hur man under 

perioden fram till Platåskolan är klar ska erbjuda årskurs 7-9 i Gudhem och 

Vartofta bra och ändamålsenliga lokaler. 

I detta arbete har en dialog med en grupp  bestående av pedagoger, fackliga 

representanter, personal från fastighets- och serviceavdelningen och 

tjänstepersoner från barn- och utbildningsförvaltningen skapats för att 

tillsammans ha en dialog om ersättningslokaler. Under arbetet har även 

Kinnarpsskolans pedagoger velat ingå i gruppens arbete, även om de idag 

inte har ett akut lokalbehov. 

Att kunna erbjuda en bra kvalitativ undervisning under dessa år av väntan är 

något som förvaltning och pedagoger är eniga om. Detta är nödvändigt för 

att ingjuta lite hopp i organisationen utifrån den process som är kraftigt 

försenad. 

Om lokaler finns att tillgå i befintliga byggnader eller i temporära moduler är 

ännu inte klart. 

Förvaltningens bedömning 

Lokalfrågan för högstadierna i Vartofta och Gudhem behöver lösas fram till 

att Platåskolan är klar. Utifrån att beslut är taget om ombyggnation av 

Gudhem och Vartofta skolan till F-6 skolor är det nödvändigt att tillfälliga 

skollokaler hittas för att ombyggnationerna ska vara möjliga. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Tillfälliga lokaler kommer att resultera i en ökad driftskostnad som är 

beräknad till cirka 2 miljoner under 2023. 

När Gudhemsskolan och Vartoftaskolan är färdigställda F-6 skolor kan 

förvaltningen gå ur två moduler i Gudhem samt två äldre hus som är 

omoderna och inte fungerar som en funktionell skolmiljö. I Vartofta kan 

även de tillfälliga modulerna avyttras när ombyggnationen är färdigställd. 

Dessa moduler kommer att användas som evakueringslokaler i samband med 

ombyggnationen av Vartofta skola. 

Förvaltningen kommer därför att få ökade lokalkostnader under 2023-2024 

fram till att de andra temporära lokalerna kan avyttras. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen daterat 2023-

02-13 

 Utdrag ur Falköpings kommuns flerårsplan 2023-2025 
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Yrkanden 

Fredy Neüman (S) yrkar på tillägg av en beslutspunkt: ”Uppdraget ska vara 

utfört senast augusti 2023.”                                                      

Beslutsgång 

Ordförande Sofia Thuvesson (C) frågar först om nämnden vill besluta enligt 

arbetsutskottets förslag, vilket nämnden gör. Därefter frågar ordförande om 

nämnden vill besluta enligt Fredy Neümans (S) tilläggsyrkande. Nämnden 

beslutar att godkänna tilläggsyrkandet. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

Skolchef 

Verksamhetschef grundskola            
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§ 26 Dnr 2022/00647 

Hälsotal 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och lägger den 

till handlingarna. 

Sammanfattning 

Sammanställning av den årliga uppföljningen av hälsotalen för Falköpings 

kommun och barn- och utbildningsförvaltningen för år 2022. 

Man kan notera att sjukfrånvaron totalt i vår förvaltning ligger på samma 

nivå som förra året.  

Glädjande är att långtidssjukskrivningarna nu minskar i förvaltningen totalt. 

I den yngre personalgruppen (under 29 år) ser vi en ökning av sjukfrånvaron 

vilket bör undersökas mer ingående. 

Per verksamhetsområde ser man en markant ökning av sjukfrånvaron i 

gymnasiet. En förklaring kan vara att man i större utsträckning hade 

fjärrundervisning i gymnasiet under 2021 på grund av Covid. Detta kan vara 

en orsak för större mottaglighet för smitta om man jämför med grundskola 

och förskola som under hela året (2021) bedrev verksamhet som vanligt. 

Beslutsunderlag 

 Hälsotal 2022 Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 27 Dnr 2023/00181 

Principbeslut om skolpeng för studier i grundskola 
utomlands 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att det inte är möjligt att bevilja 

flytt av skolpeng för studier i grundskola utomlands. 

2 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera till skolchef att fatta 

beslut i ärenden gällande ansökan om flytt av skolpeng utomlands.   

Sammanfattning 

Det framgår varken av lag eller av praxis att en kommun är skyldig att 

medge flytt av skolpeng studier utomlands. Eftersom rättsläget är oklart är 

det upp till varje kommun att besluta om vad som ska gälla. Barn- och 

utbildningsnämnden behöver göra ett principiellt ställningstagande gällande 

möjligheten att bevilja flytt av skolpeng för studier vid grundskola 

utomlands och i så fall under vilka förutsättningar. SKR anser att det strider 

mot lagen om kommuner beviljar ett sådant bidrag till enskilda utomlands. 

Vissa kommuner och underinstanser gör en annan tolkning av rättsläget. 

Förvaltningen bedömer att det enligt nuvarande rättsläge saknas 

förutsättningar för att bevilja flytt av skolpeng för studier vid grundskola 

utomlands.  

Bakgrund 

En ansökan från vårdnadshavare har aktualiserat frågan om möjligheten till 

flytt av skolpeng för studier i grundskola utomlands.    

Det finns inte någon lagstadgad skyldighet för en kommun att medge flytt av 

skolpeng för eller till elever som går i skola utomlands. Det finns inte heller 

någon vägledande praxis. Det är därför upp till varje kommun att besluta om 

vad som ska gälla. 

Omständigheterna kring en ansökan om flytt av skolpeng för skolgång 

utomlands kan se olika ut från fall till fall. Eleven kan vara fortsatt 

folkbokförd i hemkommunen men utskriven från skolan med hänvisning till 

att eleven varaktigt vistas utomlands. Eleven kan ha beviljats fullgörande av 

skolplikt på annat sätt vilket kan vara på grund av skolgång utomlands under 

en begränsad tidsperiod. Skolan som är aktuell utomlands kan antingen vara 

en skola som får statsbidrag, eller inte. Längden på vistelsen utomlands och 

anledningen till vistelsen kan variera. Vistelsen kan exempelvis bero på 

vårdnadshavares arbete eller elevens önskemål om ett studieår utomlands.   
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Barn- och utbildningsnämnden behöver göra ett principiellt 

ställningstagande gällande möjligheten att bevilja flytt av skolpeng för 

studier vid grundskola utomlands och i så fall under vilka förutsättningar.   

Även om detta ställningstagande görs kan det inkomma ansökningar från 

vårdnadshavare gällande flytta av skolpeng till skola utomlands. Det är då 

lämpligt att skolchefen får delegation att fatta beslut i sådana ärenden.  

En ansökan från vårdnadshavare har aktualiserat frågan om möjligheten till 

flytt av skolpeng för studier i grundskola utomlands.    

Det finns inte någon lagstadgad skyldighet för en kommun att medge flytt av 

skolpeng för eller till elever som går i skola utomlands. Det finns inte heller 

någon vägledande praxis. Det är därför upp till varje kommun att besluta om 

vad som ska gälla. 

Omständigheterna kring en ansökan om flytt av skolpeng för skolgång 

utomlands kan se olika ut från fall till fall. Eleven kan vara fortsatt 

folkbokförd i hemkommunen men utskriven från skolan med hänvisning till 

att eleven varaktigt vistas utomlands. Eleven kan ha beviljats fullgörande av 

skolplikt på annat sätt vilket kan vara på grund av skolgång utomlands under 

en begränsad tidsperiod. Skolan som är aktuell utomlands kan antingen vara 

en skola som får statsbidrag, eller inte. Längden på vistelsen utomlands och 

anledningen till vistelsen kan variera. Vistelsen kan exempelvis bero på 

vårdnadshavares arbete eller elevens önskemål om ett studieår utomlands.   

Barn- och utbildningsnämnden behöver göra ett principiellt 

ställningstagande gällande möjligheten att bevilja flytt av skolpeng för 

studier vid grundskola utomlands och i så fall under vilka förutsättningar.   

Även om detta ställningstagande görs kan det inkomma ansökningar från 

vårdnadshavare gällande flytta av skolpeng till skola utomlands. Det är då 

lämpligt att skolchefen får delegation att fatta beslut i sådana ärenden.  

Rättsliga förutsättningar 

Kommunallagen (2017:725) 

Av 2 kap. 1 § kommunallagen framgår att kommuner själva får ha hand om 

angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens 

område eller deras medlemmar.  

Lokaliseringsprincipen som framgår av bestämmelsen utgör en ram för 

kommunernas befogenheter. Vad som utgör ett allmänt intresse förutsätter 

enligt förarbetena inte att ett kvantitativt betydande behov är för handen, 

utan får bedömas med utgångspunkt i om det är lämpligt, ändamålsenligt, 

skäligt osv. att kommunen befattar sig med angelägenheten. Det innebär ett 

principiellt förbud mot att ge understöd åt enskilda, eftersom det i regel inte 

kan vara ett allmänt intresse att sådant understöd lämnas. Det är endast med 

stöd av speciallagstiftning som undantag från förbudet kan göras (prop. 

1990/91:117 s. 148).   
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Om det kan anses vara ett allmänt intresse att en kommun eller ett landsting 

har hand om en angelägenhet, får kommunen ha hand om den även om 

åtgärden bara kommer en mindre del av kommunens område eller ett mindre 

antal av medlemmarna direkt till godo (prop. 2016/17:171 s. 299). 

Kommuner får inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en 

annan kommun eller någon annan ska ha hand om, vilket framgår av 2 kap. 2 

§ kommunallagen.  

Enligt likställighetsprincipen som framgår av 2 kap. 3 § kommunallagen ska 

alla medlemmar i kommunen behandlas lika om det inte finns sakliga skäl 

för något annat. 

Skollagen  (2010:800) 

Alla ska enligt 1 kap. 8 § skollagen, oberoende av geografisk hemvist och 

sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i 

skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i skollagen.    

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikt gäller dock inte barn 

som varaktigt vistas utomlands. Detta framgår av 7 kap. 2 § skollagen.  

Enligt 29 kap. 2 § skollagen avses med bosatt den som är folkbokförd i 

landet enligt folkbokföringslagen.  

7 kap. 3 § skollagen hänvisar till 2 kap. 18 § regeringsformen där det 

framgår att alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till 

kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola. Allmän skola är 

grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola som anordnas av en 

offentlig huvudman.  

Enligt 24 kap. 23 § får ett skolpliktigt barn medges rätt att fullgöra 

skolplikten på annat sätt än som anges i skollagen. 

Medgivande ska lämnas om 

   1. verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som 

annars står barnet till buds enligt föreskrifter i denna lag, 

   2. behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och 

   3. det finns synnerliga skäl. 

 

Enligt 24 kap. 24 § skollagen anges att medgivande enligt 23 § får lämnas 

för upp till ett år i sänder. Under dess giltighetstid ska det prövas hur 

verksamheten utfaller. Medgivandet ska återkallas, om det kan antas att 

förutsättningarna enligt 23 § inte längre finns. 

Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska 

barn och ungdomar  

Svenska staten kan finansiera svenska utlandsskolor genom statsbidrag med 

stöd av rubricerad förordning. Skolverket eller regeringen fattar ett sådant 

beslut. 
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Av 1 § i förordningen framgår att statsbidrag kan lämnas till kommuner för 

kostnader för utlandssvenska barns och ungdomars skolgång i grundskolan 

och gymnasieskolan i Sverige. Statsbidraget lämnas till huvudmannen för 

vissa skolor utomlands enligt 2 § i förordningen. Skolinspektionen har tillsyn 

över skolor som får statsbidrag.  

Enligt 3 § ska minst en av barnets vårdnadshavare vara svensk medborgare 

och minst en av dem vistas i utlandet med anledning av vissa i förordningen 

angivna tjänstgöringar.  

Vägledning från Sveriges kommuner och Regioner (SKR) 

SKR (dåvarande Sveriges kommuner och landsting, SKL) uttalade i ett 

yttrande år 2018 att de anser att flytt av skolpeng utomlands strider mot 

skollagen och kommunallagen. Det saknas lagstöd för att betala ut skolpeng 

till vårdnadshavare eller en enskild person. Skolpeng betalas endast ut till en 

kommun i Sverige, genom så kallad interkommunal ersättning. Det strider 

mot lokaliseringsprincipen att ge skolpeng från kommuner till skolor 

utomlands. De skolor utomlands som bedriver skola som godkänts av 

svenska staten får anslag för sin verksamhet direkt av svenska staten. Andra 

enskilda skolor utomlands finansieras med enskilda medel (Yttrande 

ärendenummer 18/00799, daterat 2018-06-08, se bilaga).   

Vissa kommuner och förvaltningsrätters tolkningar  

Vissa kommuner tillåter flytt av skolpeng till skolor utomlands, i vissa fall 

enbart vid gymnasiestudier. Några exempel är Nacka kommun, Helsingborg, 

Lidingö stad, Norrtälje kommun och Göteborgs stad. Det har då antagits 

riktlinjer för vilka förutsättningar som gäller.  

Inom ramen för laglighetsprövning har två underrätter avgjort frågan om 

flytt av skolpeng utomlands.  

Dåvarande Länsrätten i Skåne län konstaterade i mål nr 11501-07 att 

grundskola är en kommunal angelägenhet och att erbjuda elever som är 

kommunmedlemmar att studera i ett annat nordiskt land under årskurs 9 kan 

ses som ett intresse som har anknytning till kommunen. Domstolen ansåg 

inte att kommunens riktlinjer stred mot likställighetsprincipen, eftersom 

erbjudandet riktades till samtliga kommunmedlemmar som ska börja årskurs 

9 och därmed behandlas medlemmar i samma situation på samma vis.  

Förvaltningsrätten i Växjö ansåg i mål nr 2547-13 att frågan om skolgång 

utomlands under ett läsår för en gymnasieelev som är folkbokförd i 

kommunen får anses vara någonting av allmänt intresse, som rör 

kommunmedlemmar och inte enbart ska hanteras av annan än kommunen. 

Domstolen bedömde också att beslutet inte stred mot likställighetsprincipen, 

eftersom kommunen avser att behandla andra som har framfört liknande 

önskemål på samma sätt. Några ytterligare kostnader för en elevs skolgång 

utomlands tillkommer inte, utöver den skolgång som kommunen är skyldig 

att bekosta.  
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Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av att det saknas uttryckligt lagkrav för kommuner att bevilja 

flytt av skolpeng till skola utomlands tar förvaltningen ställning till om det 

finns stöd i lagen för ett sådant beviljande.  

Skolplikten gäller för barn som är bosatta i Sverige. Med bosatt avses 

folkbokförd. För de elever som varaktigt vistas utomlands, trots att de är 

fortsatt folkbokförda i Sverige, upphör skolplikten. I de fallen anser 

förvaltningen att det inte är förenligt med skollagen att en kommun ska 

finansiera skolgången för elever vars skolplikt har upphört genom 

utlandsvistelsen. 

Utifrån skollagen skulle det möjligtvis finnas ett utrymme i de undantagsfall 

då ett skolpliktigt barn kan medges rätt att fullgöra skolplikt på annat sätt. I 

de fallen godkänner kommunen verksamheter och kommer att ha insyn i 

skolgången under hela perioden. Det kan dock antas att de skolor utomlands 

som kommunen anser motsvarar förutsättningarna i skollagen även är sådana 

skolor som mottar statsbidrag. 

Statsbidrag betalas ut av staten till godkända skolor utomlands. Om 

kommunen skulle medge flytt av skolpeng till en skola utomlands som redan 

mottar statsbidrag skulle det strida mot kommunallagens bestämmelser om 

att kommuner endast ska syssla med sådana angelägenheter som är av 

intresse för invånarna i kommunen och som inte ska handhas av staten.  

Slutligen, och avgörande för förvaltningens bedömning, är att det ur ett 

kommunalrättsligt perspektiv med beaktande av lokaliseringsprincipen 

saknas förutsättningar att bevilja flytt av skolpeng till skola utomlands.  

Även om lokaliseringsprincipen innebär att anknytningen kan vara till 

kommunens medlemmar, inte enbart kommunens område så är det en för 

vidsträckt tolkning av kommunens befogenheter att även enskilda som är 

bosatta utomlands omfattas i det avseendet att de ska beviljas ekonomiskt 

bidrag för barns skolgång. Detta även om den enskilda är fortsatt 

folkbokförd i kommunen.  

Sammantaget bedömer förvaltningen att det saknas förutsättningar för att 

bevilja flytt av skolpeng för studier vid grundskola utomlands.  

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, 2023-01-

31 

 Sveriges kommuner och landsting, yttrande, ärendenummer 18/00799 
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Paragrafen skickas till  
Karina Bronell, skolchef 

Henrik Ader, verksamhetschef grundskola 

Anna Isaksson, kommunjurist            
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§ 28 Dnr 2022/01237 

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 
2023 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplan för 

2023. 

Sammanfattning 

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.  

Den förvaltningsövergripande internkontrollgruppen fortsätter sitt arbete 

med mallar och rutiner. Förslaget för 2023 års internkontrollplan utgår från 

förra årets internkontrollplan. Barn- och utbildningsförvaltningens 

internkontrollplan har elva kontrollpunkter. 

Barn- och utbildningsförvaltningens kontroller  

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 

 

Bakgrund 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

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

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2023-01-30 

 Internkontrollplan 2023 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 29 Dnr 2022/00034 

Synpunkter 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av inkomna 

synpunkter och klagomål under 2022 och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Under kalenderåret 2022 har det inkommit totalt 29 synpunkter till barn- och 

utbildningsförvaltningen via kommunens övergripande system för 

synpunkter och klagomål, DF Respons. En sammanställning av inkomna 

synpunkter bifogas.  

Andelen synpunkter som skickas in anonymt via DF Respons ökar, vilket 

gör att det blir svårt att utreda och återkoppla många av dessa ärenden.  

Utöver de synpunkter som har inkommit via DF Respons, har det även 

inkommit ett tiotal synpunkter direkt till förvaltningen, oftast via e-post. Det 

har under 2022 bland annat handlat om situationen på enskilda skolor men 

också synpunkter på upptagningsområden inför skolplacering i förskoleklass 

läsåret 2023/2024. 

Bakgrund 

Den 1 augusti 2022 trädde nya lagkrav i kraft gällande huvudmannens 

klagomålshantering. Dessa lagkrav återfinns i 4 kap 8 § skollagen 

(2010:800). 

Högre krav ställs nu på huvudmannens arbete med att ta emot och utreda 

klagomål mot utbildningen. När huvudmannen har tagit emot ett klagomål 

ska huvudmannen bekräfta detta, skyndsamt göra den utredning som behövs 

för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som framfört 

klagomålet. Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för klagomålshanteringen 

och aktivt verka för att rutinerna är kända bland elever, vårdnadshavare och 

personal.  

Syftet med de skärpta reglerna är att huvudmannen genom uppgifter från 

elever och vårdnadshavare ska få information som innebär att 

missförhållanden uppdagas som huvudmannen kan vidta åtgärder mot. Syftet 

är också att huvudmannen ska få information som kan leda till att 

huvudmannen anser att det finns skäl att ompröva ett beslut som har fattats 

eller till exempel utvärdera eller omvärdera olika arbetssätt i den 

organisation som huvudmannen ansvarar för. 

I första hand ska synpunkter kopplade till undervisningen i första hand 

framföras till ansvarig lärare, i andra hand till rektor, och först därefter 

genom ett klagomål till huvudmannen. 
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Ett arbete pågår inom förvaltningen med att ta fram nya rutiner för 

Falköpings kommuns hantering av klagomål på skolans verksamhet. Dessa 

planeras bli klara under våren 2023.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att antalet inkomna synpunkter och klagomål 

under 2022 ökade något jämfört med år 2021.  

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 2023-01-31 

 Statistik synpunkter och klagomål DF Respons 2022 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp            

 S
T,

 F
N

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

67
04

21
53

9




 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30 (41) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-21 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 30 Dnr 2023/00180 

Kontaktpersoner 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden utser kontaktpersoner för år 2023 enligt 

nedanstående. 

2 Beslutet ska utvärderas vid nämndens sammanträde den 19 december 

2023.  

Sammanfattning 

Kontaktpersoner utses för att vara en länk mellan nämnden och respektive 

enhet. Det är viktigt att huvudmannen inhämtar information och kunskap om 

den verksamhet man ansvarar för. Ett sätt att göra detta på är 

kontaktpersonsverksamhet.  

Initiativ till besök kan tas av både politiker och rektorer. Uppdraget innebär 

att vid besök, om möjligt, träffa både ledning, representanter för övrig 

personal och elever/barn och inhämta information och synpunkter. 

Verksamhetsbesöken ska rapporteras till nämnden vid nästkommande 

sammanträde. 

Enheter Kontaktpersoner 

Central + Gudhem 
(Centralskolan, Gudhemsskola, Gudhems förskola) 

Sofia Thuvesson (C) 

Anders Stålhand (MP) 

Frida Ålebring (S) 

Dotorp + Kulturskolan 
(Dotorpsskolan, Sörgårdens förskola, Palettens 

förskola, Trollets förskola) 

Fredy Neuman (S) 

Elisabeth Klang (V) 

Majlis Wennberg (KD) 

Floby + Lilla Fredriksberg & Studiegården   
(Flobyskolan, Odensbergsskolan, Floby förskola, 

Odensbergs förskola, Yllestad förskola) 

Lena Sjödahl (M) 

Marie Leward Westin (MP) 

Christer Carlsson (SD) 

Kinnarp + Åsarp  
(Kinnarpsskolan, Åsarpsskolan, Kinnarps förskola, 

Åsarps förskola) 

Albin Gilbertsson (SD) 

Lillemor Bertilsson (S) 

Monica Janzon (S) 

Högstadium Centrum + SPC 
(Högstadium Centrum, Lilla Gunghästen, Junibackens 

förskola) 

Lars Håkansson (L) 

Veronica Thunander (V) 

Henrik Brolin (S) 

Mösseberg + Vartofta  

(Mössebergsskolan, Mössebergs förskola, 

Vartoftaskolan, Vartofta förskola, Hästbackens 

förskola) 

Karolina Bergström (S) 

Britt-Marie Jokela (SD) 

Leo Croona (M) 
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Stenstorp 
(Gustaf Dalénskolan, Broddetorpsskolan, Stenstorps 

förskola, Broddetorps förskola,)  

Jonathan Kahrs (M) 

Ing-Marie Larsson (L) 

Mikael Lund (SD) 

Vindängen + Åttagård 
(Vindängens skola, Åttagårdsskolan, Förskolan Urd, 

Vindängens förskola)  

Hassan Hussein (S) 

Anna Bella Nordh Fahlqvist (S) 

Per Halldén (M) 

Ållebergsgymnasiet + Fristående förskolor 

och skolor 

Natalie Lidén (KD) 

Yasin Jama (C) 

Sofia Thuvesson (C) 

 

Bakgrund 

Nämndens ledamöter har inom ramen för sitt uppdrag möjlighet att göra 

besök i nämndens verksamheter och får då arvode för maximalt två heldagar 

alternativt fyra halvdagar per kalenderår. 

Kontaktpersoner utses för att vara en länk mellan nämnden och respektive 

enhet. Det är viktigt att huvudmannen inhämtar information och kunskap om 

den verksamhet man ansvarar för. Ett sätt att göra detta på är 

kontaktpersonsverksamhet. 

Beslut om kontaktpersoner innebär inget hinder för exempelvis partigrupper 

att göra studiebesök i verksamheterna. 

Förvaltningens bedömning 

Det är viktigt att huvudmannen inhämtar information och kunskap om den 

verksamhet man ansvarar för. En fördel med att utse kontaktpersoner är att 

det ökar möjligheten att flera olika enheter får besök. Förslaget är att utse tre 

politiker på varje område.  

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 2023-02-10 

 Protokollsutdrag BUNAU 2023-02-06 § 8 

  

Paragrafen skickas till  
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter 

Rektorer för kommunens samtliga skolor  

Rektorer för fristående enheter verksamma inom kommunen 
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§ 31 Dnr 2023/00036 

Information till nämnden  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisade informationsärenden 

till handlingarna. 

Sammanfattning 

 Skolinspektionen genomför regelbunden kvalitetsgranskning av 

Dotorpsskolan, Vartoftaskolan åk 7-9, Ållebergsgymnasiet B samt 

grundsärskolan Vindängen under våren. 

 Samrådsmöte den 22 februari kl. 18.00 i KF-salen. Temat denna gång är 

skolorganisationen. 

 Information från Torbjörn Karlsson, verksamhetschef gymnasieskola, om 

antagningen till Ållebergsgymnasiet inför höstterminen 2023.  
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§ 32 Dnr 2023/00050 

Anmälningsärenden till nämnd  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisade anmälningsärenden 

under perioden 2023-01-17 – 2023-02-14 till handlingarna. 

Sammanfattning 

Följande anmälningsärenden redovisas till nämnden: 

 2023-01-18 Nytt beslut i KS om ny utredning av ny högstadieskola i 

Falköpings tätort. 

 2023-01-13 Anmälan om två elever i Vindängens skola som inte kommit 

till skolan vid vårterminens start. 

 2023-01-13 Anmälan om elev med mycket hög frånvaro i Vindängens 

skola. 

 2023-02-06 Rektors beslut om avstängning av elev vid 

Ållebergsgymnasiet. 

 2023-02-06 Rektors beslut om avstängning av elev vid 

Ållebergsgymnasiet. 

 2023-02-06 Protokoll BUNAU 2023-02-06 

 2023-02-09 Protokoll FÖSAM  
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§ 33 Dnr 2023/00052 

Delegationsbeslut  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisade delegationsbeslut under 

perioden 2023-01-17 – 2023-02-14 till handlingarna.  

Sammanfattning 

Delegationsbeslut 2023-01-17 – 2023-02-14 

Datum Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienr 

2023-02-09 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om ersättning för självsjuts för 
gymnasieelev HT-22 

Sarah Cato 2023/00178 

2023-02-07 Verksamhetschef 
grundskola 

Nytt beslut om placering i förskoleklass 2023/2024 
efter val - Odensbergsskolan 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-03 Verksamhetschef 
grundskola 

Nytt beslut om placering i förskoleklass 2023/2024 
efter val - Mössebergsskolan 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-02 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 efter val- Centralskolan 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-02 Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i grundskola efter skolval - 
avslag 

Lena Magnusson 2023/00046 

2023-02-02 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om att fullgöra skolgång i Falköpings 
kommun 

Henrik Ader 2023/00170 

2023-02-02 Rektor Centralskolan Beslut om placering i grundskola efter skolval - 
avslag 

Carola Granath 2023/00046 

2023-02-02 Rektor Centralskolan Beslut om uppskjuten skolplikt Carola Granath 2023/00212 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass efter val - 
Mössebergsskolan 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 efter val - Mössebergsskolan 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Mössebergsskolan L-Ö 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Mössebergsskolan A-K 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 efter val - Vindängenskolan 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - H-W 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Vindängenskolan A-K 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 efter val - Åttagårdsskolan 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Åttagårdsskolan 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 efter val - Åsarpsskolan 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Åsarpsskolan 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Vartoftaskolan 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 efter val - Odensbergsskolan 

Henrik Ader 2023/00057 
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Datum Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienr 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Odensbergsskolan 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Kinnarpsskolan 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Gustaf Dalénskolan K-W 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Gustaf Dalénskolan A-J 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Gudhemsskolan 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Flobyskolan 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 efter val - Dotorpsskolan 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Dotorpsskolan 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Centralskolan J-Z 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Centralskolan A-G 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 efter val - Centralskolan 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Broddetorpsskolan 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - elev från annan kommun 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - elev från annan kommun 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 

Henrik Ader 2023/00057 

2023-01-27 Skolchef Ansökan och beslut om att fullgöra skolgång i 
Falköpings kommun 

Karina Bronell 2023/00170 

 S
T,

 F
N

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

67
04

21
53

9




 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36 (41) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-21 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Datum Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienr 

2023-01-27 Vårgårda kommun Överenskommelse om placering i 
förskoleverksamhet i Vårgårda kommun 

Ann Johansson 2023/00064 

2023-01-24 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Tillsynsbeslut fristående förskolan Boken Ann Johansson 2022/00721 

2023-01-24 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Tillsynsbeslut fristående förskolan Växthuset Ann Johansson 2022/00721 

2023-01-24 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Tillsynsbeslut fristående förskolan Utsikten Ann Johansson 2022/00721 

 

Delegationsbeslut skolskjuts i e-tjänst 2023-01-17 – 2023-02-14 

ID Status Beslut Orsak till ansökan Avsändare/mottagare Handläggare 

38589 Beslutat 2023-01-26  Annan särskild omständighet Barn- och utbildningsnämnden 
Sarah Cato 

38633 Avslutat 2023-02-09  Växelvis boende Barn- och utbildningsnämnden 
Sarah Cato 

38719 Beslutat 2023-02-01  Växelvis boende Barn- och utbildningsnämnden 
Sarah Cato 

39153 Beslutat 2023-02-14 Funktionsnedsättning Barn- och utbildningsnämnden 
Sarah Cato 

38743 Beslutat 2023-02-14  Växelvis boende Barn- och utbildningsnämnden 
Sarah Cato 

 

Anställningar 2023-01-17 – 2023-02-14 

Tillsvidareanställningar 11 

Vikarier 6 

Timavlönade 23 
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§ 34 Dnr 2023/00051 

Inkomna skrivelser  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden lägger inkommen skrivelse 2023-02-03 

till handlingarna. 

Sammanfattning 

Inkommen skrivelse: 

 2023-02-03 Årsrapport ungdomsmottagningarna Östra Skaraborg 
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§ 35 Dnr 2023/00055 

Rapporter från verksamhetsbesök  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten från verksamhetsbesök 

till handlingarna. 

Sammanfattning 

 Ordförande Sofia Thuvesson (C) rapporterar från programråd med 

Trätekniska programmet den 1 februari 2023.  
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§ 36 Dnr 2023/00053 

Övriga rapporter  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporterna om kränkande 

behandling 2023-01-17 – 2023-02-14 till handlingarna. 

Sammanfattning 

 Rapport: anmälningar om kränkande behandling 2023-01-17- 2023-02-14 – 

sammanställning 

 Rapport: anmälningar om kränkande behandling 2023-01-17- 2023-02-14 – 

grundskola 

 Rapport: anmälningar om kränkande behandling 2023-01-17- 2023-02-14 – 

förskola 

 Rapport: anmälningar om kränkande behandling 2023-01-17- 2023-02-14 - 

Ållebergsgymnasiet 
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§ 37 Dnr 2023/00037 

Övriga frågor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 

bereda ärendet till nästa nämnd den 21 mars 2023.  

Reservation 

Fredy Neüman (S), Karolina Bergström, (S), Hassan Hussein (S) och 

Lillemor Bertilsson (S) reserverar sig till förmån för Fredy Neümans (S) 

förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Fredy Neüman har inkommit med ett initiativärende om utökad barnomsorg 

på obekväma tider och föreslår att barn- och utbildningsnämnden ger 

förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en redogörelse för 

hur Falköpings kommun ska utöka barnomsorgen under obekväma tider för 

att möta det behov som finns i kommunen. Redogörelsen ska även beskriva 

hur miljön kan se ut för de äldre barnen med behov av nattomsorg. 

Förvaltningen ska även redogöra för vad en utökning skulle kosta på kort 

och lång sikt och rapportera till nämnden senast på sammanträdet i maj. 

Bakgrund 

Fredy Neüman har inkommit med ett initiativärende om utökad barnomsorg 

på obekväma tider. 

”Barnomsorg under obekväma tider är i dagsläget inte lagstadgat, men 

kommunen ska dock sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då 

förskola eller fritidshem inte erbjuda i den omfattning det behövs med 

hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt (8 

kapitlet 3 § och 25 kapitlet 5 § skollagen. 

Falköpings kommun erbjuder barnomsorg obekväma tider, men platserna 

räcker tyvärr inte till för att täcka det behov som finns. Idag är kön lika lång 

som antalet inskrivna barn, vilket innebär att föräldrar får tacka nej till 

förvärvsarbete obekväma arbetstider. 

I ett modernt samhälle ska det gå att kombinera föräldraskap och 

förvärvsarbete. Då är det viktigt att kommunerna ger möjlighet för föräldrar 

att få en trygg omsorg för sina barn, även om föräldrarnas arbetstider är 

förlagda till sena kvällar, helger eller nattetid. 

Vi föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i 

uppdrag att återkomma till nämnden med en redogörelse för hur Falköpings 

kommun ska utöka barnomsorgen under obekväma tider för att möta det 
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behov som finns i kommunen. Redogörelsen ska även beskriva hur miljön 

kan se ut för de äldre barnen med behov av nattomsorg. Förvaltningen ska 

även redogöra för vad en utökning skulle kosta på kort och lång sikt och 

rapportera till nämnden senast på sammanträdet i maj 2023.” 

Yrkanden 

Ordförande Sofia Thuvesson (C) yrkar att nämnden beslutar att ge 

förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet till nästa nämndomgång. Fredy 

Neüman yrkar att nämnden beslutar i enlighet med initiativärendets förslag. 

Nämnden ajournerar sig fem minuter.     

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden vill besluta enligt ordförandens förslag, 

därefter om nämnden vill besluta enligt Fredy Neümans förslag och finner 

att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Den socialdemokratiska partigruppen reserverar sig mot beslutet till förmån 

för Fredy Neümans förslag. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Karina Bronell, skolchef 

Ann Johansson, verksamhetschef förskola 
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 08:15-12:05. Ajournering 09:35-10:00 samt 
11:20-11:25 


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) 
Jonathan Kahrs (M) 


Hassan Hussein (S) 
Nathalie Lidén (KD) 
Britt-Marie Jokela (SD) 
Elisabeth Klang (V) 
Lillemor Bertilsson (S) 
Marie Leward Westin (MP) 


Ersättare 


 


Anna Bella Nordh Fahlqvist (S) 
Per Halldén (M) 
Mikael Lund (SD) 
Ing-Marie Larsson (L) 
Henrik Brolin (S) 


Monica Janzon (S) 
Majlis Wennberg (KD) 
Christer Carlsson (SD) 
Veronica Thunander (V) 
Anders Stålhand (MP), frånv. 09:00-
10:00 (§§ 20-22) 


Övriga närvarande 
 
 
 


Karina Bronell, skolchef 
Yvonne Hagle, utvecklingsstrateg, § 20 
Ann Johansson, verksamhetschef förskola, § 21 
Lotta Mantler, verksamhetschef SPC, § 22 
Henrik Ader, verksamhetschef grundskola, § 25 
Torbjörn Karlsson, verksamhetschef gymnasieskola, § 31 
Lina Thordson, facklig företrädare, närv. § 20 
 


Justerare Fredy Neüman  


Underskrifter                               Protokollet är digitalt signerat och saknar därmed underskrifter 


 
Sekreterare Sonja Neuman Hall Paragrafer §§ 20-37 


Ordförande Sofia Thuvesson 


Justerare  Fredy Neüman  


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Barn- och utbildningsnämnden 


Sammanträdesdatum 2023-02-21 


Justeringsdatum 2023-02-22 


Anslaget är uppsatt  2023-02-23–2023-03-16 


Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen, stadshuset 


Underskrift Digitalt genom anslag 


 Sonja Neuman Hall 
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§ 20 Dnr 2023/00143 


Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsredovisning 2022 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och 


utbildningsnämndens verksamhetsredovisning för år 2022.  


Sammanfattning 


Verksamhetsredovisningen innehåller ekonomi- och verksamhetsredovisning 


för nämndens ansvarsområde utifrån både kommunala och nationella 


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


rapporterats under året. Rektorers sammanfattande analyser ligger 


tillsammans med övrig uppföljning på huvudmannanivå till grund för 


huvudmannens analys. Redovisningen omfattar alla obligatoriska 


skolformer.  


Arbetet följer de fastlagda riktlinjerna för nämndens systematiska 


kvalitetsarbete. Det innebär en redovisning gentemot de krav som skollagen 


ställer på kommunen som huvudman, måluppfyllelse gentemot 


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


kommunala målen.    


Barnkonsekvensanalys 


I Barnkonventionen artikel 24 skrivs det fram att alla barn har rätt till 


utbildning. Vikten av utbildning är väsentlig för barnets möjligheter att få en 


meningsfull framtid. Därför är det viktigt att barn- och 


utbildningsförvaltningen regelbundet följer upp barns utveckling och lärande 


samt elevers kunskapsutveckling. Samtliga i styrkedjan behöver ställa frågan 


om vad vi som förskola och skola kan göra för att ge barn och elever de 


bästa förutsättningar för att de ska lyckas nå läroplansmålen.  


Bakgrund 


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, 2023-01-31 


 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning för år 2022 
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§ 21 Dnr 2022/00721 


Tillsyn fristående förskolor hösten 2022 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 


Sammanfattning 


Hösten 2022 genomfördes en fullständig tillsyn vid de fristående förskolorna 


Boken, Utsikten, Växthuset och Molekylen i Falköpings kommun. Tillsynen 


genomförs med stöd av 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) genom besök av 


erfarna förskollärare, förvaltningsekonom, jurist och verksamhetschef för 


förskola. Tillsynen fokuserar på faktorer som har betydelse för en god 


utvecklings- och lärandemiljö. 


Tillsynen omfattar även en ägar- och ledningsprövning med avseende på 


erfarenhet och insikt, ekonomiska förutsättningar och lämplighetskrav, enl. 2 


kap. 5 § skollagen.  


Vid tillsynen ges inte en heltäckande bild av verksamheten utan en 


ögonblicksbild vid tillfället för besöken. Vid tillsynsbesöket granskas 


förutsättningar, verksamhetsprocesser och resultat. 


Efter tillsynsbesök och genomgång av inlämnade svar, från respektive 


fristående förskolas huvudman, görs en bedömningen utifrån  i vilken 


utsträckning verksamheten stämmer överens med de krav och förväntningar 


som utrycks i skollag, allmänna råd, läroplan för förskolan och övriga 


författningar. Granskningen utgår även från tidigare tillsynsbeslut.  


Möte för återkoppling till respektive rektor och representanter från 


huvudmannen efter tillsynen har genomförts. Ingen kritik har framkommit 


som förändrar någon av de fristående förskolornas möjlighet att driva sin 


verksamhet och godkända tillsynsbeslut har delats ut. 


I samband med pågående tillsyn har Falköpings kommun uppmärksammats 


angående en gemensam kompetensutvecklingsdag som arrangerats för de 


fristående förskolorna Boken, Utsikten och Växthuset i Falköpings kommun. 


Synpunkter som inkommit till Falköpings kommun har gällt vad en 


föreläsare under kompetensutvecklingsdagen uttryckt gällande de 


konfessionella inslagen och förskolornas möjligheter att kringgå regelverket. 


Därtill har synpunkterna gällt föreläsarens ifrågasättande av evolutionsteorin 


och dess vetenskapliga grund.  


Med anledning av detta har Falköpings kommun vidtagit ytterligare 


utredning inom ramen för pågående tillsyn för att utreda huruvida 


synpunkterna på innehållet i kompetensutvecklingsdagen tillämpas i 


verksamheterna. 
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I utredningen framkommer det att det är i gruppdiskussionerna som åsikter 


har gått isär. I enskilt samtal mellan föreläsare och pedagog har föreläsaren 


uttryckt åsikter som inte är förenligt med skollag. Vad en extern föreläsare 


uttrycker är dock inget huvudmannen kan hållas ansvarig för. Tillsynen har 


inte visat att några brister eller överträdelser förekommit i den dagliga 


verksamheten och därmed har inte heller barnen påverkats på negativt sätt. 


Utifrån ovan beskrivning har Falköpings kommun beslutat att godkänna 


tillsynen av förskolorna Boken, Växthuset, Utsikten och Molekylen. 


 


Underlag 


 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2023-01-30 


 Tillsynsbeslut fristående förskolan Boken 


 Tillsynsbeslut fristående förskolan Växthuset 


 Tillsynsbeslut fristående förskolan Utsikten 


 Tillsynsbeslut fristående förskolan Molekylen 
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§ 22 Dnr 2023/00027 


Motion från Susanne Berglund (S) om handlingsplan 
för barn som är anhöriga till personer med psykisk 
ohälsa 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 


motionen anses besvarad.  


Sammanfattning 


Socialdemokraterna har genom Susanne Berglund motionerat om att barn- 


och utbildningsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen 


gemensamt arbetar fram en handlingsplan hur man tillsammans kan arbeta 


för att ”hitta” barn/ungdomar som är anhöriga till personer med psykisk 


ohälsa och hur kommunen på bästa sätt kan hjälpa dem på det sätt som 


behövs. 


Falköpings kommun har antagit den gemensamma handlingsplanen för 


psykisk hälsa som gäller för hela Västra Götalandsregionen och de 49 


kommuner som ingår i regionen. Handlingsplanen innehåller två delar, en 


del med fokus på vuxna och en del med fokus på barn. Falköping har även 


antagit en egen handlingsplan, som innefattar stöd till barn som har föräldrar 


med psykisk ohälsa. 


Just nu pågår också ett utvecklingsarbete i Västra Götaland som fokuserar på 


suicidprevention, anhörigas situation samt brukarperspektiv. Det är hälso- 


och sjukvården som har huvudansvar för stöd till anhöriga och de har också 


fått ansvaret för utvecklingen av stödet till anhöriga inom området psykisk 


hälsa. Kommunen har också ett eget utvecklingsarbete som innefattar flera 


delar och där stöd till barn är en del i handlingsplanen, t ex genom 


studiecirklarna YAM (Youth aware of mental health)och TrUST (Trygghet 


ur stöd). 


Eftersom de områden motionären efterfrågar ingår i de handlingsplaner som 


antagits av kommunen anses motionen vara besvarad.  


Bakgrund 


Socialdemokraterna har genom Susanne Berglund motionerat om att barn- 


och utbildningsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen 


gemensamt arbetar fram en handlingsplan hur man tillsammans kan arbeta 


för att ”hitta” barn/ungdomar som är anhöriga till personer med psykisk 


ohälsa och hur kommunen på bästa sätt kan hjälpa dem på det sätt som 


behövs.  
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Av motionen framkommer att Socialdemokraterna tänker sig att det behövs 


en tydlig strategi som tex skulle kunna innehålla: hur skolor kan arbeta med 


information om psykisk ohälsa på ett åldersadekvat sätt, hur socialtjänsten 


arbetar med barns situation, att alla som arbetar med barn/ungdomar är mer 


observanta, att vi vågar fråga hur barn/ungdomar har det hemma och att vi 


alla är trygga vuxna. Vi vet att det redan görs mycket ute i förvaltningarna 


och är inte kritiska till det arbete men tror att det går att göra det tydligare 


och systematiskt. 


Förvaltningens bedömning 


Falköpings kommun har antagit den gemensamma handlingsplanen för 


psykisk hälsa som gäller för hela Västra Götalandsregionen och de 49 


kommuner som ingår i regionen. Handlingsplanen innehåller två delar, en 


del med fokus på vuxna och en del med fokus på barn. 


Just nu pågår ett utvecklingsarbete i Västra Götaland som fokuserar på 


suicidprevention, anhörigas situation samt brukarperspektiv. Det är hälso- 


och sjukvården som har huvudansvar för stöd till anhöriga och de har också 


fått ansvaret för utvecklingen av stödet till anhöriga inom området psykisk 


hälsa. 


Falköpings kommun antog våren 2022 en egen handlingsplan för psykisk 


hälsa, KS 2022/ 00253, som innehåller trygghetsskapande arbete genom 


trygg familj, trygg förskola/skola samt trygga mötesplatser och relationer. 


Handlingsplanen innefattar fokusområdena höjd kunskapsnivå, 


händelseanalys vid suicid samt planering för säkra miljöer. 


Kopplat till handlingsplanen finns ett pågående utvecklingsarbete kring 


psykisk hälsa. Det pågående utvecklingsarbetet innefattar t ex studiecirklar i 


TrUST (Trygghet ur stöd) som är ett studiecirkelmaterial framtaget av 


Bräcke Diakoni där föräldrar med psykisk ohälsa får möjlighet att prata om 


vad barnet behöver, hur man skapar trygga relationer, hur man pratar med 


barn om ohälsa och vad det finns för stöd. Kommunen har även genomfört 


ett pilotprojekt med YAM, Youth Aware of Mental health, som är ett 


program för skolelever som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för 


att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa. YAM har 


under hösten testats på tre högstadieskolor i kommunen (Vartofta, Kinnarp 


och Stenstorp), med goda resultat. Studiecirkeln vänder sig till elever i åk 8 


och leds av utbildad personal från socialförvaltningen. I pilotprojektet har 


110 elever deltagit i YAM. 


Kommunerna i Västra Götalandsregionen har beviljats utvecklingsmedel för 


att arbeta med psykisk hälsa. Fokus för användning av medlen är 


suicidprevention, stöd till anhöriga samt stöd för att utveckla 


brukarmedverkan. 


Förutom arbetet med handlingsplaner och utvecklingsarbete på områden 


arbetar såväl skolan som socialtjänsten med att möta barn och ungdomar 
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med olika behov i sin ordinarie arbete. Inom den medicinska elevhälsan 


arbetar skolsköterskorna med både hälsosamtal och hälsoenkät, spontana 


besök av elever i behov av stöd och hänvisar vidare till kurator, UPH (Ungas 


Psykiska Hälsa), UMO (Ungdomsmottagningen) med mera. Även 


informationsmaterial från Anhörigas riksförbund finns att dela ut/ lägga 


tillgängligt. Kuratorerna finns tillgängliga för stödsamtal men arbetar också 


främjande och förebyggande generellt och täcker då in denna fråga. 


Kuratorerna samarbetar också vid behov med socialtjänst, UPH och BUP 


(Barn- och ungdomspsykiatrin) vid behov. Familjecentralen (som i första 


hand vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0-5) år arbetar också med att 


nå familjer med riskfaktorer för psykisk ohälsa.  


Både den regiongemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa och 


Falköpings kommuns handlingsplan har ett bredare perspektiv än det 


motionären föreslår, men handlingsplanerna omfattar det stöd som 


motionären efterfrågar. Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen 


att förvaltningen, så långt det är möjligt arbetar på ett systematiskt sätt med 


alla barn/elever som är i behov av stöd. Att inte ta fram handlingsplaner på 


flera olika områden utan om behov finns, i så fall förtydliga den nuvarande 


handlingsplanen vid nästkommande revidering så att motionärens 


målsättning med en separat handlingsplan lyfts fram. Förtydliganden 


kommer också att behöva ske utifrån nuvarande utvecklingsarbete. 


Förvaltningen gör bedömningen att det motionären efterfrågar ingår i 


handlingsplanen för psykisk hälsa och det utvecklingsarbete som pågår, 


såväl regionsövergripande som lokalt. Eftersom motionen delvis är 


genomförd anses motionen vara besvarad. 


Ärendet har samberetts med socialförvaltningen. 


Finansiering och ekonomiska konsekvenser  


Arbetet med handlingsplanen innebär inga ytterligare ekonomiska 


konsekvenser för förvaltningen. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2023-01-30 


 Motion från Susanne Berglund (S) om handlingsplan för barn som är 


anhöriga till personer med psykisk ohälsa, 2023-01-05 


 KF protokollsutdrag 2022-10-31 § 107 


 Delegationsbeslut remittering av motion, 2023-01-05 


  


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 23 Dnr 2023/00039 


Nytt beslut om prislista för gymnasieprogram 
kalenderåret 2023 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer nedanstående prislista för 


gymnasieprogram för kalenderåret 2023. 


2 Beslutet ersätter tidigare fattat beslut BUN 2023-01-24 § 3. 


Sammanfattning 


En kommun ska enligt 16 kap. 50§ skollagen ersätta huvudman som mottagit 


elev hemmahörande i kommunen med den kostnad hemkommunen själv har 


för motsvarande utbildning. Framtagande av prislista sker en gång per 


kalenderår och baseras på nämndens budget. 


Bakgrund 


Följande prislista föreslås för de gymnasiala utbildningarna på 


Ållebergsgymnasiet för kalenderåret 2023. Prislistan är framräknad på 


samma sätt som beräkning av bidrag till fristående huvudmän, men med 


skillnaden att den är beräknad med faktisk administration samt ingen moms. 


Program 
Kostnader per elev 


Läsår Termin 


BA 


Bygg- och 


anläggningsprogrammet exkl. 


inriktning anläggningsfordon 


151 082 75 541 


BF Barn- och fritidsprogrammet 122 447 61 224 


EK Ekonomiprogrammet 106 043 53 022 


EE El- och energiprogrammet 151 576 75 788 


ES 
Estetiska programmet exkl 


musik 
207 004 103 502 


ESI Estetiska programmet musik 231 519 115 760 


FT 


Fordons- och 


transportprogrammet exkl. 


inriktning transport 


157 004 78 502 
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FS 
Försäljning- och 


serviceprogrammet 
148 801 74 401 


IN Industritekniska programmet 182 529 91 265 


NA Naturvetenskapsprogrammet 111 726 55 863 


SA Samhällsvetenskapsprogrammet 104 177 52 089 


TE Teknikprogrammet 119 679 59 840 


VO Vård- och omsorgsprogrammet 135 777 67 889 


IM Introduktionsprogrammet 143 560 71 780 


HOHAL 
Hälsa vård och omsorg 


Gymnasiesärskolan 
299 899 149 950 


 


Tilläggsbelopp för elev på nationell 


idrottsutbildning enligt 


Riksidrottsförbundets 


rekommendation 
Läsår Termin 


  Individuell idrott 19 466 9 733 


  Lagidrott 16 222 8 111 


 


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. 


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningen bedömer att ovan prislista motsvarar vad nämnden budgeterat 


för motsvarande verksamhet. 
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Finansiering och ekonomiska konsekvenser  


Kostnaden för elever hos annan huvudman ingår i barn- och 


utbildningsnämndens ram. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2023-02-10 


 Protokollsutdrag BUN 2023-01-24 § 3 


 


  


 
Paragrafen skickas till  
Berörda kommunala huvudmän            
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§ 24 Dnr 2023/00044 


Nytt beslut om bidrag till fristående grundskola, 
förskoleklass och fritidshem kalenderåret 2023 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp per elev i 


fristående grundskolor och förskoleklass samt bidragsbelopp per barn i 


fristående fritidshem för kalenderåret 2023 enligt nedanstående 


beräkning. 


2 Beslutet ersätter tidigare fattat beslut BUN 2023-01-24 § 8 


Sammanfattning 


En kommun ska enligt 9 kap. 19§ samt 10 kap. 37§ skollagen ersätta en 


fristående huvudman som mottagit elev hemmahörande i kommunen med 


den kostnad hemkommunen själv har för motsvarande verksamhet. 


Framtagande av prislista sker en gång per kalenderår och baseras på 


nämndens budget. 


Bakgrund 


Beräkning av bidragsbeloppen grundar sig på barn- och 


utbildningsnämndens budget för 2023 och ett genomsnitt av barn/elevantal 


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


verksamheter används således även vid bidragsberäkningen. 


Grundbelopp, kr per elev Fsk klass 


Undervisning 41 155 


Läromedel och utrustning 1 813 


Elevvård och hälsovård 8 188 


Måltider 7 743 


Lokalkostnader 12 310 


Summa 71 209 


Administration 3% 2 136 


Summa 73 345 


Moms 6% 4 401 


Summa 77 746 


 


Grundbelopp, kr per elev 1-3 


Undervisning 50 351 


Läromedel och utrustning 1 968 


Elevvård och hälsovård 8 188 
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Måltider 7 743 


Lokalkostnader 12 310 


Summa 80 560 


Administration 3% 2 417 


Summa 82 977 


Moms 6% 4 979 


Summa 87 955 


 


Grundbelopp, kr per elev 4-6 


Undervisning 58 055 


Läromedel och utrustning 2 436 


Elevvård och hälsovård 8 188 


Måltider 7 743 


Lokalkostnader 12 310 


Summa 88 731 


Administration 3% 2 662 


Summa 91 393 


Moms 6% 5 484 


Summa 96 877 


 


Grundbelopp, kr per elev 7-9 


Undervisning 62 917 


Läromedel och utrustning 3 525 


Elevvård och hälsovård 8 188 


Måltider 8 690 


Lokalkostnader 12 310 


Summa 95 630 


Administration 3% 2 869 


Summa 98 499 


Moms 6% 5 910 


Summa 104 409 


 


Fritidshem   


Omsorg och pedagogisk verksamhet 31 036 


Material 467 


Måltider 5 817 


Lokalkostnader 4 335 


Summa 41 655 


Administration 3% 1 250 
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Summa 42 905 


Moms 6% 2 574 


Summa 45 479 


Barnomsorgspeng -8487 


Summa bidrag fristående fth 36 992 


 


Tilläggsbelopp 


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


omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas 


modersmålsundervisning (det senare gäller ej förskoleklass och fritidshem). 


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


betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 


kommunen. 


Tilläggsbeloppet ska vara individbaserat och beräknas efter utredning av 


personal vid kommunens specialpedagogiska centrum.  


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningen bedömer att ovan prislista motsvarar vad nämnden budgeterat 


för motsvarande verksamhet. 


Finansiering och ekonomiska konsekvenser  


Kostnaden för elever hos annan huvudman ingår i barn- och 


utbildningsnämndens ram. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2023-02-10 


 Protokollsutdrag BUN 2023-01-24 § 8 


 


  


 


Paragrafen skickas till  
Berörda huvudmän            
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§ 25 Dnr 2023/00243 


Ersättningslokaler för årskurs 7-9 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsförvaltningen ger skolchef och verksamhetschef för 


grundskolan i uppdrag att hitta lämpliga lokaler för elever i årskurs 7-9 


på Vartofta- och Gudhemsskolan i väntan på att Platåskolan färdigställs. 


2 Uppdraget ska vara utfört senast i augusti 2023. 


Protokollsanteckning 


Protokollsanteckning från Albin Gilbertsson (SD) och Britt-Marie Jokela 


(SD):  


”Sverigedemokraterna anser alltjämt att den bästa lösningen för Falköpings 


kommuns skolorganisation är ett reviderat beslut med inriktning mot fyra 


högstadieenheter i kommunen. I uppdraget till barn- och 


utbildningsförvaltningen vore det bästa alternativet för årskurs 7-9 i Vartofta 


att flytta till Kinnarp istället för centralorten.” 


Sammanfattning 


Byggnationen av Platåskolan som ska erbjuda en högstadieskola för elever i 


Centralorten, Vartofta, Gudhem och Kinnarp är försenad på grund av 


överklagande av detaljplanen i flera juridiska instanser.  


Då Gudhems- och Vartoftaskolan enligt beslut ska byggas om till F-6 skolor 


behöver temporära lokaler hittas för år 7-9 i väntan på att Platåskolan är klar. 


Bakgrund 


I november 2022 togs beslut i kommunfullmäktige om investeringsbudget 


för år 2023-2025. Beslutet innebär att Gudhemsskolan och Vartoftaskolan 


ska byggas om till att bli funktionella F-6 skolor enligt 


skolorganisationsbeslutet  i kommunfullmäktige 27 mars 2017. 


Processen med att bygga en ny central högstadieskola ”Platåskolan” är 


kraftigt försenad utifrån att detaljplanen är överklagad i flera juridiska 


instanser. Detta innebär det att det idag kommer att behövas tillfälliga lokaler 


för årskurs 7-9 i Gudhem och Vartofta i väntan på att nya lokaler färdigställs. 


Det är i dagsläget omöjligt att ge någon precis tidsplan för färdigställandet av 


Platåskolan. Därför är det viktigt att de tillfälliga skollokalerna håller en bra 


kvalitativ nivå för undervisning. 


Trots att Platåskolan är försenad och att det är omöjligt att veta när byggstart 


kan ske, behöver skolan under denna period ha bra temporära lokaler för  


våra barn och ungdomar. I samband med att en förstudie av ombyggnationen  
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av Gudhemsskolan har startat, har verksamhetschef för grundskola 


tillsammans med samordnaren även inlett en planering för hur man under 


perioden fram till Platåskolan är klar ska erbjuda årskurs 7-9 i Gudhem och 


Vartofta bra och ändamålsenliga lokaler. 


I detta arbete har en dialog med en grupp  bestående av pedagoger, fackliga 


representanter, personal från fastighets- och serviceavdelningen och 


tjänstepersoner från barn- och utbildningsförvaltningen skapats för att 


tillsammans ha en dialog om ersättningslokaler. Under arbetet har även 


Kinnarpsskolans pedagoger velat ingå i gruppens arbete, även om de idag 


inte har ett akut lokalbehov. 


Att kunna erbjuda en bra kvalitativ undervisning under dessa år av väntan är 


något som förvaltning och pedagoger är eniga om. Detta är nödvändigt för 


att ingjuta lite hopp i organisationen utifrån den process som är kraftigt 


försenad. 


Om lokaler finns att tillgå i befintliga byggnader eller i temporära moduler är 


ännu inte klart. 


Förvaltningens bedömning 


Lokalfrågan för högstadierna i Vartofta och Gudhem behöver lösas fram till 


att Platåskolan är klar. Utifrån att beslut är taget om ombyggnation av 


Gudhem och Vartofta skolan till F-6 skolor är det nödvändigt att tillfälliga 


skollokaler hittas för att ombyggnationerna ska vara möjliga. 


Finansiering och ekonomiska konsekvenser  


Tillfälliga lokaler kommer att resultera i en ökad driftskostnad som är 


beräknad till cirka 2 miljoner under 2023. 


När Gudhemsskolan och Vartoftaskolan är färdigställda F-6 skolor kan 


förvaltningen gå ur två moduler i Gudhem samt två äldre hus som är 


omoderna och inte fungerar som en funktionell skolmiljö. I Vartofta kan 


även de tillfälliga modulerna avyttras när ombyggnationen är färdigställd. 


Dessa moduler kommer att användas som evakueringslokaler i samband med 


ombyggnationen av Vartofta skola. 


Förvaltningen kommer därför att få ökade lokalkostnader under 2023-2024 


fram till att de andra temporära lokalerna kan avyttras. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen daterat 2023-


02-13 


 Utdrag ur Falköpings kommuns flerårsplan 2023-2025 
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Yrkanden 


Fredy Neüman (S) yrkar på tillägg av en beslutspunkt: ”Uppdraget ska vara 


utfört senast augusti 2023.”                                                      


Beslutsgång 


Ordförande Sofia Thuvesson (C) frågar först om nämnden vill besluta enligt 


arbetsutskottets förslag, vilket nämnden gör. Därefter frågar ordförande om 


nämnden vill besluta enligt Fredy Neümans (S) tilläggsyrkande. Nämnden 


beslutar att godkänna tilläggsyrkandet. 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 


Skolchef 


Verksamhetschef grundskola            
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§ 26 Dnr 2022/00647 


Hälsotal 2022 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och lägger den 


till handlingarna. 


Sammanfattning 


Sammanställning av den årliga uppföljningen av hälsotalen för Falköpings 


kommun och barn- och utbildningsförvaltningen för år 2022. 


Man kan notera att sjukfrånvaron totalt i vår förvaltning ligger på samma 


nivå som förra året.  


Glädjande är att långtidssjukskrivningarna nu minskar i förvaltningen totalt. 


I den yngre personalgruppen (under 29 år) ser vi en ökning av sjukfrånvaron 


vilket bör undersökas mer ingående. 


Per verksamhetsområde ser man en markant ökning av sjukfrånvaron i 


gymnasiet. En förklaring kan vara att man i större utsträckning hade 


fjärrundervisning i gymnasiet under 2021 på grund av Covid. Detta kan vara 


en orsak för större mottaglighet för smitta om man jämför med grundskola 


och förskola som under hela året (2021) bedrev verksamhet som vanligt. 


Beslutsunderlag 


 Hälsotal 2022 Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 27 Dnr 2023/00181 


Principbeslut om skolpeng för studier i grundskola 
utomlands 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att det inte är möjligt att bevilja 


flytt av skolpeng för studier i grundskola utomlands. 


2 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera till skolchef att fatta 


beslut i ärenden gällande ansökan om flytt av skolpeng utomlands.   


Sammanfattning 


Det framgår varken av lag eller av praxis att en kommun är skyldig att 


medge flytt av skolpeng studier utomlands. Eftersom rättsläget är oklart är 


det upp till varje kommun att besluta om vad som ska gälla. Barn- och 


utbildningsnämnden behöver göra ett principiellt ställningstagande gällande 


möjligheten att bevilja flytt av skolpeng för studier vid grundskola 


utomlands och i så fall under vilka förutsättningar. SKR anser att det strider 


mot lagen om kommuner beviljar ett sådant bidrag till enskilda utomlands. 


Vissa kommuner och underinstanser gör en annan tolkning av rättsläget. 


Förvaltningen bedömer att det enligt nuvarande rättsläge saknas 


förutsättningar för att bevilja flytt av skolpeng för studier vid grundskola 


utomlands.  


Bakgrund 


En ansökan från vårdnadshavare har aktualiserat frågan om möjligheten till 


flytt av skolpeng för studier i grundskola utomlands.    


Det finns inte någon lagstadgad skyldighet för en kommun att medge flytt av 


skolpeng för eller till elever som går i skola utomlands. Det finns inte heller 


någon vägledande praxis. Det är därför upp till varje kommun att besluta om 


vad som ska gälla. 


Omständigheterna kring en ansökan om flytt av skolpeng för skolgång 


utomlands kan se olika ut från fall till fall. Eleven kan vara fortsatt 


folkbokförd i hemkommunen men utskriven från skolan med hänvisning till 


att eleven varaktigt vistas utomlands. Eleven kan ha beviljats fullgörande av 


skolplikt på annat sätt vilket kan vara på grund av skolgång utomlands under 


en begränsad tidsperiod. Skolan som är aktuell utomlands kan antingen vara 


en skola som får statsbidrag, eller inte. Längden på vistelsen utomlands och 


anledningen till vistelsen kan variera. Vistelsen kan exempelvis bero på 


vårdnadshavares arbete eller elevens önskemål om ett studieår utomlands.   
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Barn- och utbildningsnämnden behöver göra ett principiellt 


ställningstagande gällande möjligheten att bevilja flytt av skolpeng för 


studier vid grundskola utomlands och i så fall under vilka förutsättningar.   


Även om detta ställningstagande görs kan det inkomma ansökningar från 


vårdnadshavare gällande flytta av skolpeng till skola utomlands. Det är då 


lämpligt att skolchefen får delegation att fatta beslut i sådana ärenden.  


En ansökan från vårdnadshavare har aktualiserat frågan om möjligheten till 


flytt av skolpeng för studier i grundskola utomlands.    


Det finns inte någon lagstadgad skyldighet för en kommun att medge flytt av 


skolpeng för eller till elever som går i skola utomlands. Det finns inte heller 


någon vägledande praxis. Det är därför upp till varje kommun att besluta om 


vad som ska gälla. 


Omständigheterna kring en ansökan om flytt av skolpeng för skolgång 


utomlands kan se olika ut från fall till fall. Eleven kan vara fortsatt 


folkbokförd i hemkommunen men utskriven från skolan med hänvisning till 


att eleven varaktigt vistas utomlands. Eleven kan ha beviljats fullgörande av 


skolplikt på annat sätt vilket kan vara på grund av skolgång utomlands under 


en begränsad tidsperiod. Skolan som är aktuell utomlands kan antingen vara 


en skola som får statsbidrag, eller inte. Längden på vistelsen utomlands och 


anledningen till vistelsen kan variera. Vistelsen kan exempelvis bero på 


vårdnadshavares arbete eller elevens önskemål om ett studieår utomlands.   


Barn- och utbildningsnämnden behöver göra ett principiellt 


ställningstagande gällande möjligheten att bevilja flytt av skolpeng för 


studier vid grundskola utomlands och i så fall under vilka förutsättningar.   


Även om detta ställningstagande görs kan det inkomma ansökningar från 


vårdnadshavare gällande flytta av skolpeng till skola utomlands. Det är då 


lämpligt att skolchefen får delegation att fatta beslut i sådana ärenden.  


Rättsliga förutsättningar 


Kommunallagen (2017:725) 


Av 2 kap. 1 § kommunallagen framgår att kommuner själva får ha hand om 


angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens 


område eller deras medlemmar.  


Lokaliseringsprincipen som framgår av bestämmelsen utgör en ram för 


kommunernas befogenheter. Vad som utgör ett allmänt intresse förutsätter 


enligt förarbetena inte att ett kvantitativt betydande behov är för handen, 


utan får bedömas med utgångspunkt i om det är lämpligt, ändamålsenligt, 


skäligt osv. att kommunen befattar sig med angelägenheten. Det innebär ett 


principiellt förbud mot att ge understöd åt enskilda, eftersom det i regel inte 


kan vara ett allmänt intresse att sådant understöd lämnas. Det är endast med 


stöd av speciallagstiftning som undantag från förbudet kan göras (prop. 


1990/91:117 s. 148).   
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Om det kan anses vara ett allmänt intresse att en kommun eller ett landsting 


har hand om en angelägenhet, får kommunen ha hand om den även om 


åtgärden bara kommer en mindre del av kommunens område eller ett mindre 


antal av medlemmarna direkt till godo (prop. 2016/17:171 s. 299). 


Kommuner får inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en 


annan kommun eller någon annan ska ha hand om, vilket framgår av 2 kap. 2 


§ kommunallagen.  


Enligt likställighetsprincipen som framgår av 2 kap. 3 § kommunallagen ska 


alla medlemmar i kommunen behandlas lika om det inte finns sakliga skäl 


för något annat. 


Skollagen  (2010:800) 


Alla ska enligt 1 kap. 8 § skollagen, oberoende av geografisk hemvist och 


sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i 


skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i skollagen.    


Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikt gäller dock inte barn 


som varaktigt vistas utomlands. Detta framgår av 7 kap. 2 § skollagen.  


Enligt 29 kap. 2 § skollagen avses med bosatt den som är folkbokförd i 


landet enligt folkbokföringslagen.  


7 kap. 3 § skollagen hänvisar till 2 kap. 18 § regeringsformen där det 


framgår att alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till 


kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola. Allmän skola är 


grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola som anordnas av en 


offentlig huvudman.  


Enligt 24 kap. 23 § får ett skolpliktigt barn medges rätt att fullgöra 


skolplikten på annat sätt än som anges i skollagen. 


Medgivande ska lämnas om 


   1. verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som 


annars står barnet till buds enligt föreskrifter i denna lag, 


   2. behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och 


   3. det finns synnerliga skäl. 


 


Enligt 24 kap. 24 § skollagen anges att medgivande enligt 23 § får lämnas 


för upp till ett år i sänder. Under dess giltighetstid ska det prövas hur 


verksamheten utfaller. Medgivandet ska återkallas, om det kan antas att 


förutsättningarna enligt 23 § inte längre finns. 


Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska 


barn och ungdomar  


Svenska staten kan finansiera svenska utlandsskolor genom statsbidrag med 


stöd av rubricerad förordning. Skolverket eller regeringen fattar ett sådant 


beslut. 
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Av 1 § i förordningen framgår att statsbidrag kan lämnas till kommuner för 


kostnader för utlandssvenska barns och ungdomars skolgång i grundskolan 


och gymnasieskolan i Sverige. Statsbidraget lämnas till huvudmannen för 


vissa skolor utomlands enligt 2 § i förordningen. Skolinspektionen har tillsyn 


över skolor som får statsbidrag.  


Enligt 3 § ska minst en av barnets vårdnadshavare vara svensk medborgare 


och minst en av dem vistas i utlandet med anledning av vissa i förordningen 


angivna tjänstgöringar.  


Vägledning från Sveriges kommuner och Regioner (SKR) 


SKR (dåvarande Sveriges kommuner och landsting, SKL) uttalade i ett 


yttrande år 2018 att de anser att flytt av skolpeng utomlands strider mot 


skollagen och kommunallagen. Det saknas lagstöd för att betala ut skolpeng 


till vårdnadshavare eller en enskild person. Skolpeng betalas endast ut till en 


kommun i Sverige, genom så kallad interkommunal ersättning. Det strider 


mot lokaliseringsprincipen att ge skolpeng från kommuner till skolor 


utomlands. De skolor utomlands som bedriver skola som godkänts av 


svenska staten får anslag för sin verksamhet direkt av svenska staten. Andra 


enskilda skolor utomlands finansieras med enskilda medel (Yttrande 


ärendenummer 18/00799, daterat 2018-06-08, se bilaga).   


Vissa kommuner och förvaltningsrätters tolkningar  


Vissa kommuner tillåter flytt av skolpeng till skolor utomlands, i vissa fall 


enbart vid gymnasiestudier. Några exempel är Nacka kommun, Helsingborg, 


Lidingö stad, Norrtälje kommun och Göteborgs stad. Det har då antagits 


riktlinjer för vilka förutsättningar som gäller.  


Inom ramen för laglighetsprövning har två underrätter avgjort frågan om 


flytt av skolpeng utomlands.  


Dåvarande Länsrätten i Skåne län konstaterade i mål nr 11501-07 att 


grundskola är en kommunal angelägenhet och att erbjuda elever som är 


kommunmedlemmar att studera i ett annat nordiskt land under årskurs 9 kan 


ses som ett intresse som har anknytning till kommunen. Domstolen ansåg 


inte att kommunens riktlinjer stred mot likställighetsprincipen, eftersom 


erbjudandet riktades till samtliga kommunmedlemmar som ska börja årskurs 


9 och därmed behandlas medlemmar i samma situation på samma vis.  


Förvaltningsrätten i Växjö ansåg i mål nr 2547-13 att frågan om skolgång 


utomlands under ett läsår för en gymnasieelev som är folkbokförd i 


kommunen får anses vara någonting av allmänt intresse, som rör 


kommunmedlemmar och inte enbart ska hanteras av annan än kommunen. 


Domstolen bedömde också att beslutet inte stred mot likställighetsprincipen, 


eftersom kommunen avser att behandla andra som har framfört liknande 


önskemål på samma sätt. Några ytterligare kostnader för en elevs skolgång 


utomlands tillkommer inte, utöver den skolgång som kommunen är skyldig 


att bekosta.  
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Förvaltningens bedömning 


Mot bakgrund av att det saknas uttryckligt lagkrav för kommuner att bevilja 


flytt av skolpeng till skola utomlands tar förvaltningen ställning till om det 


finns stöd i lagen för ett sådant beviljande.  


Skolplikten gäller för barn som är bosatta i Sverige. Med bosatt avses 


folkbokförd. För de elever som varaktigt vistas utomlands, trots att de är 


fortsatt folkbokförda i Sverige, upphör skolplikten. I de fallen anser 


förvaltningen att det inte är förenligt med skollagen att en kommun ska 


finansiera skolgången för elever vars skolplikt har upphört genom 


utlandsvistelsen. 


Utifrån skollagen skulle det möjligtvis finnas ett utrymme i de undantagsfall 


då ett skolpliktigt barn kan medges rätt att fullgöra skolplikt på annat sätt. I 


de fallen godkänner kommunen verksamheter och kommer att ha insyn i 


skolgången under hela perioden. Det kan dock antas att de skolor utomlands 


som kommunen anser motsvarar förutsättningarna i skollagen även är sådana 


skolor som mottar statsbidrag. 


Statsbidrag betalas ut av staten till godkända skolor utomlands. Om 


kommunen skulle medge flytt av skolpeng till en skola utomlands som redan 


mottar statsbidrag skulle det strida mot kommunallagens bestämmelser om 


att kommuner endast ska syssla med sådana angelägenheter som är av 


intresse för invånarna i kommunen och som inte ska handhas av staten.  


Slutligen, och avgörande för förvaltningens bedömning, är att det ur ett 


kommunalrättsligt perspektiv med beaktande av lokaliseringsprincipen 


saknas förutsättningar att bevilja flytt av skolpeng till skola utomlands.  


Även om lokaliseringsprincipen innebär att anknytningen kan vara till 


kommunens medlemmar, inte enbart kommunens område så är det en för 


vidsträckt tolkning av kommunens befogenheter att även enskilda som är 


bosatta utomlands omfattas i det avseendet att de ska beviljas ekonomiskt 


bidrag för barns skolgång. Detta även om den enskilda är fortsatt 


folkbokförd i kommunen.  


Sammantaget bedömer förvaltningen att det saknas förutsättningar för att 


bevilja flytt av skolpeng för studier vid grundskola utomlands.  


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, 2023-01-


31 


 Sveriges kommuner och landsting, yttrande, ärendenummer 18/00799 
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Paragrafen skickas till  
Karina Bronell, skolchef 


Henrik Ader, verksamhetschef grundskola 


Anna Isaksson, kommunjurist            
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§ 28 Dnr 2022/01237 


Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 
2023 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplan för 


2023. 


Sammanfattning 


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.  


Den förvaltningsövergripande internkontrollgruppen fortsätter sitt arbete 


med mallar och rutiner. Förslaget för 2023 års internkontrollplan utgår från 


förra årets internkontrollplan. Barn- och utbildningsförvaltningens 


internkontrollplan har elva kontrollpunkter. 


Barn- och utbildningsförvaltningens kontroller  


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 


 


Bakgrund 


Finansiering och ekonomiska konsekvenser  


Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 


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


 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2023-01-30 


 Internkontrollplan 2023 


 


  


 


Paragrafen skickas till  
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 29 Dnr 2022/00034 


Synpunkter 2022 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av inkomna 


synpunkter och klagomål under 2022 och lägger den till handlingarna. 


Sammanfattning 


Under kalenderåret 2022 har det inkommit totalt 29 synpunkter till barn- och 


utbildningsförvaltningen via kommunens övergripande system för 


synpunkter och klagomål, DF Respons. En sammanställning av inkomna 


synpunkter bifogas.  


Andelen synpunkter som skickas in anonymt via DF Respons ökar, vilket 


gör att det blir svårt att utreda och återkoppla många av dessa ärenden.  


Utöver de synpunkter som har inkommit via DF Respons, har det även 


inkommit ett tiotal synpunkter direkt till förvaltningen, oftast via e-post. Det 


har under 2022 bland annat handlat om situationen på enskilda skolor men 


också synpunkter på upptagningsområden inför skolplacering i förskoleklass 


läsåret 2023/2024. 


Bakgrund 


Den 1 augusti 2022 trädde nya lagkrav i kraft gällande huvudmannens 


klagomålshantering. Dessa lagkrav återfinns i 4 kap 8 § skollagen 


(2010:800). 


Högre krav ställs nu på huvudmannens arbete med att ta emot och utreda 


klagomål mot utbildningen. När huvudmannen har tagit emot ett klagomål 


ska huvudmannen bekräfta detta, skyndsamt göra den utredning som behövs 


för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som framfört 


klagomålet. Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för klagomålshanteringen 


och aktivt verka för att rutinerna är kända bland elever, vårdnadshavare och 


personal.  


Syftet med de skärpta reglerna är att huvudmannen genom uppgifter från 


elever och vårdnadshavare ska få information som innebär att 


missförhållanden uppdagas som huvudmannen kan vidta åtgärder mot. Syftet 


är också att huvudmannen ska få information som kan leda till att 


huvudmannen anser att det finns skäl att ompröva ett beslut som har fattats 


eller till exempel utvärdera eller omvärdera olika arbetssätt i den 


organisation som huvudmannen ansvarar för. 


I första hand ska synpunkter kopplade till undervisningen i första hand 


framföras till ansvarig lärare, i andra hand till rektor, och först därefter 


genom ett klagomål till huvudmannen. 
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Ett arbete pågår inom förvaltningen med att ta fram nya rutiner för 


Falköpings kommuns hantering av klagomål på skolans verksamhet. Dessa 


planeras bli klara under våren 2023.  


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningens bedömning är att antalet inkomna synpunkter och klagomål 


under 2022 ökade något jämfört med år 2021.  


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 2023-01-31 


 Statistik synpunkter och klagomål DF Respons 2022 


 


  


 


Paragrafen skickas till  
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp            
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§ 30 Dnr 2023/00180 


Kontaktpersoner 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden utser kontaktpersoner för år 2023 enligt 


nedanstående. 


2 Beslutet ska utvärderas vid nämndens sammanträde den 19 december 


2023.  


Sammanfattning 


Kontaktpersoner utses för att vara en länk mellan nämnden och respektive 


enhet. Det är viktigt att huvudmannen inhämtar information och kunskap om 


den verksamhet man ansvarar för. Ett sätt att göra detta på är 


kontaktpersonsverksamhet.  


Initiativ till besök kan tas av både politiker och rektorer. Uppdraget innebär 


att vid besök, om möjligt, träffa både ledning, representanter för övrig 


personal och elever/barn och inhämta information och synpunkter. 


Verksamhetsbesöken ska rapporteras till nämnden vid nästkommande 


sammanträde. 


Enheter Kontaktpersoner 


Central + Gudhem 
(Centralskolan, Gudhemsskola, Gudhems förskola) 


Sofia Thuvesson (C) 


Anders Stålhand (MP) 


Frida Ålebring (S) 


Dotorp + Kulturskolan 
(Dotorpsskolan, Sörgårdens förskola, Palettens 


förskola, Trollets förskola) 


Fredy Neuman (S) 


Elisabeth Klang (V) 


Majlis Wennberg (KD) 


Floby + Lilla Fredriksberg & Studiegården   
(Flobyskolan, Odensbergsskolan, Floby förskola, 


Odensbergs förskola, Yllestad förskola) 


Lena Sjödahl (M) 


Marie Leward Westin (MP) 


Christer Carlsson (SD) 


Kinnarp + Åsarp  
(Kinnarpsskolan, Åsarpsskolan, Kinnarps förskola, 


Åsarps förskola) 


Albin Gilbertsson (SD) 


Lillemor Bertilsson (S) 


Monica Janzon (S) 


Högstadium Centrum + SPC 
(Högstadium Centrum, Lilla Gunghästen, Junibackens 


förskola) 


Lars Håkansson (L) 


Veronica Thunander (V) 


Henrik Brolin (S) 


Mösseberg + Vartofta  


(Mössebergsskolan, Mössebergs förskola, 


Vartoftaskolan, Vartofta förskola, Hästbackens 


förskola) 


Karolina Bergström (S) 


Britt-Marie Jokela (SD) 


Leo Croona (M) 
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Stenstorp 
(Gustaf Dalénskolan, Broddetorpsskolan, Stenstorps 


förskola, Broddetorps förskola,)  


Jonathan Kahrs (M) 


Ing-Marie Larsson (L) 


Mikael Lund (SD) 


Vindängen + Åttagård 
(Vindängens skola, Åttagårdsskolan, Förskolan Urd, 


Vindängens förskola)  


Hassan Hussein (S) 


Anna Bella Nordh Fahlqvist (S) 


Per Halldén (M) 


Ållebergsgymnasiet + Fristående förskolor 


och skolor 


Natalie Lidén (KD) 


Yasin Jama (C) 


Sofia Thuvesson (C) 


 


Bakgrund 


Nämndens ledamöter har inom ramen för sitt uppdrag möjlighet att göra 


besök i nämndens verksamheter och får då arvode för maximalt två heldagar 


alternativt fyra halvdagar per kalenderår. 


Kontaktpersoner utses för att vara en länk mellan nämnden och respektive 


enhet. Det är viktigt att huvudmannen inhämtar information och kunskap om 


den verksamhet man ansvarar för. Ett sätt att göra detta på är 


kontaktpersonsverksamhet. 


Beslut om kontaktpersoner innebär inget hinder för exempelvis partigrupper 


att göra studiebesök i verksamheterna. 


Förvaltningens bedömning 


Det är viktigt att huvudmannen inhämtar information och kunskap om den 


verksamhet man ansvarar för. En fördel med att utse kontaktpersoner är att 


det ökar möjligheten att flera olika enheter får besök. Förslaget är att utse tre 


politiker på varje område.  


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 2023-02-10 


 Protokollsutdrag BUNAU 2023-02-06 § 8 


  


Paragrafen skickas till  
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter 


Rektorer för kommunens samtliga skolor  


Rektorer för fristående enheter verksamma inom kommunen 
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§ 31 Dnr 2023/00036 


Information till nämnden  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisade informationsärenden 


till handlingarna. 


Sammanfattning 


 Skolinspektionen genomför regelbunden kvalitetsgranskning av 


Dotorpsskolan, Vartoftaskolan åk 7-9, Ållebergsgymnasiet B samt 


grundsärskolan Vindängen under våren. 


 Samrådsmöte den 22 februari kl. 18.00 i KF-salen. Temat denna gång är 


skolorganisationen. 


 Information från Torbjörn Karlsson, verksamhetschef gymnasieskola, om 


antagningen till Ållebergsgymnasiet inför höstterminen 2023.  
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§ 32 Dnr 2023/00050 


Anmälningsärenden till nämnd  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisade anmälningsärenden 


under perioden 2023-01-17 – 2023-02-14 till handlingarna. 


Sammanfattning 


Följande anmälningsärenden redovisas till nämnden: 


 2023-01-18 Nytt beslut i KS om ny utredning av ny högstadieskola i 


Falköpings tätort. 


 2023-01-13 Anmälan om två elever i Vindängens skola som inte kommit 


till skolan vid vårterminens start. 


 2023-01-13 Anmälan om elev med mycket hög frånvaro i Vindängens 


skola. 


 2023-02-06 Rektors beslut om avstängning av elev vid 


Ållebergsgymnasiet. 


 2023-02-06 Rektors beslut om avstängning av elev vid 


Ållebergsgymnasiet. 


 2023-02-06 Protokoll BUNAU 2023-02-06 


 2023-02-09 Protokoll FÖSAM  
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§ 33 Dnr 2023/00052 


Delegationsbeslut  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisade delegationsbeslut under 


perioden 2023-01-17 – 2023-02-14 till handlingarna.  


Sammanfattning 


Delegationsbeslut 2023-01-17 – 2023-02-14 


Datum Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienr 


2023-02-09 Barn- och 
utbildningsnämnden 


Beslut om ersättning för självsjuts för 
gymnasieelev HT-22 


Sarah Cato 2023/00178 


2023-02-07 Verksamhetschef 
grundskola 


Nytt beslut om placering i förskoleklass 2023/2024 
efter val - Odensbergsskolan 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-03 Verksamhetschef 
grundskola 


Nytt beslut om placering i förskoleklass 2023/2024 
efter val - Mössebergsskolan 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-02 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 efter val- Centralskolan 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-02 Rektor Dotorpsskolan Beslut om placering i grundskola efter skolval - 
avslag 


Lena Magnusson 2023/00046 


2023-02-02 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om att fullgöra skolgång i Falköpings 
kommun 


Henrik Ader 2023/00170 


2023-02-02 Rektor Centralskolan Beslut om placering i grundskola efter skolval - 
avslag 


Carola Granath 2023/00046 


2023-02-02 Rektor Centralskolan Beslut om uppskjuten skolplikt Carola Granath 2023/00212 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass efter val - 
Mössebergsskolan 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 efter val - Mössebergsskolan 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Mössebergsskolan L-Ö 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Mössebergsskolan A-K 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 efter val - Vindängenskolan 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - H-W 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Vindängenskolan A-K 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 efter val - Åttagårdsskolan 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Åttagårdsskolan 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 efter val - Åsarpsskolan 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Åsarpsskolan 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Vartoftaskolan 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 efter val - Odensbergsskolan 


Henrik Ader 2023/00057 
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Datum Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienr 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Odensbergsskolan 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Kinnarpsskolan 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Gustaf Dalénskolan K-W 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Gustaf Dalénskolan A-J 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Gudhemsskolan 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Flobyskolan 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 efter val - Dotorpsskolan 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Dotorpsskolan 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Centralskolan J-Z 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Centralskolan A-G 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 efter val - Centralskolan 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - Broddetorpsskolan 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - elev från annan kommun 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - elev från annan kommun 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-02-01 Verksamhetschef 
grundskola 


Beslut om placering i förskoleklass läsåret 
2023/2024 - avslag 


Henrik Ader 2023/00057 


2023-01-27 Skolchef Ansökan och beslut om att fullgöra skolgång i 
Falköpings kommun 


Karina Bronell 2023/00170 
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Datum Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienr 


2023-01-27 Vårgårda kommun Överenskommelse om placering i 
förskoleverksamhet i Vårgårda kommun 


Ann Johansson 2023/00064 


2023-01-24 Barn- och 
utbildningsnämnden 


Tillsynsbeslut fristående förskolan Boken Ann Johansson 2022/00721 


2023-01-24 Barn- och 
utbildningsnämnden 


Tillsynsbeslut fristående förskolan Växthuset Ann Johansson 2022/00721 


2023-01-24 Barn- och 
utbildningsnämnden 


Tillsynsbeslut fristående förskolan Utsikten Ann Johansson 2022/00721 


 


Delegationsbeslut skolskjuts i e-tjänst 2023-01-17 – 2023-02-14 


ID Status Beslut Orsak till ansökan Avsändare/mottagare Handläggare 


38589 Beslutat 2023-01-26  Annan särskild omständighet Barn- och utbildningsnämnden 
Sarah Cato 


38633 Avslutat 2023-02-09  Växelvis boende Barn- och utbildningsnämnden 
Sarah Cato 


38719 Beslutat 2023-02-01  Växelvis boende Barn- och utbildningsnämnden 
Sarah Cato 


39153 Beslutat 2023-02-14 Funktionsnedsättning Barn- och utbildningsnämnden 
Sarah Cato 


38743 Beslutat 2023-02-14  Växelvis boende Barn- och utbildningsnämnden 
Sarah Cato 


 


Anställningar 2023-01-17 – 2023-02-14 


Tillsvidareanställningar 11 


Vikarier 6 


Timavlönade 23 
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§ 34 Dnr 2023/00051 


Inkomna skrivelser  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden lägger inkommen skrivelse 2023-02-03 


till handlingarna. 


Sammanfattning 


Inkommen skrivelse: 


 2023-02-03 Årsrapport ungdomsmottagningarna Östra Skaraborg 
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§ 35 Dnr 2023/00055 


Rapporter från verksamhetsbesök  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten från verksamhetsbesök 


till handlingarna. 


Sammanfattning 


 Ordförande Sofia Thuvesson (C) rapporterar från programråd med 


Trätekniska programmet den 1 februari 2023.  
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§ 36 Dnr 2023/00053 


Övriga rapporter  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporterna om kränkande 


behandling 2023-01-17 – 2023-02-14 till handlingarna. 


Sammanfattning 


 Rapport: anmälningar om kränkande behandling 2023-01-17- 2023-02-14 – 


sammanställning 


 Rapport: anmälningar om kränkande behandling 2023-01-17- 2023-02-14 – 


grundskola 


 Rapport: anmälningar om kränkande behandling 2023-01-17- 2023-02-14 – 


förskola 


 Rapport: anmälningar om kränkande behandling 2023-01-17- 2023-02-14 - 


Ållebergsgymnasiet 
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§ 37 Dnr 2023/00037 


Övriga frågor 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 


bereda ärendet till nästa nämnd den 21 mars 2023.  


Reservation 


Fredy Neüman (S), Karolina Bergström, (S), Hassan Hussein (S) och 


Lillemor Bertilsson (S) reserverar sig till förmån för Fredy Neümans (S) 


förslag till beslut. 


Sammanfattning 


Fredy Neüman har inkommit med ett initiativärende om utökad barnomsorg 


på obekväma tider och föreslår att barn- och utbildningsnämnden ger 


förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en redogörelse för 


hur Falköpings kommun ska utöka barnomsorgen under obekväma tider för 


att möta det behov som finns i kommunen. Redogörelsen ska även beskriva 


hur miljön kan se ut för de äldre barnen med behov av nattomsorg. 


Förvaltningen ska även redogöra för vad en utökning skulle kosta på kort 


och lång sikt och rapportera till nämnden senast på sammanträdet i maj. 


Bakgrund 


Fredy Neüman har inkommit med ett initiativärende om utökad barnomsorg 


på obekväma tider. 


”Barnomsorg under obekväma tider är i dagsläget inte lagstadgat, men 


kommunen ska dock sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då 


förskola eller fritidshem inte erbjuda i den omfattning det behövs med 


hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt (8 


kapitlet 3 § och 25 kapitlet 5 § skollagen. 


Falköpings kommun erbjuder barnomsorg obekväma tider, men platserna 


räcker tyvärr inte till för att täcka det behov som finns. Idag är kön lika lång 


som antalet inskrivna barn, vilket innebär att föräldrar får tacka nej till 


förvärvsarbete obekväma arbetstider. 


I ett modernt samhälle ska det gå att kombinera föräldraskap och 


förvärvsarbete. Då är det viktigt att kommunerna ger möjlighet för föräldrar 


att få en trygg omsorg för sina barn, även om föräldrarnas arbetstider är 


förlagda till sena kvällar, helger eller nattetid. 


Vi föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i 


uppdrag att återkomma till nämnden med en redogörelse för hur Falköpings 


kommun ska utöka barnomsorgen under obekväma tider för att möta det 
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behov som finns i kommunen. Redogörelsen ska även beskriva hur miljön 


kan se ut för de äldre barnen med behov av nattomsorg. Förvaltningen ska 


även redogöra för vad en utökning skulle kosta på kort och lång sikt och 


rapportera till nämnden senast på sammanträdet i maj 2023.” 


Yrkanden 


Ordförande Sofia Thuvesson (C) yrkar att nämnden beslutar att ge 


förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet till nästa nämndomgång. Fredy 


Neüman yrkar att nämnden beslutar i enlighet med initiativärendets förslag. 


Nämnden ajournerar sig fem minuter.     


Beslutsgång 


Ordföranden frågar om nämnden vill besluta enligt ordförandens förslag, 


därefter om nämnden vill besluta enligt Fredy Neümans förslag och finner 


att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 


Den socialdemokratiska partigruppen reserverar sig mot beslutet till förmån 


för Fredy Neümans förslag. 


  


 


Paragrafen skickas till  
Karina Bronell, skolchef 


Ann Johansson, verksamhetschef förskola 
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