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§98

2020-09-29

Dnr 2020/00595

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) redovisning
2019/2020
Bar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Nämnden godkänner redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet
kvartal 2 och 3,
Bak gr und
Infor mation om r edovisning till nämnd, k var tal 2 oc h 3 2020
Under kvartal 2 ska måluppfyllelsen för läroplansområdet "Normer och
Värden" samt det kommunala målet: -Alla barn/elever är trygga och tror på
sin egen förinagt--, redovisas till nämnden. Redovisningen blev uppskjuten
på grund av covid -19 och sker den 29 september tillsammans med
redovisning av kvartal 3 2020. Kvartal 3 avser det kommunala målet -Alla
elever når målen^^ och läroplanens kunskapsuppföljning respektive
uppföljning av utveckling och lärande.
Arbetet följer de fastlagda riktlinjerna för systematiskt kvalitetsarbete som
antogs 2016-04-05 och sedan reviderats årligen.
Exempel från förskola, grundskola, fritidshem samt gymnasieskola belyses
och det finns möjlighet att ställa frågor.
Det innebär att några rektorer eller utvalda representanter berättar om någon
av sin verksamhets styrkor, till exempel: verksamhetens förebyggande och
främjande arbete eller om någon av de utmaningar som verksamheten står
inför. Ett elevperspektiv på frågan "Vilka förbättringar behövs i skolan för

att du ska kunna nå ett högre betyg?
Redovisningen anpassas till smittskyddsläget.
Efter redovisningarna får nämnden möjlighet att i mindre grupper fundera
och analysera över eventuella behov ur ett huvudmannaperspektiv. Fem
olika frågor diskuteras. Finns till exempel behov av nya beslut eller
förändringar inom styrning och ledning. På så sätt får vi till ett lärande med
inbyggd återkoppling inom det systematiska kvalitetsarbetet allihop.
Följande frågor och svar dokumenteras:

Vad har ni fått syn på?
- Vi upplever att samarbetet mellan förskolor verkar toppen.
- I grundskolan verkar inte samarbetet mellan grundskolor ha kommit lika
långt.
- Skönt att rektorer vågar vara ärliga vid nämnden med hur deras verksamhet
och dess utmaningar ser ut.
Protokollsutdraget bestyrks
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- Vi kan se att rektorerna är extremt viktiga och att utan en bra ledning
fungerar inte verksamheten.
- Det var bra att flytta elever från Dotorp till Mösseberg
- Behov av nya maskiner till Industritekniska
- Verksamheterna arbetar åldersanpassat och tar ett pedagogiskt ansvar
- Duktig och kunnig personal inom skolvärlden
- Jaha upplevelse! Positivt!
- Engagerad Ledningspersonal
- Möjlighet till bättre integration på Mösseberg och Dotorp
Vad bekr äftar er egen bild?
- Att det är mycket utmaningar i grundskolan. En del i den utmaningen är
fler elever med socioekonomiska problem ökar i verksamheten.
- Vi har en bra särskola
- Trångbott
- För snäva ramar ekonomiskt
- Bra skolverksamhet utifrån förutsättningarna
- Mycket positiv verksamhet i kommunen
Vad visste ni inte tidigar e?
- Elevhälsan spelar en allt större roll, och vi var positiva till hur aktiva
kuratorer och liknande roller var "på golvet" i grundskolan.
- Även att fritids spelar så stor roll, med riktigt bra fritidsledare kan man höja
resultaten i skolan.
- Att de går 4 år på gymnasiesär
- Omfördelning av åk 6 i kommunen
- Särskoleverksamheten är också på Kyrkerör
- Särskolans verksamhet synliggjordes
Vilka ut maningar har ni t agit fast a på?
- En likvärdig skola finns inte i vår kommun idag och området behöver
arbetas med. Att en skola varit väldigt bra, betyder inte att den är stabil över
tid. Hur arbetar vi vidare med detta? Hur skapar vi likvärdiga verksamheter
för alla barn oavsett vart deras föräldrar har valt att bosätta sig? Det är inte
enbart en geografisk fråga.
- En ökad motivation i elevgrupper är en utmaning som om man får ordning
på den kan leda till högre måluppfyllelse.
- Budgeten
- Öka andelen som får gymnasie- och högskolebehörighet
- Ekonomin, trångboddheten, Platåskolan måste börja byggas, Covid - 19
Vad för anleder åt gär der fr ån nämnden?
- Hela tiden har nämnden varit underfinansierade jämfört med andra
kommuner. Snart kan elevernas materiella behov inte fyllas. Det skapar en
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ansträngd och otrygg verksamhet när de ständigt måste ha otrygga
anställningar och säga upp personal.
- Ekonomin, Digital undervisning
- Fler besök i verksamheten
- Uppmuntra den positiva verksamheten
- IM programmen behöver fortsätta att minska
- Upprätthålla framtidstro bland personalen
Tidsupplägg:

11.00 - 11.15

I nled ning

K ar ina Br onell

11.15 - 11.45

För skola

Ami Millqvist

13.00 - 14.00

G r undskola /
Fr it idshem

Maria Moensjö

Sär skola

Monica Carlgren

14:00 - 14:30

Anna-Carin Setterberg

Jan Callenvik
14:30 - 15:00

K affe

15:00 - 15:30

G ymnasieskola

15:30 - 16:00

Nämnd sd iskussion

Jan Callenvik

Karin Aldén
Utvecklingsstrateg
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Bar n - o c h u t b i l d n i n g s n äm n d en

§99

Dnr 2020/01121

Information om sjukfrånvaro
Bar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna

B ak g r u n d
Sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsförvaltningen år 2020 är speciell
på grund av Covid-19 och därav ändring av sjukslcrivningsreglerna.
Frånvaron har ökat men utifrån rådande omständigheter får frånvaron ändå
anses som marginell.

Sjukfrånvaro januari — april 2020 barn- och utbildningsförvaltningen
Av barn- och utbildningsförvaltningens medarbetare har 47% ingen
sjukfrånvaro alls under januari — april 2020 (54% 2019) och 27% har 1-5
sjukfrånvarodagar under januari — april 2020 (30% 2019).
Sjukfrånvaro Falköpings kommun januari — april 2020
Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklusive anställda med
timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid).
Inom parentes visas siffrorna för samma period 2019 januari-april.
Kvinnor

Tota It

8,7 % (6,8)

9,7 % (7,7)

Män
5,8 % (4,4)

Varav över 60 dgr

—29 år

28,3 % (36,1)

7,8 % (7,2)

30-49 år
6,4 % (6,0)

Under perioden januari - april är sjukfrånvaron generellt högre än under
övriga månader under året, på grund av förkylningar, influensor med flera
infektionssjukdomar. År 2020 blir ett speciellt år i sjukfrånvarostatistiken på
grund av pandemin Covid-19 och andra sjukskrivningsregler.
Sjuk fr ånvar o bar n- och utbildningsför valtningen + ver k samhetsomr åde
januari — april 2020
Sjukfrånvaro samtliga anställda per avdelning inklusive anställda med timlön
(sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid).
Inom parentes visas siffrorna för samma period 2019 januari-april.
Gröna siffror innebär förbättring, röda siffror försämring och svarta ingen
större skillnad mot samma period föregående år.
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Män

Varav över 60 dgr

- 29 år

30 - 49 år

50 år -

8,1 % (5,8)

5,4 % (3,6)

28,9 % (33,3)

6,7 % (6,2)

7,5 % (5,4)

7,8 % (4,9)

11,9 % (7,3)

10,0 % (15,0)

31,3 % (35,8)

6,7 % (5,2)

6,9 % (5,5)

6,0 % (4,3)

22,9 % (30,8)

6,2 % (4,3)

5,9 % (5,7)

6,6 % (2,2)

Musikskola

0,9 % (2,6)

1,3 % (1,5)

0,0 % (4,4)

47,7 % (45,5)
0,0 % (53,1)

SPC

5,1 % (3,2)

7,6 % (4,5)

1,7 % (1,5)

11,5 % (26,0)

Totalt

Kvinnor

Förvaltningen totalt

7,5 % (5,3)

Förskola

11,8 % (7,6)

Grundskola
Gymnasium

Verksamhet

Sjuk fr ånvar o bar n- och utbildningsför valtningen + ver k samhetsomr åde
maj - augusti 2020
Sjukfrånvaro samtliga anställda per avdelning inklusive anställda med timlön
(sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid).
Inom parentes visas siffrorna för samma period 2019 maj - augusti.
Gröna siffror innebär förbättring, röda siffror försämring och svarta ingen
större skillnad mot samma period föregående år.
Verksamhet

Totalt

Kvinnor

Män

Varav över 60 dgr

- 29 år

30 - 49 år

50 år -

Förvaltningen totalt

3,8 % (2,8)

3,7 % (1,7)

7,4 % (5,4)
2,9 % (2,1)

3,1 % (2,3)

41,1 % (45,0)
47,9 % (48,8)
30,3 % (40,1)

3,7 % (3,5)

Grundskola

1,8 % (1,6)
4,6 % (14,5)
2,3 % (1,5)

4,5 % (3,5)

Förskola

4,4 % (3,2)
7,5 % (5,o)
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Dnr 2020/00607

Tertialrapport
B ar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Nämnden fastställer tertialrapport 2 2020 och lämnar denna till
kommunstyrelsen.

Bak gr und
Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden är en negativ avvikelse
mot budget med 10,5 miljoner kronor.
För skola
Förskolan prognostiseras hålla sin budget med god marginal. Den minskade
vikarieanvändningen har till största delen gynnat förskolans budget.
G r und skola
Grundskolorna prognostiseras att gå mot ett underskott, även om det minskat
något sedan den förra prognosen. Det har gjorts neddragningar på personal i
grundskolan, men dessa kommer inte få full effekt förrän nästa budgetår.
Grundskolan förväntas inte hålla sin budget 2020.
Det prognostiserade underskottet avser de flesta enheterna. Nämndens
minskade ekonomiska tilldelning syns tydligast i grundskolan och beror på
att volymökningarna främst sker där. Inom gruppen nyinflyttade elever har
en stor andel behov av särskilt stöd. Väger man in utfallet av måluppfyllelse
i årskurs 9 och dess konsekvenser, blir detta ett problem som berör fler
nämnder. Ett större introduktionsprogram är mycket kostsamt, kortsiktigt för
nämnden och långsiktigt för hela kommunen.
G ymnasieskola
Ållebergsgymnasiet ser ut att gå mot ett underskott enligt prognos. Det är ett
lägre underskott än det man hade i bokslut 2019, vilket visar att trenden går
åt rätt håll.
Ö vr igt
Övriga poster prognostiseras att gå med ett underskott. Orsaken är att
etableringsersättningen minskat kraftigt och väntas få en negativ avvikelse
mot budget samt att barn- och utbildningsnämnden inte fått kompensation
för hyran på Kinnarps förskola.
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Beslutsunder lag
Tertialrapport 2 2020 med övergripande redovisning för förskola,
grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Paragrafen sk ic k as till
Kommunstyrelsen
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§ 101

2020-09-29

Dnr 2019/00642 611

Redovisning av bidrag till värdegrundsarbete i
Vartoftaskolan
B ar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Nämnden godkänner Vartoftaskolans redovisning och lämnar den till
kommunstyrelsen.
B ak g r u n d
Vartoftaskolan ansökte hösten 2017 hos kommunstyrelsen, via barn- och
utbildningsnämnden, om medel ur den centrala potten av schablonersättning
från Migrationsverket och fick ansökan beviljad. Ansökan gällde bidrag till
värdegrundsarbetet på skolan. Verksamheten bedrevs under läsåret
2018/2019 och man ansökte därefter från kommunstyrelsen om ytterligare
medel för att kunna fortsätta med arbetet även under läsåret 2019/2020.
Även denna ansökan beviljades.
Projektet har nu avslutats och rektor och projektledare har sammanställt en
slutrapport där man beskriver arbetet som bedrivits på skolan samt vilka
effekter det har fått på skolans värdegrundsarbete.
Fö r valtn in g en s b ed ö mn in g
Förvaltningen bedömer, liksom rektor och projektledare, att arbetet som
Vartoftaskolan har varit positivt för både elever och personal på skolan. Man
har även sett framgångsfaktorer som man kan använda i det fortsatta arbetet
med att säkra trygghet och arbetsro på skolan.
B eslu tsu n d er lag
Slutrapport - Värdegrundsarbete på Vartofta skola

Paragrafen sk ic k as till
Kommunstyrelsen

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 102

Dnr 2019/00643 611

Redovisning av ersättning för förstärkt pedagoggrupp
på Kyrkerörsskolan
Bar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Nämnden godkänner redovisningen av projektet och lämnar den vidare
till kommunstyrelsen.
B ak g r u n d
Kyrkerörsskolan ansökte under hösten 2017 om ersättning för förstärkt
pedagoggrupp från kommunens övergripande pott för schablonersättning
från Migrationsverket. Enligt kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018
beviljades ansökan. Då behovet av förstärkt pedagoggrupp kvarstod även
läsåret därpå, skickades en ny ansökan om medel till en förlängning av
projektet in till kommunstyrelsen. Även denna ansökan beviljades och
arbetet med den förstärkta pedagoggruppen fortsatte därmed även under
läsåret 2019/2020.

Det har nu blivit dags att redovisa projektet och rektor på Kyrkerörsskolan
har gjort en redovisning och utvärdering som biläggs.
Fö r valtn in g en s b ed ö mn in g

Förvaltningens bedömning är att de projektmedel som beviljades inför
läsåret 2018/2019 och 2019/2020 har gjort nytta. De har möjliggjort för
Kyrkerörsskolan att förstärka bemanningen med resurspedagoger, vilket har
gjort att man kunnat stödja de elever som har behövt, på individnivå.
Elevernas måluppfyllelse har ökat och progressionen hos många av eleverna
är god. Det arbetssätt man genom projektet har använt sig av kommer skolan
att fortsätta med, dock utan de extra tillsatta tjänsterna.
B eslu tsu n d er lag
Redovisning av förstärkt pedagoggrupp på Kyrkerörsskolan.

Paragrafen sk ic k as till
Kommunstyrelsen

Protokollsutdraget bestyrks

Justerarnas signaturer
V

/
-,

11(29)

k

FL\LKÖPING

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 103

2020-09-29

Dnr 2020/01085

Strategi för digitalisering för Falköpings kommun remiss
Bar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1

Nämnden lämnar nedanstående remissvar, angående strategi för
digitalisering för Falköpings kommun, till kommunstyrelsen.

Samman f at t n in g
Kommunstyrelsen har i flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta fram en
strategi för digitalisering för Falköpings kommun, med syfte att åstadkomma
ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö. Förslaget på denna strategi har gått
på remiss till alla nämnder.
De förslag på tillägg till strategin som barn- och utbildningsnämnden vill
förslå rör:
•
•
•
•
•

Tydligheten och mätbarheten i det övergripande målet. Tid och
kostnader istället för antal personer.
Långsiktigheten i de handlingsplaner som nämnden tar fram
Svårigheten att beräkna nyttan flera år i förväg.
Nationella krav på digitalisering som inte innebär en effektivisering.
Nämnden önskar att strategin ger vägledning hur effektiviseringar
som innebär kostnader för en nämnd men vinster för en annan ska
hanteras.

B ak g r u n d
Förslaget till strategi för digitalisering för Falköpings kommun lyfter på ett
tydligt sätt fram nödvändigheten av att kommunen tillämpar principen
"digitalt först" utifrån de demografiska utmaningar som kommunen kommer
att ställas inför under överskådlig framtid.
En problematik som nämnden kan förutse gäller det övergripande målet.
•
•

Digitaliseringen skall, under åren fram till år 2030, minska
kommunens rekryteringsbehov med 100 personer.
År 2030 anser medarbetare i Falköpings kommun att digitaliseringen
bidragit till att arbetet är meningsfullt, intressant och utvecklande.

Att strategin här fokuserar på ett antal personer kan uppfattas som hotfullt
för personalen inom kommunen och uppnår inte den tydlighet och mätbarhet
som strategin eftersträvar. Nämnden föreslår att strategin istället sätter upp
Justerarnas signaturer
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ett mål i tid som kunnat effektiviseras och kostnadseffektiviseringar. På detta
sätt skulle även system som bättre hjälper kommunen att använda sina
lokaler kunna inkluderas. Automatiseringar som leder till att ett
arbetsmoment försvinner från många personer skulle kunna mätas även om
det inte i sig själv resulterar i mindre antal personer.
Förslaget använder formuleringen tråkigt monotont arbete. Det kan finnas
arbetsmarknadsstrategiska skäl till att kommunen kanske behöver kunna
erbjuda ett visst antal tjänster av denna karaktär och då behöver inte strategin
benämna dessa arbeten som "tråkiga".
Förslaget till strategi pekar även ut de kanske mest troliga strategiska
utvecklingsområdena som går att skönja i dagsläget. Huruvida dessa
områden kommer kunna användas för effektiviseringar kommer sannolikt att
bero på flera faktorer t.ex. teknikens mognad samt juridiska förutsättningar.
Det är därför bra att uppdragen till nämnden låter nämnden avgöra när tiden
är mogen för dessa förändringar.
I de exempel som förslaget till strategi tar fram är det framförallt inom det
administrativa området där de stora tidsvinsterna och effektiviseringarna
förväntas. Detta gäller även barn- och utbildningsnämnden även om
potentialen bedöms till 25 - 35% snarare än de 50 % som administration och
ekonomi bedöms.' Detta bör återspeglas när kommunstyrelsen följer upp
handlingsplanerna.
En problematik som nämnden kan förutse är hur kvalitetsökningar i själva
undervisningen ska bedömas. Kvalitetshöjningar i undervisningen kan ta
lång tid innan de ger effekt. En elev som klarar grundläggande
gymnasiebehörighet innebär först och främst stora vinster för den enskilde
eleven men det innebär sannolikt även en ungefärlig besparing för barn och
utbildningsnämnden på mellan 50 000 - 80 000 kronor per år beroende på
vilket gymnasieprogram som eleven väljer och blir antagen till. Skollagen
pekar på vikten av tidiga insatser för att hjälpa eleverna innan
kunskapsluckorna blir allt för stora.2 Detta innebär att vissa digitala
effektiviseringar kan ta lång tid innan de får en ekonomisk effekt. Det kan
även bli svårt att bedöma vilken åtgärd det är som lett till en förändring.
Handlingsplanen behöver även kunna hantera ändringar i nationella
kursplaner som kräver investeringar i digitala lösningar som inte ger en
effektivisering utan bara en kostnad för nämnden. Risken om dessa insatser
inte finns med är att nämnden får styrdokument med krav på verksamheten
som pekar åt olika håll.
Handlingsplanen som nämnden upprättar kommer därför att behöva
inkludera åtgärder som går att implementera på kort och lång sikt samt
I SKL, Automatisering av arbete — Möjligheter och utmaningar för kommuner, landsting
och regioner s4
2 Skollagen (2010:800)
Justerarnas signaturer
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åtgärder som inte innebär en effektivisering men som är en konsekvens av
nationella mål och lagar.
Förslaget identifierar på ett tydligt sätt problematiken kring nyttorealisering
och nyttohemtagning. Nämnden ser en risk med att det kan bli svårt att
genomföra förändringar som ska finansieras av en nämnd medan en annan
hämtar hem vinsterna. En modell för hur denna typ av effektiviseringar ska
kunna föreslås och genomföras behöver arbetas fram.
Beslutsunder lag
Förslag till strategi för digitalisering för Falköpings kommun, 2020-05-29.
Tjänsteutlåtande

Paragrafen sk ic k as till
Kommunstyrelsen

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2020/00504

Delegationsbestämmelser för barn- och
utbildningsnämnden
B ar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta den nya
delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden.
2

Delegationsordningen gäller från och med den 5 oktober 2020.

B ak g r u n d
Barn- och utbildningsförvaltningen har sett över delegationsordningen för
barn- och utbildningsnämnden och föreslår nu att ett nytt avsnitt gällande
delegationsbeslut för ärenden kopplade till dataskyddsförordningen (GDPR)
införs.
Titeln på delegat för beslut om skolskjuts inom grundskola, grundsärskola
och gymnasieskola samt ersättning för självskjuts inom grundskola och
gymnasieskola, ändras från utredningssekreterare till skolskjutsansvarig
administratör. Dessa ändringar gäller delegationsordningens punkt 5.3,
8.1.8.1 samt 10.4.1.
Fö r valtn in g en s b ed ö mn in g
Då de föreslagna förändringarna är relativt omfattande föreslår förvaltningen
att nämnden beslutar om att anta en ny delegationsordning som ersätter den
av nämnden den 6 mars 2018 antagna delegationsordningen.
B eslu t su n d er lag
Förslag till delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden.
Tjänsteutlåtande

Paragrafen sk ic k as till
Kommunens rektorer, administratörer och övrig ledningspersonal
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Dnr 2020/01032

Sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden
2021
Bar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar med tider
enligt nedan att gälla för arbetsutskottet och nämnden under 2021.

Bak gr und
Arbetsutskott
Klockan 8.15
19 januari
23 februari
23 mars
27 april
25 maj
24 augusti
14 september
12 oktober
9 november
7 december

Nämnd
Klockan 8.15
2 februari
9 mars
6 april
11 maj — heldag
8 juni
7 september
28 september - heldag
26 oktober
23 november
14 december

Paragrafen sk ic k as till
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
Kommunledningskansliet

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2020/01140

Yamaha Music School
Bar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Nämnden beslutar att Yamahametoden ska erbjudas elever vid
Falköpings Musikskola.

Bak gr und
Yamahaundervisningen är en undervisningsmetod som ger en grundläggande
musikförståelse och som motiverar barn i åldern 4-7 år till ytterligare studier
i musik.
Yamahametoden har funnits i Falköping sedan 2008, men har då bedrivits i
privat regi. För att använda Yamahametoden krävs en lärare som är utbildad
vid Yamaha Music School. Den tilltänkta läraren har utbildning upp till
högsta nivå. Det krävs också en licensavgift som betalas till Yamaha Music
School. Licensavgiften betalas per elev och månad i 10 månader per år och
ger då kommunen möjlighet att använda Yamaha Music Schools material
och läimetod i vissa särskilda grupper. I Falköpings fall handlar det om
undervisning med keyboard/piano.
Kommunen kan inte ta ut en högre avgift för olika grupper som får samma
antal timmars undervisning oavsett pedagogik. För att likställighetsprincipen
(2 kap. 3 § kommunallagen) ska vara uppfylld krävs därför att samtliga
elever som får samma typ av undervisning betalar samma avgift.

Paragrafen sk ic k as till
Musikskolechef

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2020/01141

Musikskolans avgifter
B ar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta
att Musikskolans (efter 1 januari 2021 Kulturskolans) avgifter justeras
från och med vårterminen 2021 enligt nedanstående förslag.
2

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att delegera
till barn- och utbildningsnämnden att besluta om avgifter för projekt i
Musikskolans (Kulturskolans) regi.

B ak g r u n d
Musikskolans (Kulturskolans) avgifter föreslås justeras från och med
vårterminen 2021. Den senaste justeringen antogs av kommunfullmäktige
den 26 november 2012. Det som ändrades då var att instrumenthyran höjdes
med 100 kronor till 400 kronor, kortkurser tillkom och vuxenavgifter
infördes. Dessförinnan justerades avgifterna januari 2010 och då höjdes
terminsavgifterna från 600 kronor till 670 kronor, respektive från 675 kronor
till 750 kronor. Gruppundervisningen har olika avgifter, vilket det bör vara
utifrån t.ex. innehåll, instrument, gruppstorlek eller lektionslängd.
Förslag till nya avgifter från och med 2021-01-01:

Protokollsutdraget bestyrks
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Barn- och utbildningsnämnden

Ter m in savg ifter
Ämneskurs
Ämneskurs 2:a ämnet samma elev
Gruppundervisning
Enbart ensemble
lnstrumenthyra
Drillstavshyra

Nuvarande avgift
670/750
250/330/370
500/670/750

Ny avgift
750
750
600-1000
375

400
150

400
150

Övrig a avg ifter
4CC
500
Olika avgift vid olika
Ohka avgift vid olika
omfattning och innehåll omfattning och innehåll

Kurs 10 gånger för barn
Projekt*
Vuxen 5-10-gångerslcurs å 30 min

Vuxenavgifierna regleras
årligen enligt KPI
efter gymn. t.o.m. 25 år
efter gymn t.o.m. 25 år
över 25 är
över 25 år

Vuxen enbart ensemble
Instrumenkra
Bild & form -material

Sy s k on r ab at t
Syskon 1 och 2
Syskon 3 -

10 gånger
5 gånger
10 gånger
5 gånger
_

900
450
1700
850
400/termin

1000
500
2000
1000
375 kr/termin
400/10 gånger
150/10 gånger

100%
0%+ ev hyra

100%
50% + ev. hyra, vid
ämneskurser 50% av
ord, avgift på ämne

•

Halv kursavgift om hushållets sammanlagda inkomst understiger 5
prisbasbelopp (236 500 kr 2020).

•

Gratis om familjen haft försörjningsstöd i minst 6 månader.

*Projekt: Kommunfullmäktige delegerar till barn- och utbildningsnämnd om
avgift till projekt. Barn- och utbildningsnämnden delegerar till Musikkulturskolechef. Musik-/Kulturskolechefen rapporterar till nämnd vilka
projekt som genomförts och till vilken kostnad.
När det gäller Yamahaundervisning är ett förslag att bedriva det under
kategorin "projekt" under ett eller två år för att se hur utfallet blir.
Kulturskolan söker aktivt nya verksamhetsformer och samarbetspartners.
I Barnkonventionens artikel punkt 1 står: "Konventionsstaterna erkänner
barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets
ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet."
När det gäller inkomstanpassade avgifter så kan även det vara under en
"provperiod" för att se hur många som använder sig av detta. I nuläget är det
omöjligt att säga hur mycket detta skulle kosta för Musikskolan. Gör vi då en
provperiod så får vi utvärdera när tiden har gått ut och då väga för- och
nackdelar. Att införa inkomstanpassade avgifter skulle stämma väl överens
med Barnkonventionens artikel 31 punkt 2: "Konventionsstaterna ska
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respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och
konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och
lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för
rekreations- och ,fritidsverksamhet".
I Falköpings kulturstrategi står bland annat följande att läsa kopplat till
kommunens övergripande mål:
ETT SOCIALT HÅLLBART FALKÖPING
"Goda förutsättningar för kulturupplevelser för barn och unga ska finnas
både på skoltid och på fritid."
...Mötesplatserna ska ge plats för ett varierat utbud av olika kulturintryck,
kulturuttryck och kulturutbyte.
KVALITÉN I VERKSAMHETERNA SKA ÖKA
Kultur ska användas som motor i samhällsutvecklingen och höja kvalitén på
kommunens service och utbud till medborgarna.
I Skaraborg finns syskonrabatt på åtminstone 11 av 13 skolor.
Helt avgiftsfri kulturskola finns i dagsläget i 14 kommuner (enligt statistik
från Kulturskolecentrum).

Fö r valtn in g en s b ed ö mn in g
Musikskolans avgifter har inte ändrats sedan 2012. Det är därför rimligt att
nu justera avgifterna efter dagens kostnadsläge.

Paragrafen sk ic k as till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020/01107

Val av ny ersättare för Sverigedemokraterna i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott från och med den 1
oktober 2020.
Bar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Nämnden beslutar att utse Albin Gilbertsson (SD) till ersättare för
Joharma Johansson (SD) i arbetsutskottet från och med den 1 oktober
2020.

B ak g r u n d
Sverigedemokratema har inkommit med en skrivelse där Jonas Larsson (SD)
avsäger sig sin plats som ersättare i barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott. Sverigedemokraterna nominerar Albin Gilbertsson (SD) i hans
ställe.

Paragrafen sk ic k as till
Kommunstyrelsen
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,
/

Protokollsutdraget bestyrks

21(29)

k

f

(

E AK Ö P [99

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 109

2020-09-29

Dnr 2020/01120

Skrivelse om projektdirektiv för Floby förskola
Bar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Nämnden beslutar att avslå förslaget om att initiera ett projektdirektiv för
Floby förskola.
Reser vatio n
Fredy Neiiman (S), Hassan Hussein (S), Lillemor Bertilsson (S), Anna -Bella
Nordh Fahlqvist (S), Johanna Johansson (SD) och Albin Gilbertsson (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredy Neiimans (S) yrkande.
B ak g r u n d
Ett förslag har inkommit från nämndsledamöter att nämnden bör initiera ett
projektdirektiv för att starta upp processen med inriktning att samla Floby
förskola på ett ställe i stället för som nu två.
Alla som arbetar med lokalförsörjningen i Falköpings kommun är för
närvarande hårt belastade med att bereda projektdirektiv, göra förstudier och
genomföra beslutade projekt. Kommunen står inför stora investeringsbehov
inte minst med anledning av det stora skolorganisationsbeslutet som togs
2017. Övriga förvaltningars lokalbehov behöver också tillgodoses.
Odensbergsskolan med sina utdömda lokaler ska prioriteras enligt den breda
partiövergripande överenskommelsen som gjordes för att
skolorganisationsbeslutet som helhet skulle kunna tas. När Platåskolan är
byggd är det viktigt att de skolor som i fortsättningen ska vara F -6 -skolor
anpassas till framtida verksamhet. Först därefter finns ekonomiskt utrymme
för ytterligare investeringar, vilka identifieras i våra olika verksamheter.
Lokalförsörjningsprocessen är en komplex fråga som ses över vad gäller
identifierade behov och ekonomiska förutsättningar för investeringar.

Eva Dahlgren
Ordförande
Barn- och utbildningsnämnden
Yr k an d en
Fredy Neilman (S) yrkar bifall till den socialdemokratiska partigruppens
förslag om projektdirektiv för Floby förskola. Johanna Johansson (SD) yrkar
bifall till Fredy Neilmans (S) yrkande.
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B eslu t sg ån g
Ordförande Eva Dahlgren (C) frågar först om nämnden vill besluta enligt
arbetsutskottets förslag, därefter om nämnden vill besluta enligt Fredy
Neiimans (S) yrkande. Eva Dahlgren (C) finner att nämnden beslutat enligt
arbetsutskottets förslag.
Fredy Neiiman (S) begär då votering där ett ja betyder en röst på
arbetsutskottets förslag, ett nej betyder en röst på Fredy Netimans (S)
yrkande. Voteringen utfaller med 7 ja -röster och 6 nej -röster enligt följande
fördelning:
Ärende § 109
Ledamöter

Ja

Nej

X

S

Hassan Hussein

C

Eva Dahlgren, ordförande

X

M

Johanna Blad

X

S

Lillemor Bertilsson

X

S

Fredy Netiman

X

S

Anna -Bella Nordh Fahlqvist

X

C

Lovisa Wennerholm

X

KD

Angela Joelsson

X

KD

Britt-Marie Aronsson

X

M

Lena Sjödahl

X

SD

Johanna Johansson

X

SD

Albin Gilbertsson

X

V

Elisabeth Klang

Summa

Avstår

X
7

6

Ordförande Eva Dahlgren (C) konstaterar att nämnden beslutat enligt
arbetsutskottets förslag.
Fredy Neilman (S), Hassan Hussein (S), Lillemor Bertilsson (S), Anna -Bella
Nordh Fahlqvist (S), Johanna Johansson (SD) och Albin Gilbertsson (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredy Netimans (S) yrkande.
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Beslutsunder lag
Förslag om projektdirektiv för Floby förskola
Ordförandeförslag till beslut
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Dnr 2020/00036 600

Information till nämnden
Bar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Nämnden lägger informationen till handlingarna.

Bak gr und

•

Platåskolan — överklaganden av detaljplan och bygglov fördröjer
byggprocessen och bidrar till en fördyring av projektet. Just nu kostar
varje månads fördröjning cirka 2 miljoner kronor för kommunen.
Dessutom innebär fördröjningen att trångboddheten i centralortens skolor
kommer att bestå och drabba eleverna ytterligare en tid. Den
skolskjutsupphandling som ska göras och börja gälla i juli 2022 kommer
att kompliceras och förmodligen fördyras.

•

Byggnationen vid Vindängens skola går enligt plan och besiktning inför
inflyttning i de nya lokalerna kommer att göras under vecka 50.

•

Ansökan har inkommit från Ljuva Omsorg i Skaraborg AB om att starta
pedagogisk omsorgsverksamhet. Ärendet kommer att behandlas nästa
nämndsomgång.

•

Åsle fi-iskoleförening har meddelat att man avser att starta
förskoleverksamheten vid årsskiftet 2020/2021.

•

Det skolpliktsärende som pågått sedan hösten 2017 har nu slutligen
avgjorts i Högsta Förvaltningsdomstolen. Domstolen beviljar inte
prövningstillstånd för överklagandet och domen om utdömande av vite
vinner därmed laga kraft och Förvaltningsrätten kommer nu att
överlämna ärendet till Kronofogden.

•

Skolinspektionen har beslutat om tillstånd till utökning för NTIgymnasiet i Skövde, Drottning Blankas gymnasium i Skövde och
Olinsgymnasiet i Skara.

•

Eva Dahlgren (C), Fredy Nedman (S), skolchef Karina Bronell och
förvaltningsekonom Jens Sjöstrand har medverkat på kommunstyrelsens
sammanträde den 16 september 2020 och återrapporterat om nämndens
åtgärdsplan för att hantera nämndens prognostiserade underskott.
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Dnr 2020/00054 600

Delegationsbeslut och anmälningsärenden
Bar n- oc h utbildningsnämndens beslut
1

Nämnden har tagit del av delegationsbeslut och anmälningsärenden
under perioden 2020-08-18 — 2020-09-20 och lägger dem till
handlingarna.

Bak gr und
Delegationsbeslut och anmälningsärenden 2020-08-18 — 2020-09-20 enligt
bilaga.
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§ 112

Dnr 2020/00057 600

Inkomna skrivelser
B ar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Nämnden lägger informationen om inkomna skrivelser 2020-08-18 —
2020-09-20 till handlingarna.

B ak g r u n d
2020-09-09 Ordförandeförslag angående projektdirektiv för Floby förskola
2020-09-02 Elevärende Broddetorp
2020-08-28 Skrivelse från socialdemokraterna i nämnden angående
projektdirektiv för Floby förskola
2020-08-27 Skrivelse angående Broddetorps förskola
2020-08-19 Skolinspektionen Begäran om yttrande med anledning av
anmälan Kyrkerör

Justeramas signaturer

((j

Protokollsutdraget bestyrks
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F L AK Ö P e2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2020-09-29

Sida
Sammanträdesdatum

§ 113

Dnr 2020/00055 600

Rapporter från verksamhetsbesök
Bar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Nämnden lägger rapporterna om verksamhetsbesök till handlingarna

B ak g r u n d
•

Jonas Larsson (SD) och Eva Dahlgren (C) rapporterar från programråd
med Industritekniska programmet den 22 september.

•

Fredy Neiiman (S), Thomas Svensson (S), Anna -Bella Nordh Fahlqvist
(S) och Hassan Hussein (S) har den 27 augusti besökt Vindängens skola
och nybyggnationen där.

Justerarnas signaturer
V

., y,

Protokollsutdraget bestyrks
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FLAKISPIN.2

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 114

2020-09-29

Dnr 2020/00056 600

Övriga rapporter
Bar n - o c h u tb ild n in g sn ämn d en s b eslu t
1 Nämnden lägger de redovisade rapporterna till handlingarna

Bak gr und
•
•
•
•
•
•

Sammanställning anmälningar om kränkande behandling 2020-08-18 —
2020-0920
Förskolan anmälningar om kränkande behandling 2020-08-18 — 202009-20
Grundskolan anmälningar om kränkande behandling 2020-08-18 — 202009-20
Ållebergsgymnasiet anmälning om kränkande behandling 2020-08-18 —
2020-09-20
Protokoll BUNAU 2020-09-15
Protokoll FÖSAM 2020-09-03

Protokollsutdraget bestyrks

Justerarnas signaturer
i
//
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