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§99 Dnr 2022/00748

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsrapport
per den 31 augusti 2022

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden godkänner verksamhetsrapporten per den 31 augusti 2022.

Sammanfat tn ing

Mål 1. Skapa för utsät tningar  för  et t  socialt  hållbar t  Falköping

Måluppfyllelsen för barn- och utbildningsnämnden gällande elevers
slutbetyg och behörighet till gymnasiet hade en negativ utveckling 2021/22.
Den långa trenden från 2017 är dock fortsatt positiv. För att höja
måluppfyllelsen och elevers resultat krävs att förutsättningarna förbättras.
Det förebyggande och främjande barn- och elevhälsoarbetet visar ändå en
viss positiv progression.

Mål 2. Skapa för utsät tningar  för  et t  at t r akt ivar e Falköping

Platåskolans försening påverkar hela omorganisationen vilket har medfört att
tidsplanen behövt ändras. Under andra tertialen 2022 har färdigställandet av
Odensbergsskolan skett. Mycket av förberedelserna för nya Odensbergs
förskola har skett under sommaren.

De anpassningar som planerades för att öka trygghet och studiero på
Högstadium Centrum har påbörjats och kommer att fullföljas under hösten
2022.

Mål 3. Skapa för utsät tningar  för  et t  när ingsliv som utvecklas

Under 2022 kommer en SSA-plan, Samverkan Skola Arbetsliv, att vara klar
och implementeras. Målsättningen med planen är att skapa förutsättningar
för våra elever, att genom prao och APL samt vägledning gällande studier
och arbetsliv, synliggöra vilka olika vägval som finns för sina framtida liv
samt att för arbetsgivare i Falköpings kommun möjliggöra rekrytering.

Mål 4. Kommunens or ganisat ion ska var a utvecklande och för nyande
med en t illitsbaser ad styr ning

Nämndens upparbetade systematiska kvalitetsarbete och ett nytt tillägg i
riktlinjerna för kvalitetsarbetet, att stärka den dialogbaserade uppföljningen,
prognostiseras vara en bra grund för målbedömning av mål 4. Förvaltningens
framtagna utbildningsplan, med en tydlig arbets- och utvecklings-
organisation, kommer att gynna och förtydliga dialoger och möten, som är
grunden till den tillitsbaserade styrningen.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Resultat per  verksamhetsområde

För skola
Förskolan har en god budgetföljsamhet och uppvisar ett prognostiserat
överskott på drygt 5 mnkr på helår. Det är mindre vikarieanvändning inom
förskolan än normalt, på grund av högre frånvaro bland barnen. Det i
kombination med att man anpassar verksamheten till det lägre födelsetalen i
Falköping de senaste åren gör att man har ett prognostiserat överskott.

Gr undskola
Grundskolan ser än så länge ut att hålla sin budget även 2022, vilket
bekräftar fjolårets trendbrott kring grundskolans ekonomi. Grundskolan
prognostiseras få ett överskott på knappt 0,5 mnkr på helår.

G ymnasium
Gymnasieskolan prognostiseras hålla sin budget 2022. Det prognostiserade
underskottet från i våras har förändrats dels genom att den så kallade
"skolmiljarden" tillkommit, men också genom att man har lägre
personalkostnader än man hade under vårterminen och även jämfört med
föregående år. Sammantaget gör detta att Ållebergsgymnasiet ser ut att hålla
sin budget 2022.

Övr igt
Övriga kostnader prognostiseras få en negativ avvikelse mot budget 2022.
Det beror i huvudsak på två faktorer, dels har de interkommunala netto-
kostnaderna en negativ avvikelse mot budget på 4 mnkr och dels har
asylersättningen minskat kraftigt jämfört både med budget och med
föregående år. Den negativa avvikelsen mot budget på asylersättning är 2
mnkr.

Förvaltn ingens bedömning

Förvaltningen bedömer att verksamhetsrapporten ger en rättvisande bild av
nämndens verksamheter per 31 augusti 2022.

Finansier ing

Inte aktuellt

Beslutsunder lag
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 100 Dnr 2022/00675

Överlämnande av barn- och utbildningsnämndens
budgetunderlag till budgetberedningen inför
flerårsplanen för åren 2023-2025

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden godkänner informationen om hanteringen av ärendet och
lägger den till handlingarna.

Sammanfat tn ing

Barn- och utbildningsnämndens ordförande har i enlighet med beslut i barn-
och utbildningsnämnden den 16 juni 2022 § 86 samt beslut i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott den 23 augusti 2022 § 59, överlämnat
barn- och utbildningsnämndens budgetunderlag till budgetberedningen inför
flerårsplan 2023-2025.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett nämnderna i uppdrag att ta fram
budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna för flerårsplanen för år
2023-2025. Nämnderna fick fram till den 31 augusti 2022 att behandla
budgetunderlaget och lämna till budgetberedningen, kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Ärendet behandlades vid nämndens sammanträde den 16 juni 2022 och vid
arbetsutskottets sammanträde den 23 augusti 2022. Då enighet rådde i
ärendet fattade därefter ordföranden beslut om att överlämna det framtagna
budgetunderlaget till budgetberedningen.

Under lag

Barn- och utbildningsnämndens budgetunderlag till budgetberedningen inför
flerårsplanen för åren 2023-2025

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 101 Dnr 2022/00858

Ansökan om ersättning för utgifter i samband med
obligatoriskt moment i gymnasieundervisning

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja ersättning för utgifter
för övernattning och resa i samband med gymnasieutbildning vid
Distansgymnasiet i Torsås (Söderåkra) vårterminen 2022 med totalt 2013
kronor.

Sammanfat tn ing

Enligt Skollagen kap 22, 12§ har en elev som läser med distansundervisning
rätt till ersättning av hemkommunen för de resor som krävs för utbildningen.

Bakgrund

Eleven , _ _ _ _ _ _ _ _ som studerar på distans på Korrespondensgymnasiet
i Torsås, har inkommit med en ansökning om utlägg i samband med resa till
sin skola för att genomföra obligatoriska moment i utbildningen.
Ansökningen gäller ersättning för utlägg för övernattning i Torsås samt resa
till och från Torsås, i samband med obligatoriska moment i undervisningen.
Kopior på kvitton för utlägg har bifogats.

Eleven måste närvara vid skolan i Söderålcra en gång per termin för att
genomföra laborationer.

Förvaltn ingens bedömning

Skollagen 22 Kap, 12§:

"En elev som har distansundervisning har rätt till ersättning för de resor
inom Sverige som krävs för utbildningen. Elevens hemkommun ska stå för
kostnaderna.

Om eleven i anslutning till en resa enligt första stycket måste övernatta
utanför det egna hemmet, ska hemkommunen svara för kostnader för logi
under resan."

Förvaltningen bedömer att Falköpings kommun ska ge reseersättning samt
stå för kostnader för logi i samband obligatoriska moment i utbildningen.

Finansier ing

Detta belastar de interkommunala kostnaderna.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Paragrafen sk ickas t i l l
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§ 102 Dnr 2022/00158

Beslut samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner samverkansavtal om
naturbruksutbildning 2023-01-01 — 2026-12-31 mellan Västra
Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner.

Sammanfat tn ing

Det nu gällande samverkansavtalet om naturbruksutbildning mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets samtliga kommuner upphör att gälla
den 31 december 2022.

Ett nytt avtal är framtaget i samarbete mellan VGR, VästKom och
representanter för kommunerna. Avtalet har utformats med hänsyn till
kommunernas utvärdering av nuvarande avtal och kommunernas svar på det
förslag som remitterades under våren 2022. Barn- och utbildningsnämnden i
Falköpings kommun behandlade ärendet vid sammanträdet den 22 mars
2022.

Det nya avtalet gäller från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 och
innehåller ett antal efterfrågade förtydliganden, men innebär inga principiella
avsteg från nuvarande avtal. Avtalet medför därför inga förändringar i vare
sig finansiering eller behov av andra resurser jämfört med det nu gällande
avtalet.

Förvaltn ingens bedömning

Då det nya avtalet inte innebär några större förändringar jämfört med nu
gällande avtal och inte heller bedöms medföra behov av ökade resurser,
föreslås att nämnden godkänner avtalet.

Finansier ing

Avtalet medför inga förändringar avseende finansiering jämfört med det nu
gällande avtalet.

Beslutsunder lag
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 24 maj 2022.
Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-01-01 till 2026-12-31
mellan VGR och Västra Götalands 49 kommuner.
Protokollsutdrag BUN 2022-03-22 § 42 Remiss samverkansavtal för

naturbruksutbildningar

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 103 Dnr 2021/01042

Beslut om förlängning av skolskjutsavtal till och med
2024-06-30

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden beslutar att förlänga avtalet om skolskjuts (ref nr 20/123) med
ett år, till och med 2024-06-30.

2 Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att göra en
ny skolskjutsupphandling inför läsåret 2024/2025.

3 Ärendet om eventuell ny skolskjutsupphandling tas åter upp senast vid
nämndens sammanträde den 22 november 2022.

Sammanfat tn ing

Under 2021 genomfördes en upphandling av skolskjuts i samarbete med
upphandlingsavdelningen i Skövde kommun. Det nya avtalet började gälla
2022-07-01 och är tecknat på ett år med möjlighet till förlängning ett+ett år.

Avtalet är tecknat med fem olika bussföretag: Buss i Väst AB, Connect Bus
Söne AB, Hallsbergs Buss AB, Axelssons Turisttrafik AB samt Vy Buss
AB.

Det finns just nu inga planer på några större förändringar i elevflöden och
skolorganisation under läsåret 2023/2024, varför det inte finns anledning att
göra någon ny upphandling under 2022. De förändringar som eventuellt
kommer att genomföras beräknas rymmas inom det befintliga
skolskjutsavtalet med smärre justeringar och direktupphandlingar.

Förvaltn ingens bedömning

Det beräknas inte ske några större förändringar i skolorganisationen under
2022 och 2023, varför det inte finns anledning att göra någon ny
upphandling under 2022. Nämnden föreslås därför besluta att utnyttja
möjligheten att förlänga skolskjutsavtalet med det första förlängningsåret, till
och med 2024-06-30. Därefter bör nämnden titta på möjligheten att göra en
ny upphandling. Förvaltningen föreslår därför att nämnden ger förvaltningen
i uppdrag att se över om det är lämpligt att genomföra en ny
skolskjutsupphandling som ska börja gälla 2024-07-01.

Finansier ing

Priserna i skolskjutsavtalet räknas upp med i avtalet fastställt index en gång
per år och detta påverkas inte av att avtalet förlängs med ett år.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 104 Dnr 2022/00648

Uppföljning efter rapport om barn- och
utbildningsförvaltningens arbetsmiljöarbete

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden lägger den redovisade uppföljningen till handlingarna.

Sammanfat tn ing

Analysen som tagits fram visar ett tydligt mönster där man kan se att det är
vissa enheter i kommunen som står för den stora mängden anmälningar om
hot och våld mot personal.

På dessa enheter arbetar personalen idag i mindre studiegrupper för elever
med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och för en grupp
elever i grundskolan samt elever i grund- och gymnasiesärskolan. Analysen
pekar även på att det är återkommande elever som står för en stor del av de
anmälningar som finns. Analysen visar även att det förekommer flera
ärenden om hot och våld av samma elev under samma dag.

Kommunen har bytt system för anmälningar av tillbud av personal- och
elevskador. Det nya systemet, kallas Stella och förvaltningen ser att fler
enheter har blivit bättre på att anmäla olika händelser i Stella, vilket kan vara
en bidragande orsak till ökningen av anmälda ärenden kring hot och våld
mot personal från elev. Att fler använder Stella oftare nu kan bero på att det
nya systemet är mera lätthanterligt än det tidigare systemet Lisa.
Förvaltningen har även påtalat för personalen vikten av att anmäla olika
händelser.

Det finns uppenbara händelser kring hot och våld som inte rapporterats in
och därför finns det ett visst mörkertal i statistiken. Ett exempel på ett sådant
ärende kan vara där elev på grund av sina svårigheter inte är medveten om
den hot- och våldssituation som eleven utsätter personalen för. I några av
dessa fall rapporterar personalen inte in händelsen på grund av att elev inte
varit medveten om konsekvenserna av sitt agerande.

För att minimera risken för hot- och våldssituationer ute på enheterna arbetar
personalen med förebyggande arbete på olika sätt, bland annat med att göra
riskbedömningar, utveckling av rutiner, arbete i elevhälsoteam (EHT) och
uppföljningar av olika händelser.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Bakgrund
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att ta fram
en analys på det ökade antalet ärenden om hot och våld mot personal av elev
under läsåret 2021/2022.

Under slutet av vårterminen gör förvaltningen en årlig övergripande analys
av arbetsmiljöarbetet som sedan redovisas för nämnden. I rapporten och i
den övergripande analysen kan man se att det har skett en ökning på 100%
av ärenden i kommunen gällande hot och våld mot personal av elev.
Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att återkomma med en
kompletterande fördjupad analys och förslag på åtgärder till nämnden den 13
september 2022.

Under analysarbetet har ärenden under läsåren 2020/2021 och 2021/2020
tagits fram som visar varför antalet anmälningar om hot och våld mot
personal av elev ökat i kommunen. Analysen pekar på att det är vissa enheter
som har en större ökning ärenden där det är enstaka elever som står för cirka
50-90% av inrapporterade fallen.

Läsåret 2020/2021 97 anmälningar

Läsåret 2021/2022 176 anmälningar

För att få ett bra komplement till analysen har en enkät skickats ut till
ansvariga rektorer där de har fatt svara på frågor kring sitt förebyggande
arbete kring hot och våld.

Analysen visar även att det finns ökade anmälningar på de enheter som
arbetar med elever med NPF i grundskolan, grund- och gymnasiesärskolan. I
dessa grupper förkommer ofta utåtagerande elever där deras agerande på
grund av sina svårigheter leder till omedvetet hot och våld mot personal. På
de enheterna finns det mycket komplicerade elevärenden där personal har en
krävande arbetsmiljö och där man på daglig basis möter hot och våld i sitt
arbete.

Rektorer på några enheter beskriver att de ändrat sina rutiner för att bli bättre
på att få personal att anmäla våld och hot händelser vilket visas i statistiken.
De inkomna svaren från enkäten som skickats ut visar på att det finns ett
visst mörkertal bland ärenden kring hot och våld mot personal.

Analysen visar också tydligt att de flesta ärendena har uppstått i samband
med att personal har avstyrt en konflikt mellan elever som då har lett till
frustration och ilska hos de utåtagerande NPF-eleverna.

Förvaltn ingens bedömning

Analysen pekar på att man behöver arbeta med åtgärder i det förebyggande
arbetet med hot och våld mot personal.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 105 Dnr 2022/00335

Dokumenthanteringsplan

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Barn- och utbildningsnämnden antar ny dokumenthanteringsplan att
börja gälla den 22 september 2022.

2 Nämnden delegerar till skolchef att vid behov och efter samråd med
arkivarie, besluta om revidering av dokumenthanteringsplanen.

3 Dokumenthanteringsplanen ska revideras av barn- och
utbildningsnämnden i februari eller mars vid varje ny mandatperiod.

Sammanfat tn ing

En dokumenthanteringsplan är en hjälp för dem som arbetar i en
organisation genom att den talar om hur olika dokument ska hanteras. Den
underlättar för arkivering och återsökning av dokument.

Arkivbildning och gallring inom kommuner styrs av arkivlagen (1990:782).
Av arkivlagen framgår att myndigheters arkiv ska bevaras, hållas ordnade
och vårdade på så sätt att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna
handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning samt
forskningens behov och vidare att varje myndighet ska upprätta en
dokumenthanteringsplan.

I dokumenthanteringsplanen står närmare beskrivet vilka handlingar som
finns inom varje verksamhet samt hur dessa ska behandlas (främst om de ska
bevaras eller gallras). Att gallra innebär att handlingen förstörs antingen
direkt eller efter en viss tid.

Gallringsråden i denna dokumenthanteringsplan bygger på Sveriges
Kommuner och Landstings (SKL) skriftserie "Bevara eller gallra",
framtagen av SKL i samarbete med Riksarkivet.

Dokumenthanteringsplanen har tagits fram i samarbete med
kommunarkivarien, skoladministratörer och berörda handläggare. Den
ersätter den dokumenthanteringsplan som antogs vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträde den 19 mars 2019 och som reviderades
som senast den 21 maj 2019.

Bakgrund

Dokumenthanteringsplanen beskriver de allmänna handlingarna och
hanteringen av dem vid barn- och utbildningsnämnden och dess
verksamheter.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Genom antagande av planen har myndigheten beslutat om gallring enligt 10
§ arkivlagen (1990:782) med stöd av 6 kap 3 § kommunallagen (2017:725).

Dokumenthanteringsplanen utgör också ett beslut om arkivvården vid
myndigheten avseende registrering av allmänna handlingar (diarieföring),
val av material och metod vid framställning av handlingar, och organisering
av arkivet enligt 5 § punkt loch 2 och 6 § punkt 1 arkivlagen.

Dokumenthanteringsplanen utgör en del av myndighetens arkivbeskrivning
(information om vilka handlingar som finns och hur arkivet är organiserat)
enligt 6 § punkt 2 arkivlagen. En kompletterande del av arkivbeskrivningen
återfinns i en separat dokumentation som redogör för myndighetens
verksamhet och organisation över tid.

Dokumenthanteringsplanen utgör också en beskrivning av myndighetens
allmänna handlingar som skall upprättas enligt 4 kap 2 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Dokumenthanteringsplanen kan också användas som ett verktyg för
kvalitetssäkring av verksamheten, för uppföljning och för kontroll.

Förvaltn ingens bedömning

Den nya dokumenthanteringsplanen har tagits fram i samarbete med
kommunarkivarien och följer en struktur som är gemensam för alla
kommunens nämnder. En dokumenthanteringsplan är ett levande dokument
och kommer att revideras vid behov. För att underlätta denna hantering
föreslås att skolchef, efter samråd med arkivarie, kan besluta om revidering
av dokumenthanteringsplan.

Finansier ing

Ej aktuellt.

Beslutsunder lag

Ny dokumenthanteringsplan att börja gälla från och med den 20 september
2022.

Paragrafen skickas t i l l
Skoladministratörer
Rektorer och övrig ledningspersonal
Kommunkansliet
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§ 106 Dnr 2022/00852

Information om förändringar i lagar och förordningar
inför läsåret 2022/2023

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattn ing

Flera stora regeländringar träder i kraft från och med den 30 juni 2022 som
berör verksamheterna inom förskola, skola och gymnasium.

Aktuella regeländringar:

• Lagen om gymnasial lärlingsanställning ändras.

• Ändrade läroplaner och kursplaner för alla skolformer förutom
förskolan.

• Nya bestämmelser om betygssättning.

• Rätt till extra studietid för elever åk. 4-9

• Utökad lovskola för elever i åk. 9 med 25 timmar.

• Större möjlighet att stänga skolor.

• Nya regler för ökad trygghet och studiero.

• Ändringar i behörighetsförordningen.

• Ändringar i reglerna om kommuners godkännande av enskilda
huvudmän.

• Handels- och administrationsprogrammet ändrar benämning till
Försäljnings- och serviceprogrammet.

• Ändrade regler om systematiskt kvalitetsarbete.

• Ändrade bestämmelser om klagomålshantering.

• Nya förskrifter och allmänna råd om elevgruppernas storlek vid
fjärrundervisning.

• Elever under 16 år kan fa ekonomiskt stöd för elevresor.

• Möjlighet att överklaga beslut om att en elev ska gå om en årskurs.

• Krav på godkännande av pedagogisk omsorg samt tydligare
kvalitetskrav.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Förvaltn ingens bedömning

Då många förändringar sker samtidigt krävs en informationsinsats till
personal, elever, vårdnadshavare och politik.

När det gäller skolans ökade befogenheter angående trygghet och studiero
behövs stöd av juridisk kompetens för att få en hantering och rutiner som
säkerställer en praxis i den dagliga hanteringen av till exempel
omhändertagande av mobiler.

Extra studietid och utökad lovskola ställer krav på ökad personalbemanning,
alternativt övertid för personalen. Då det redan idag är svårt att hitta behörig
personal ställer det stora krav på skolorna att hantera den extratid som ska
erbjudas eleverna. Även skolskjutsorganisationen kan behöva ändras för att
ge eleverna möjlighet till denna extra studietid. En svårighet är även att
erbjudandet om extra studietid och lovskola är frivilligt för eleverna att anta
och att det därmed är svårt att beräkna hur många elever som kommer att
delta.

Finansier ing

Extra studietid/lovskola kommer att kräva mer ekonomiska resurser. Vi har
ännu inte fått besked om det kommer att utgå statsbidrag för denna satsning
eller om det är kommunen som måste säkerställa det nya lagkravet.

Länk

Aktuella regeländringar - Skolverket

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 107 Dnr 2022/00904

Föreläggande med vite om ansvar att se till att
skolplikten för elev i grundskolan fullgörs

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid vite om 600 kr per barn
och frånvarande skoldag förelägga vårdnadshavaren

och med 300 kr per barn och frånvarande skoldag
förelägga vårdnadshavaren _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ se till att

, oc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ fullgör sin skolplikt i enlighet med skollagens

b-estämmelser.

2 Nämnden beslutar att t och ska
se till att och om de inte har
giltig frånvaro, infinner sig i _ _ _ _ _ _ _ _ och närvarar vid den
planerade undervisningen varje skoldag senast en vecka efter den
tidpunkt då vårdnadshavarna fått ta del av detta beslut.

3 Nämnden uppdrar till nämndens ordförande att hos förvaltningsrätten
ansöka om utdömande av vitet om och

______________ifite följer föreläggandet.

Sammanfat tn ing

, och går i årskurs 5, 2 resp. 1 i
Alla barnen har haft hela sin skolgång i

Vid läsårsstarten den 22 augusti 2022 kom inte barnen till < kolan.
Mamman meddelade på förmiddagen samma dag att barnen kommer att vara
borta i flera månader och inte kommer att komma till skolan. I ett nytt mail
samma dag meddelade mamman att den äldsta dottern som går på

kommer att komma tillbaka "nästa vecka" men att de
andra barnen kommer att vara borta och att hon vill att de ska tas bort från
fritids och skola.

På eftermiddagen den 22 augusti skickade ;skolans kurator ett mail
till vårdnadshavarna och efterfrågade de tre barnen. Den 23 augusti skickade

skolans rektor ett mail till mamman och bad henne kontakta rektor.
Det fanns inte något ärende om flyttning utomlands hos Skatteverket den 25
augusti.

Den 2 september får rektor kontakt med mamman via telefon och med
pappan på skolan tillsammans med kurator. Det framkommer då att båda
vårdnadshavarna och systern som går på ___________-------------- befinner sig i
Sverige, men de tre skolpliktiga barnen och deras tre småsyskon befinner sig

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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i där de går i en skola. Den äldsta dottern har alltså återkommit till
Sverige och deltar i undervisningen vid .
Vårdnadshavarna säger att de har tänkt att barnen ska vara i i ett par
månader. Rektor betonar återigen vikten av att det är skolplikt i Sverige och
att det är vårdnadshavares ansvar att se till att barnen kommer till skolan.
Rektor upplyser också om att vårdnadshavarna riskerar att föreläggas med
vite för att se till att de skolpliktiga barnen kommer till skolan.

Rektor har agerat enligt huvudmannens rutiner vid skolfrånvaro.

Under hela perioden från läsårsstart den 22 augusti 2022 fram till dagens
datum har barnen varit folkbokförda i Falköpings kommun och är därmed
skolpliktiga. Det har inte inkommit någon ledighetansökan för barnen, inte
heller någon ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt.

Förvaltn ingens bedömning

Enligt 7 kap 22 § skollagen (2010:800) ska huvudmannen se till att eleverna
i dess grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång.

Av 7 kap 23 § framkommer att om en skolpliktig elev inte fullgör sin
skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte gjort vad denna
är skyldig att göra för att så ska ske, får hemkommunen förelägga elevens
vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande enligt första
stycket får förenas med vite. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart
om inte annat beslutas.

Skolplikt råder för , ><-- och och
huvudmannen gör bedömningen att vårdnadshavarna inte har iakttagit sina
förpliktelser enligt skollagen.

Rektor på skolan har följt de rutiner som huvudmannen fastställt när
det gäller ärenden med elever som har hög ogiltig frånvaro.

Informationen till vårdnadshavarna om att de riskerar att föreläggas med vite
fick de den 2 september 2022.

Med anledning av de ovan anförda omständigheterna föreslås barn- och
utbildningsnämnden besluta att vid vite om 600 kr per barn och frånvarande
skoldag förelägga vårdnadshavaren - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

och med 300 kr per barn och frånvarande skoldag förelägga vårdnadshavaren
att se till att _______________________-------------

och fullgör
sin skolplikt i enlighet med skollagens bestämmelser senast en vecka efter att
de tagit del av detta beslut.

Vitesbeloppet är fastställt till ett belopp som tar hänsyn till vad som är känt
om adressaternas ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i
övrigt.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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För det fall vårdnadshavarna inte efterföljer föreläggandet föreslås barn- och
utbildningsnämnden besluta att hos förvaltningsrätten ansöka om utdömande
av vitet.

Finansier ing

Inte aktuellt.

Beslutsunder lag
Skollagen 7 kap. §§ 22 och 23

Paragrafen sk ickas t i l l
och

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 108 Dnr 2021/01374

Information till nämnden

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfat tn ing

• Verksamhetschef gymnasieskola Torbjörn Karlsson redovisar den
aktuella antagningsstatistiken för Ållebergsgymnasiet läsåret 2022/2023.

• Utvecklingsstrateg Yvonne Hagle redovisar grundskolornas och
Ållebergsgymnasiets måluppfyllelse för läsåret 2021/2022.

• Utvecklingsstrateg Yvonne Hagle informerar att projektet Läsglädje som
i somras genomfördes för andra året med gott resultat. Det var 75 barn
som deltog.

• Information om arbetet med skolorganisationen. Platåskolan försenas
ytterligare på grund av överklagande. Arbetet med att sätta igång
ombyggnationen av Gudhemsskolan och Vartoftaskolan till F -6 -skolor
har påbörjats.

• Information om situationen kring Ukraina. Det har hittills skrivits in 8
ukrainska elever i kommunens skolor.

• Information om utbildning för politiker i barn- och utbildningsnämnder i
Skaraborg 2022-02-09.

• Information om att Anna Isaksson har anställts som kommunjurist från
och med den 7 november. Hon kommer att arbeta 75 % på barn- och
utbildningsförvaltningen och 25 % med GDPR.

• Information om att en genomlysning av CFF:s verksamhet ska göras.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 109 Dnr 2022/00018

Delegationsbeslut

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner de redovisade
delegationsbesluten 2022-06-08 — 2022-09-05 och lägger dem till
handlingarna.

Sammanfat tn ing

Delegationsbeslut fattade under perioden 2022-06-08 till 2022-09-05
redovisas i bilaga.

Beslutsunder lag
Delegationsbeslut 2022-06-08 — 2022-09-05

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 110 Dnr 2022/00019

Anmälningsärenden till nämnd

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Nämnden lägger anmälningsärenden 2022-06-08 — 2022-09-05 till
handlingarna.

Sammanfat tn ing

• Kinnarpsskolans rektors anmälan om elev med hög frånvaro 2022-08-31.

• Kommundirektörens beslutade handlingsplan för implementering av
Barnkonventionen 2022-06-16.

• KF § 75 2022 Färdplan — Länsgemensam strategi för god och nära vård.

• KF § 78 2022 Beslut om Falköpings kommuns delårsrapport per den 30
april 2022.

• Falköpings kommuns delårsrapport per april 2022.

• KS § 79 2022 Överlämnande av förslag från beredningen för översyn av
den politiska organisationen inför mandatperioden 2023-2026.

• KS § 98 2022 Justering av budgetram för löneöversyn för år 2022.

• Sammanställning av budgetramjustering lön och statsbidrag 2022.

• KS § 81 2022 Uppföljning av beviljade ansökningar om strategiska
utvecklingsmedel under år 2021.

• Ekonomisk sammanställning strategiska utvecklingsmedel för år 2021.

• Protokoll BUNAU 2022-08-23

• Protokoll FÖSAM 2022-09-01

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 111 Dnr 2022/00021

Övriga rapporter

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

I Nämnden lägger rapporterna till handlingarna.

Sammanfat tn ing

Johanna Blad (M) rapporterar från invigningen av Odensbergsskolans nya
lokaler den 24 augusti 2022, där även flera andra nämndsledamöter deltog.

Rapport anmälningar om kränkande behandling 2022-06-08 — 2022-09-05 —
sammanställning.

Rapport anmälningar om kränkande behandling 2022-06-08 — 2022-09-05 —
grundskolan

Rapport anmälningar om kränkande behandling 2022-06-08 — 2022-09-05 —
förskolan

Rapport anmälningar om kränkande behandling 2022-06-08 — 2022-09-05 —
Ållebergsgymnasiet

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 112 Dnr 2021/01375

Övriga frågor

Barn- och utbi ldningsnämndens beslut

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid vite om 300 kr ner
frånvarande skoldag förelägga vårdnadshavaren

att se till att fullgör
sin skolplikt i enlighet med skollagens bestämmelser.

2 Nämnden beslutar att ska se till att
om han inte har giltig frånvaro, infinner sig i och
närvarar vid den planerade undervisningen varje skoldag senast en
vecka efter den tidpunkt då vårdnadshavaren fått ta del av detta beslut.

3 Nämnden uppdrar till nämndens ordförande att hos förvaltningsrätten
ansöka om utdömande av vitet om ZJ inte följer
föreläggandet.

Sammanfat tn ing

skulle ha börjat i förskoleklass i >ot ‘skolan läsåret
2022/2023.

flyttade 14 april 2022 till Falköpings kommun tillsammans
med sina två barn födda 2018 och 2016. Hon har gemensam vårdnad om de
två barnen med pappan Pappan, som inte har något svenskt
personnummer och inte är folkbokförd i Sverige, befinner sig enligt
mammans uppgift i .L>i< . Den 15 augusti 2022 skickade rektor ett mail
till vårdnadshavaren med en inbjudan till inskrivning i förskoleklass den 15
augusti. Han fick inget svar på mailet. Vid läsårsstarten den 22 augusti 2022
kom inte till skolan. När inte kom till
skolan den 22 augusti skickade rektor ett nytt mail till vårdnadshavaren och
informerade om att skolan är obligatorisk och att det är viktigt att _ _ _ _

kommer till skolan och att rektor behöver komma i kontakt med
vårdnadshavaren.

Den 23 augusti svarade vårdnadshavaren att hon inte befinner sig i Sverige
och inte heller hennes son, som eventuellt ska gå i skola i . Rektor
upplyser då återigen vårdnadshavaren om att det råder skolplikt och att det är
vårdnadshavares ansvar att barnet kommer till den obligatoriska skolan som
startar i förskoleklass. Vårdnadshavaren informerades också om att hon
riskerar vitesföreläggande om inte skolplikten uppfylls. Vid telefonkontakt
uppgav vårdnadshavaren att > < _  befinner sig hos sin pappa i ><, .
Mamman har per mail uppgett att de inte för avsikt att,— . ska bosätta
sig där utan endast stanna en kortare period.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Kontroll med Skatteverket den 25 augusti 2022 visar inte att det finns något
ärende om utflyttning gällande .

Rektor har agerat enligt huvudmannens rutiner vid skolfrånvaro.

Under hela perioden från läsårsstart den 22 augusti 2022 fram till dagens
datum har barnet varit folkbokfört i Falköpings kommun och därmed
skolpliktig. Det har inte inkommit någon ledighetsansökan för barnet, inte
heller någon ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt eller någon
information om att ___.:----chefinner sig varaktigt utomlands.

Förvaltn ingens bedömning

Enligt 7 kap 22 § skollagen (2010:800) ska huvudmannen se till att eleverna
i dess grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång.

Av 7 kap 23 § framkommer att om en skolpliktig elev inte fullgör sin
skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte gjort vad denna
är skyldig att göra för att så ska ske, får hemkommunen förelägga elevens
vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande enligt första
stycket får förenas med vite. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart
om inte annat beslutas.

Skolplikt råder för och huvudmannen gör bedömningen att
vårdnadshavarna inte har iakttagit sina förpliktelser enligt skollagen.

Rektor skolan har följt de rutiner som huvudmannen fastställt när
det gäller ärenden med elever som har hög ogiltig frånvaro.

Informationen till vårdnadshavaren om att hon riskerar att föreläggas med
vite fick hon den 23 augusti 2022. Via mailkontakt med rektor och barn- och
utbildningsförvaltningen har mamman vid flera tillfällen under slutet av
augusti och början av september fått information om vad skolplikten innebär
och att hon riskerar föreläggande med vite om inte skololikten uppfylls.
Pappan och mamman har gemensam vårdnad över. . zjen
adressuppgifter till pappan saknas och den enda kontaktuppgift som finns är
ett av mamman angivet telefonnummer som varken rektor eller
förvaltningspersonal har fått kontakt via. Då pappan inte är folkbokförd i
Sverige gör förvaltningen bedömningen att han inte kan antas kunna påverka
att eleven går till skolan i Sverige. Den primära vårdnaden om barnet får
därmed antas utövas av mamman eftersom det är hos henne i Sverige som
barnet är folkbokfört.

Med anledning av de ovan anförda omständigheterna beslutar barn- och
utbildningsnämnden att vid vite om 300 kr per frånvarande skoldag
förelägga vårdnadshavaren _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ att se till att ,
om han inte har giltig frånvaro, infinner sig i -,>.<....skolan och närvarar vid
den planerade undervisningen varje skoldag senast en vecka efter den
tidpunkt då hon fått ta del av detta beslut. Vitesbeloppet är fastställt till ett
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ECAKÖP!1.
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(28)
Sammanträdesdatum

2022-09-13

belopp som tar hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska
förhållanden och till omständigheterna i övrigt.

För det fall vårdnadshavaren inte efterföljer föreläggandet föreslås barn- och
utbildningsnämnden besluta att hos förvaltningsrätten ansöka om utdömande
av vitet.

Finansier ing

Inte aktuellt

Beslutsunder lag
Skollagen 7 kap. §§ 22 och 23

Beslutet ska sk ickas t i l l

Paragrafen sk ickas t i l l

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks




