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Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid

Falköpingssalen, Stadshuset klockan 08:15 – 16.00, Ajournering 09:05-09:10,
09:40-10:05, 11:50-12:55, 13:55-14:10, 15:00-15:10

Beslutande

Eva Dahlgren (C), Ordförande
Angela Joelsson (KD), 1:e vice ordförande
Fredy Neüman (S), 2:e vice ordförande
Hassan Hussein (S)
Thomas Svensson (S)
Britt-Marie Aronsson (KD), närv. till kl. 15:00, §§ 71-83
Lena Sjödahl (M)
Albin Gilbertsson (SD), kl. 08:15-11:50, § 71-83
Elisabeth Klang (V)
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S), tjänstg. ers. kl.08:15-11:50, §§ 71-83
Sofia Thuvesson (C), tjänstg. ers.
Johanna Blad (M), tjänstg. ers. närv. till kl. 15:45, §§ 71-83
Emelie Nilrikson (S), tjänstg. ers. kl. 08:15-11:50, §§ 71-83
Marie Leward Westin (MP), tjänstg. ers. kl. 12:55-14:00 (inga beslut)
Nathalie Lidén (KD), tjänstg. ers. 12:55-16:20, § 70
Ulrika Davidsson (KD), tjänstg. ers. kl. 12:55-16:20, § 70
Adam Dufva Ahlin (V), tjänstg. ers. från kl. 15:00, § 70

Ersättare

-

Övriga närvarande

Karina Bronell, skolchef
Yvonne Hagle, utvecklingsstrateg
Jens Sjöstrand, förvaltningsekonom
Torbjörn Karlsson, verksamhetschef gymnasieskola
Henrik Ader, verksamhetschef grundskola
Ann Johansson, verksamhetschef förskola
Lotta Mantler, verksamhetschef SPC
Sofia Wallin, KAA
Sofia Hammarstrand, KAA
Catharina Svensson, specialpedagog
Rektorer och medarbetare från förskolor, grundskolor, Ållebergsgymnasiet och
Kulturskolan, § 70

Justerare

Fredy Neüman

Underskrifter

Protokollet är digitalt signerat och saknar därmed underskrifter

Sekreterare

Sonja Neuman Hall

Ordförande

Eva Dahlgren

Justerare

Fredy Neüman

Paragrafer

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-24

Justeringsdatum

2022-05-25

Anslaget är uppsatt

2022-05-25–2022-06-15

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen
Underskrift

Digitalt genom anslag
Sonja Neuman Hall
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Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00419

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) redovisning
2021/2022

 EAMD, FN — Powered by TellusTalk: ID 1436914784

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden godkänner redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet,
gällande läroplanens område ”normer och värden” kopplat till
kommunens och nämndens mål, och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Vårens redovisning handlar om läroplanens område ”normer och värden”.
Läroplansmålen är kopplade till kommunens mål om att ”skapa
förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping” och nämndens delmål om
att alla barn och elever ska vara trygga och känna tilltro till sin egen
förmåga.
Dels redovisas sammanställningar från rektorernas kvartalsredovisning
”trygghet och trivsel”, enkäten till vårdnadshavare, ungdomsenkäten LUPP
samt skolinspektionens skolenkät, men inom varje verksamhetsområde får
nämnden ta del av ett exempel på hur det kan se ut i verksamheten.
Nämnden diskuteras efter varje verksamhetsområde.
Bakgrund
Tid:

Innehåll

11.00 – 11.10
11.10 – 12.00
11.15 – 11.30

Inledning
Fokus Förskola

11.30 – 11.45
11.45 – 12.00
Lunchpaus
11.45 – 12.55
12.55 – 13.55
12.55 – 13.15
13.15 – 13.30
13.30 – 13.45

Justerarnas signaturer
Digital justering

Inslag - redovisning Ansvarig
Yvonne Hagle
Trygghet och
trivsel i förskola
Växandets glädje
Gruppdiskussion

Yvonne Hagle

Trygghet och
trivsel i grundskola
Hur hanteras ett
kränkningsärende?
Elever som kommit
långt i sin
kunskapsinlärning

Yvonne Hagle

Elin Rödström

Fokus Grundskola
Maria Burlin
Maria Burlin

Protokollsutdraget bestyrks
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13.45 – 14:00
Fikapaus
14.00- 14.15
14.15 – 15.15
14.15 – 14.30

Gruppdiskussion

Fokus Gymnasium
Trygghet och
trivsel i gymnasiet
Gymnasiearbete
gällande stress
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14.30 – 14.45
14.45 – 15.00
Bensträckare
15.10 – 15.40

BU:s pågående
Yvonne Hagle
arbete
Barnrättsarbetet på Helen Olausson
Kulturskolan
Gruppdiskussion

15.40 – 16.00

Digital justering

Elev på Ek
programmet/Harriet
Nilsson

Fokus
Barnkonventionen

15.20 -15.35

Justerarnas signaturer

Yvonne Hagle

Gruppdiskussion

15.10 – 15.20

16:00 – 16:20

2022-05-24

Sammanfattning
Vad tar vi med
oss?

Mentimeterinsamling

Yvonne Hagle

Protokollsutdraget bestyrks

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 71

2022-05-24

Dnr 2022/00557

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete (SKA)
2022/2023
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Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden godkänner de övergripande riktlinjerna för det systematiska
kvalitetsarbetet för läsåret 2022/2023.
Sammanfattning
Under det gångna året har förvaltningen satt fokus på att stimulera ett nyfiket
förhållningssätt för att ständigt vilja utforska och förstå vad våra
verksamheters resultat och kvalité beror på. Satsningen har syftat till att ge
verktyg och kunskap om hur man fördjupa analysen utifrån förutsättningar,
resultat och med särskilt fokus på barn och elevers uppfattning av sin
utbildning. Målsättningen har varit att nå en samsyn och en helhetssyn
gällande hur vi mäter kvalité i samtliga skolformer och på samtliga nivåer i
styrkedjan. Det har även skapats förutsättningar att stanna upp för att
analysera och tolka verksamhetens resultat med syfte att komma fram till
verkningsfulla och långsiktigt hållbara förbättringar. Detta för att än mer
hamna rätt gällande vilka insatser som behövs för att förbättra
undervisningens kvalité. Riktlinjerna har fått en tydligare skrivning och
strävan mot en mer dialogbaserad uppföljning. Dokumentet är reviderat och
anpassat för kommande läsår, 2022/2023.
Bakgrund
Riktlinjerna för nämndens systematiska kvalitetsarbete antogs i april 2016
och har sedan dess reviderats årligen. Riktlinjerna styr redovisningsinnehållet kvartalsvis till nämnden genom ett årshjul.
Finansiering
Inte aktuellt.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för Systematiskt kvalitetsarbete

Paragrafen skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2022/00558

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsrapport
per den 30 april 2022
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Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer verksamhetsrapporten per 30
april 2022 och lämnar den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden ska två gånger per år lämna en
verksamhetsrapport till kommunstyrelsen som redovisar verksamhet och
ekonomi per tertial.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer rapporten vara rättvisande gällande både verksamhet
och ekonomi.
Finansiering
Inte aktuellt.
Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsnämnden per 30/4 2022

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2022/00518

Praktikersättning till ungdomar mellan 16 och 18 år
som omfattas av kommunens aktivitetsansvar
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Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden beslutar att införa praktikersättning för ungdomar mellan 16
och 18 år som omfattas av kommunens aktivitetsansvar enligt
nedanstående förslag.
Sammanfattning
Den föreslagna insatsen riktar sig till ungdomar mellan 16 och 18 år (+ tre
månader) som omfattas av kommunens aktivitetsansvar (KAA) som i
dagsläget inte studerar och som då riskerar att hamna i ett utanförskap och
blir hemmasittande. Dessa unga behöver en plats och ett sammanhang med
mening i vardagen för att förhindra ett tidigt utanförskap där vägen tillbaka
till studier blir allt svårare.
Genom att erbjuda praktik med ersättning samt busskort och skolmat skapas
bättre förutsättningar att lyckas med detta arbete.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar därför att införa praktikersättning för
ungdomar mellan 16 och 18 år som omfattas av kommunens
aktivitetsansvar.
Bakgrund
Kommunens aktivitetsansvar finns beskrivet i 29 kap. 9 § skollagen
(2010:800).
”En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de
ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte
har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella
program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande
utbildning (aktivitetsansvar).
Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de
ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första
hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en
utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt.”
Genom att erbjuda så kallade KAA-ungdomar mellan 16-18 år en
praktikplats med ersättning, möjlighet till busskort och skolmat förhindrar vi
tidigt utanförskap och kan stötta fler till fortsatta studier och i förlängningen
egen försörjning.
Är man under 18 år och inte studerar är valmöjligheterna få då
arbetsmarknaden i stort sett är obefintlig. Folkhögskolan är inte ett möjligt
Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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alternativ, ej heller Komvux. Praktik är det som i första hand kan få
ungdomen i meningsfull aktivitet och kan ses som ett första steg mot att få
motivation, mening och sammanhang innan man kan ta steget tillbaka till
studier.
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Förslag:


Praktikersättning för KAA-ungdomar 16-18 år + tre månader (därefter är
det möjligt att få praktikbeslut via Arbetsförmedlingen)



Praktikersättning med 1250 kronor per månad där utbetalning sker per
närvarodag med 60 kronor per dag.



Möjlighet att hämta matlådor på Ållebergsgymnasiet eller närmaste skola
där det är möjligt och även busskort vid behov.



Heltid är 23 timmar per vecka. Ingen praktik under juli månad.
Praktikansvarig/KAA bedömer ungdomens förmåga och anpassar
uppgifter och tider, följer upp, utvärderar och planerar varje månad och
meddelar närvaro för utbetalning av praktikersättning.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att den föreslagna insatsen kommer att innebära
ökade möjligheter att få de berörda ungdomarna i meningsfull aktivitet med
ambitionen att de så småningom ska komma tillbaka till studier.
Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Införandet av praktikersättning enligt förslaget beräknas kosta cirka 95 075
kronor per år. (Praktikersättning för 7 ungdomar under 10 månader: 87500
kr, busskort för 3 ungdomar i 5 månader: 7575 kronor per år, totalt 95 075
kr. Under 2022 finansieras insatsen med medel ur de så kallade covidpengarna. Därefter hanteras kostnaderna inom befintlig budget.
Beslutsunderlag
-

Paragrafen skickas till
Kommunens aktivitetsansvariga
Verksamhetschef gymnasieskola

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2022/00581

Beslut om mottagande av elev över 18 år i nationellt
program i enlighet med massflyktsdirektivet kopplat till
Ukrainakrisen

 EAMD, FN — Powered by TellusTalk: ID 1436914784

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden beslutar om mottagande av elev enligt punkt 2 nedan, som fyllt
18 år, för studier vid introduktionsprogram.
2

Elev ska vara boende i Falköpings kommun, ukrainsk medborgare,
gymnasieelev och omfattas av EU:s massflyktsdirektiv.

Sammanfattning
Enligt EU:s massflyktsdirektiv och svensk skollag har barn som kommer till
Sverige på grund av Ukrainakrisen rätt till utbildning upp till 18 års ålder.
Efter fyllda 18 år har man inte rätt att påbörja gymnasiestudier, men det är
möjligt för kommunen som huvudman att besluta om undantag om särskilda
skäl föreligger, och således ge tillåtelse till mottagande.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att särskilda skäl föreligger.
Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Finansieringen hanteras inom befintlig ram.
Beslutsunderlag
-

Paragrafen skickas till
Verksamhetschef gymnasieskola
Rektor för introduktionsprogram Ållebergsgymnasiet

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2022/00582

Revidering av riktlinjer för Kulturskolan
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Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden ska behandla ärende om revidering av riktlinjer för
Kulturskolan vid sammanträdet den 14 juni 2022.
Sammanfattning
Den 16 juni 2020 beslutade barn- och utbildningsnämnden att Musikskolan
skulle byta namn till Kulturskolan den 1 januari 2021. Vid sitt sammanträde
den 8 december 2020 beslutade barn- och utbildningsnämnden om riktlinjer
för Kulturskolan. Dessa riktlinjer började också gälla den 1 januari 2021.
Samtidigt beslutade nämnden att riktlinjerna ska revideras årligen i maj
månad, med start vid nämndsmötet i maj 2022.
För att få mer tid för utvärdering och redovisning av Kulturskolans första
period med nytt namn och nya riktlinjer föreslås att ärendet flyttas till
nämndens sammanträde den 14 juni 2022.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUN 2020-12-08 § 131
Riktlinjer för Kulturskolan fr.o.m. 2021-01-01

Paragrafen skickas till
Kulturskolechef

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2022/00430

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter
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Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta den
föreslagna ändringen av allmänna lokala ordningsföreskrifter med tillägg
av texten ”förskole- och skolgårdar” i § 12.
Sammanfattning
Barn och utbildningsnämnden svarar på remiss från kommunstyrelsen
gällande ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter och föreslår ett
tillägg i § 12 med texten ”Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt
överstigande 3,5 volymprocent får inte förtäras på följande offentliga platser:
lekplatser, förskole- och skolgårdar, parker, torg, parkeringar,
järnvägstationsområden, idrottsanläggningar eller badplatser inom markerat
område, se kartor i bilaga 1.”
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden har fått förslag på ändring av allmänna lokala
ordningsföreskrifter på remiss.
Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram
av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg.
Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts
med Polismyndigheten.
Ett underlag har tidigare sänts på remiss till nämnderna. På grund av att
omfattande förändringar dock har gjorts därefter ges samtliga nämnder nu på
nytt möjlighet att inkomma med synpunkter innan fullmäktige fattar beslut.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att de föreslagna ordningsföreskrifterna i stort sett
uppfyller barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområdes behov. Dock
behöver § 12 ”Förtäring av alkohol” kompletteras enligt följande förslag:
”Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent
får inte förtäras på följande offentliga platser: lekplatser, förskole- och
skolgårdar, parker, torg, parkeringar, järnvägstationsområden,
idrottsanläggningar eller badplatser inom markerat område, se kartor i bilaga
1.”
Finansiering
Inte aktuellt.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsunderlag
Delegationsbeslut om remiss av ändring av allmänna lokala
ordningsföreskrifter
Kommunledningsförvaltningens förslag till lokala ordningsföreskrifter
Karta – förbudsområde alkoholförtäring Falköping
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Paragrafen skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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2022-05-24

Dnr 2022/00521

Remiss Trafikstrategi
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta
Trafikstrategi för Falköpings kommun.
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Albin Gilbertsson (SD) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har mottagit en remiss från kommunstyrelsen
angående Trafikstrategi för Falköpings kommun. Nämnden ser det som
positivt att kommunens formulerar strategier för att öka trafiksäkerheten och
bidra till att resandet i kommunen blir miljömässigt mer hållbart och föreslår
därför kommunstyrelsen att anta den föreslagna trafikstrategin för
Falköpings kommun.
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.
I trafikstrategin samordnas trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens
långsiktiga och övergripande planering. Strategin beskriver hur
trafiksystemet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i
riktning mot kommunens mål och hantera avvägningar mellan
konkurrerande intressen samt mellan trafikslagen.
Processen med att ta fram trafikstrategin har löpt på sedan hösten 2021, och
efter insamling av material internt och externt har nu en remissversion
färdigställts. Det insamlade materialet, resultat från workshops samt dialoger
ligger till grund för innehållet i strategin. Dialoger har internt förts med alla
förvaltningar, externt med unga kommunutvecklare, funktionshinderrådet,
pensionärsrådet, SMS och polisen. I december genomfördes en fysisk
medborgardialog samt digitala enkäter riktade till medborgarna, åkerier och
till Aktiv handel.
Förvaltningens bedömning
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att den föreslagna
trafikstrategin håller en hög ambitionsnivå och innehåller många bra
åtgärder. Bland annat är det positivt med satsningar på gång- och cykelleder
och att kollektivtrafik ska prioriteras. Det är också bra att kommunen har
som ambition att förbättra trafiksäkerheten vid alla skolor och förskolor.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2022-05-24

Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Målet att alla samhällsbetalda transporter ska vara fossilfria år 2030 riskerar
att innebära ökade kostnader för barn- och utbildningsnämndens verksamhet
och behöver därför kompenseras i nämndens budgetram.
Beslutsunderlag
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Delegationsbeslut om remittering av Trafikstrategi
Förslag till Trafikstrategi för Falköpings kommun

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 78

2022-05-24

Dnr 2021/01374

Information till nämnden
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Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning
 Sofia Wallin och Sofia Hammarstrand informerar om arbetet med
kommunens aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar mellan 16 och 20 år
som inte går på gymnasiet.


Specialpedagog Catharina Svensson och utvecklingsstrateg Yvonne
Hagle informerar om Språk- läs- och skrivplanen.



Skolchef Karina Bronell informerar om att det hittills endast kommit en
handfull barn i förskole- och skolålder från Ukraina till kommunen.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 79

2022-05-24

Dnr 2022/00017

Inkomna skrivelser
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Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden lägger den inkomna skrivelsen till handlingarna.

Sammanfattning
Inkommen skrivelse från Mötesplats Floby om Floby skolas skolgårdar
2022-05-17.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 80

2022-05-24

Dnr 2022/00018

Delegationsbeslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden lägger redovisade delegationsbeslut 2022-04-12 – 2022-05-16
till handlingarna.
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Sammanfattning
Datum
2022-05-05

Delegat
Rektor
Mössebergsskolan

2022-05-04

Rektor Centralskolan

2022-05-03

2022-05-02

Barn- och
utbildningsnämnden
Rektor Vindängens
skola
Rektor Centralskolan

2022-04-29

Skolchef

2022-04-29

Barn- och
utbildningsnämnden
Rektor Vindängens
skola
Rektor Vindängens
skola
Rektor Vindängens
skola
Rektor Vindängens
skola
Rektor
Mössebergsskolan
Skolchef

2022-05-02

2022-04-26
2022-04-26
2022-04-26
2022-04-26
2022-04-26
2022-04-25
2022-04-20
2022-04-20
2022-04-20

Justerarnas signaturer
Digital justering

Rektor
Mössebergsskolan
Rektor
Mössebergsskolan
Rektor
Mössebergsskolan

Beskrivning
Nytt beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval
Nytt beslut om placering i
förskoleklass 2022-2023 efter
skolval
Tilldelningsbesked
simskoleskjutsar sommaren 2022
Beslut om placering i grundskola
efter skolval
Nytt beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023
Beslut om tilläggsbelopp Thorén
Framtid
Beslut om skolskjuts

Diarienummer
2022/00087

Beslut om placering i grundskola
efter skolval
Beslut om placering i grundskola
efter skolval
Beslut om placering i grundskola
efter skolval
Beslut om placering i grundskola
efter skolval
Nytt beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023
Beslut om att fullgöra skolgång i
Falköpings kommun
Beslut om placering i grundskola
efter skolval
Beslut om placering i förskoleklass
efter skolval
Beslut om placering i förskoleklass
efter skolval

2022/00102

Protokollsutdraget bestyrks

2022/00087

2022/00554
2022/00102
2022/00087
2022/00348
2022/00587

2022/00102
2022/00102
2022/00102
2022/00087
2022/00040
2022/00102
2022/00087
2022/00087
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

18 (21)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

Datum
2022-04-20
2022-04-13

Delegat
Barn- och
utbildningsnämnden
Skolchef

2022-04-13

Rektor Vartoftaskolan

2022-05-24

Beskrivning
Beslut om skolskjuts

Diarienummer
2022/00522

Beslut om förskola och fritidshem i
Falköpings kommun
Beslut att avvisa överklagande av
åtgärdsprogram

2022/00444
2022/00517
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Beslut om skolskjuts i e-tjänst 2022-04-12 – 2022-05-16
ID
30764
30928
30930
30970
31006
31007
31170
31171
31218
31232
31305
31407
31408
31409
31509
31512
31513
31609
31795

Status
Beslutat
Beslutat
Beslutat
Beslutat
Beslutat
Beslutat
Beslutat
Beslutat
Beslutat
Beslutat
Avslag
Beslutat
Beslutat
Beslutat
Avslutat
Beslutat
Beslutat
Beslutat
Avslutat

Beslut
2022-05-02
2022-05-03
2022-05-03
2022-04-25
2022-05-03
2022-05-03
2022-05-05
2022-05-05
2022-05-10
2022-05-04
2022-05-03
2022-05-03
2022-05-03
2022-05-03
2022-05-04
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-16

Orsak till ansökan
Växelvis boende
Växelvis boende
Växelvis boende
Växelvis boende
Trafikförhållande
Trafikförhållande
Växelvis boende
Växelvis boende
Trafikförhållande
Funktionsnedsättning
Växelvis boende
Trafikförhållande
Trafikförhållande
Trafikförhållande
Funktionsnedsättning
Växelvis boende
Växelvis boende
Funktionsnedsättning
Växelvis boende

Delegat
Skolskjutsansvarig handläggare
Skolskjutsansvarig handläggare
Skolskjutsansvarig handläggare
Skolskjutsansvarig handläggare
Skolskjutsansvarig handläggare
Skolskjutsansvarig handläggare
Skolskjutsansvarig handläggare
Skolskjutsansvarig handläggare
Skolskjutsansvarig handläggare
Skolskjutsansvarig handläggare
Skolskjutsansvarig handläggare
Skolskjutsansvarig handläggare
Skolskjutsansvarig handläggare
Skolskjutsansvarig handläggare
Skolskjutsansvarig handläggare
Skolskjutsansvarig handläggare
Skolskjutsansvarig handläggare
Skolskjutsansvarig handläggare
Skolskjutsansvarig handläggare

Anställningar inom barn- och utbildningsförvaltningen 2022-04-12 –
2022-05-16
Tillsvidareanställningar

27 st.

Vikarier

2 st.

Allmän visstidsanställningar

8 st.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 81

2022-05-24

Dnr 2022/00019

Anmälningsärenden till nämnd
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Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden lägger anmälningsärenden 2022-04-12 – 2022-05-16 till
handlingarna.

Sammanfattning
Datum
2022-05-12
2022-05-10
2022-05-11

Avsändare
FÖSAM
BUNAU
Kommunfullmäktige

2022-05-11

Kommunfullmäktige

2022-05-06

Rektor Gustaf
Dalénskolan
Rektor
Ållebergsgymnasiet
enhet C
Tekniska nämnden

2022-05-06

2022-05-03

Justerarnas signaturer
Digital justering

Beskrivning
Protokoll FÖSAM 2022-05-12
Protokoll BUNAU 2022-05-10
KF protokoll § 45 2022 Prövning av
ansvarsfrihet för Falköpings kommuns
styrelse och nämnder 2021
KF protokoll § 44 2022
Revisionsberättelse för Falköpings
kommun 2021
Anmälan om elev med hög frånvaro

Diarienr
2022/19
2022/19
2022/19

Dok.id.
40966
40965
40917

2022/19

40916

2022/19

40877

Rektors beslut om avstängning av elev

2022/19

40876

TN protokoll § § 36 2022, Anpassning av
lokaler för ökad trygghet och studiero vid
Högstadium Centrum

2022/19

40851

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 82

2022-05-24

Dnr 2022/00020

Rapporter från verksamhetsbesök
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Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden lägger de redovisade rapporterna från verksamhetsbesök till
handlingarna.
Sammanfattning
Eva Dahlgren (C) rapporterar från följande verksamhetsbesök:
2022-04-26 Gustaf Dalénskolan
2022-05-02 Rektorsgruppen Ållebergsgymnasiet
2022-05-04 Fristående förskolan Molekylen
2022-05-11 Ungas psykiska hälsa
2022-05-11 SPC
2022-05-17 Programråd Teknikcollege Ållebergsgymnasiet
Fredy Neüman (S) rapporterar att han tillsammans med Thomas Svensson
(S), Emelie Nilriksson (S), Anna-Bella Nordh Fahlqvist (S) och Lillemor
Bertilsson (S) varit på verksamhetsbesök på Hästbackens förskola
2022-04-19.
Nathalie Lidén (KD) och Britt-Marie Aronsson (KD) rapporterar från
verksamhetsbesök på Centralskolan och Mössebergsskolan 2022-05- 23.
Marie Leward Westin (MP) rapporterar att hon varit på verksamhetsbesök i
Flobyskolan 2022-05-11.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 83

2022-05-24

Dnr 2022/00021

Övriga rapporter
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Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Nämnden lägger rapporter om kränkande behandling 2022-04-12 –
2022-05-16 till handlingarna.
Sammanfattning
 Anmälningar om kränkande behandling 2022-04-12 – 2022-05-16
sammanställning


Anmälningar om kränkande behandling 2022-04-12 – 2022-05-16
grundskolan



Anmälningar om kränkande behandling 2022-04-12 – 2022-05-16
förskolan



Anmälningar om kränkande behandling 2022-04-12 – 2022-05-16
Ållebergsgymnasiet

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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