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Revidering av riktlinjer för Kulturskolan
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Nämnden beslutar att godkänna förslaget till reviderade riktlinjer för
Kulturskolans verksamhet att gälla från och med 2022-08-01
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 flyttades ärendet till nämndens
sammanträde den 14 juni 2022.
Bakgrund
Kulturskolan fick nya riktlinjer för verksamheten 21-01-01. Dessa ska
revideras i maj varje år med start 2022.
Förvaltningens bedömning
Finansiering
Beslutsunderlag
Förslag till Riktlinjer för Kulturskolan all gälla fr.o.m. 2022-08-01

Paragrafen skickas till
Kulturskolechefen
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Riktlinjer för
Kulturskolans verksamhet
fr.om. 2022-08-01
Beslutad av barn- och utbildningsnämnden 2022-xx-xx
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Bakgrund
Kulturskolan i Falköping startade 1951, men då under namnet Musikskolan. Namnbyte
skedde 21-01-01. Kulturskola/musikskola finns i 287 av landets 290 kommuner (enligt
statistik från 2020). Av dessa 287 skolor benämns 190 kulturskola och 97 musikskola.
Kulturskola är enligt Kulturskolerådets definition en skola där det utöver musikämnet
erbjuds ytterligare minst två ämnen.
Huvuddelen av undervisningen sker i dagsläget i Kulturskolans lokaler på
Fredriksbergsvägen 34 efter skoltid. Viss undervisning sker på fritidstid på några av
kommunens grundskolor. All undervisning inom ordinarie utbud är avgiftsbelagd.
Tillfälliga satsningar med kulturrådspengar är avgiftsfria. Kulturskolan sambrukar
lokaler med Estetiska Programmet på Ållebergsgymnasiet. Verksamheten utökas
kontinuerligt. Förutom kurser i olika instrument har dans funnits som ämneskurs i snart
20 år. Det finns mängder av forskning som pekar på kulturens positiva inverkan på
många olika områden. Forskare menar att kultur bidrar till bättre skolresultat, minskad
stress, förbättrad hälsa, ökat entreprenörskap samt gynnar språkutveckling och skapar
en känsla av tillhörighet bland barn och unga.

Utvecklingsbidrag
Sedan höstterminen 2017 har Kulturskolan haft möjlighet att ta del av kulturrådspengar
från Statens Kulturråd. Kulturrådets syfte med bidraget är att nå fler elever och
målgrupper. Kulturskolan har med hjälp av de extra medlen skapat ”prova-påaktiviteter” inom ett flertal kulturområden som tidigare inte funnits som kurser inom
Kulturskolans verksamhet. Utöver ett breddat utbud kan Kulturskolan genom att erbjuda
möjlighet att prova på även undersöka vilken efterfrågan som finns för att skapa fler
kulturella inriktningar i den ordinarie verksamheten. Under det senaste året har en ny
verksamhet blivit permanent och avgiftsbelagd; musikproduktion.

Syfte med verksamheten
Verksamheten strävar efter att:
 god och hög kvalitet befrämjas,
 upprätthålla både bredd och spets,
 både bevara tradition och vara nyskapande,
 erbjuda en god lärmiljö,
 använda ny teknik (t.ex. digitala plattformar),
 vara tillgänglig för alla,
 uppmuntra inflytande, delaktighet och jämställdhet samt
 vara en mötesplats för barn och unga.
Kulturskolan medverkar till att barn och unga utvecklas: konstnärligt, kreativt, socialt,
personligt, kognitivt, språkligt och hälsofrämjande med barnkonventionen som ständig
kompass.

Arbete utifrån styrande dokument
Kulturskolans riktlinjer utgår från den nationella strategin för kulturskolan,
Barnkonventionen, Västra Götalandsregionens kulturstrategi, Falköpings kommuns
övergripande mål samt kommunens kulturstrategi och kulturgaranti för barn och unga.
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Den nationella strategin för kulturskolan (regeringens proposition 2017/18:164)
Syftar till att främja tillgänglighet och jämlikhet, ett brett och angeläget utbud av
kulturella och konstnärliga uttryck, hög kvalitet i såväl den breda som i den fördjupade
undervisningen samt god kompetensförsörjning.
Barnkonventionen
Barnkonventionens grrundprinciper (artikel 2, 3, 6 & 12) ska genomsyra Kulturskolans
verksamhet. Artiklarna är vägledande och sammanfattar helheten i barnkonventionen.
Grundprinciperna:
Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3: Vid alla åtgärder som rör barn… ska i första hand beaktas vad som bedöms vara
barnets bästa.
Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling.
Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till
barnet.
Målsättningsartikel:
Artikel 31: Varje barn har rätt till lek, vila, fritid och rekreation anpassad till barnets ålder.

Västra Götalandsregionens kulturstrategi
”Kulturskolan utvecklar barn och ungas skaparförmågor och kreativitet, bidrar till ökad
bildning, utvecklar ett generellt kulturintresse, bidrar till föryngring av kulturutövare
och på så sätt vitalisering av kulturlivet. Kreativitet och fantasi är avgörande förmågor
för att utveckla morgondagens innovationer, tjänster och företag”. I Västragötalandsregionens kulturstrategi nämns tre prioriteringar inom Kulturskolan:

• bredda utbudet av uttryck för att angå fler barn och unga genom att genomföra
fortbildning tillsammans med kommunala musik- och kulturskolor, initiera
samverkan med regionalt finansierad kulturverksamhet samt initiera
interkommunala samarbeten

• nå fler barn och unga genom att medverka till att utveckla modeller och
arbetssätt för att överbrygga psykiska funktionsnedsättningar samt sociala,
psykiska, fysiska, geografiska hinder för barn och ungas deltagande i
kulturskolan

• bidra till kunskapsbyggande genom samverkan med Statens kulturråd gällande
studier, kartläggningar och rapporter av kulturskoleverksamhet i Västra
Götaland
Västra Götalandsregionens kulturförvaltning har i uppdrag att stödja kulturskolors
utveckling, vilket de gör genom att fortbilda professionella kulturutövare, processleda
projekt och initiera samverkan.

Falköpings kommuns övergripande mål, kulturstrategin
och Kulturskolans riktlinjer
För att uppnå Falköpings kommuns vision “Det Goda Livet” finns fyra övergripande
mål; skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping, skapa förutsättningar för ett
attraktivare Falköping, skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas,
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kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad
styrning.
Kulturstrategins fem delstrategier är kopplade till de övergripande målen. I
kulturstrategin beskrivs värdet av kultur för både personlig utveckling, språkförmåga,
kunskapsutveckling, hälsa, livskvalitet, samhällsuppbyggnad och samhörighet mellan
människor. Kulturskolan arbetar utifrån kommunmålen och kulturstrategin på olika sätt.


Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

Ur kulturstrategin: Goda förutsättningar för kulturupplevelser för barn och unga ska
finnas både på skoltid och fritid.
Kulturskolan erbjuder undervisning i olika estetiska ämnen på fritiden. Med medel från
Kulturrådet erbjuds även projekt inom flera kulturformer. Kulturskolan erbjuder även
utbud inom kommunens kulturgaranti, en handlingsplan som specificerar det
kulturutbud som kommunen erbjuder alla barn och unga.
I kulturgarantin står följande: ”Musikskolan erbjuder möjligheter att lära sig spela,
sjunga, dansa, agera och drilla. Lektionerna ges enskilt eller i grupp. Musikskolan har
en stor ensemble - och projektverksamhet som är gratis för inskrivna elever." Inom
ramen för Kultur i skolan garanterar Kulturskolan ett antal gratis kulturprojekt per läsår
till skolan/förskolan.
Ur kulturstrategin: …Mötesplatserna ska ge plats för ett varierat utbud av olika
kulturintryck, kulturuttryck och kulturutbyten.
Kulturskolan är en attraktiv mötesplats, med kompetent personal och ändamålsenliga
lokaler i Falköping, dit barn, ungdomar och vuxna gärna söker sig för att möta och
utöva kultur i många olika former. Kulturskolan nyttjar sina lokaler för olika
kulturfrämjande aktiviteter både enskilt, i grupp och för olika åldrar. Kulturskolan
bidrar även till att skapa mötesplatser med kulturinnehåll genom att göra projekt på
olika fritidshem och förskolor i kommunen.
Kulturskolan skapar även ett offentligt utbud genom att arrangera konserter,
uppvisningar, juldanser och framträdanden under exempelvis kommunens
nationaldagsfirande.
Ur kulturstrategin: Barns och ungas innovationsförmåga och lärande ska stärkas
genom medskapande och egna initiativ till kulturaktiviteter både i skolan och på
fritiden. Delaktighet, lust och glädje ska prioriteras.
Kulturskolans undervisning utformas från varje individs förutsättningar, intressen,
behov och kunskapsnivå och skapar möjlighet till ett lustfyllt förhållande till och
utövande av estetiska uttryck.
Ur kulturstrategin: Det ska finnas goda möjligheter för kommuninvånare att tillägna sig
kunskaper i olika konstformer och kulturarv genom utbildning och
fritidssysselsättningar. Professionell kompetens som stärker kunskapsutveckling genom
kultur och kulturarv är nödvändig.
Kulturskolan erbjuder med sin professionella kompetens undervisning för barn och
unga, samt för vuxna i mån av plats.


Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

Ur kulturstrategin: Kommunens verksamheter ska stödja och samarbeta med
arrangörer, evenemang och aktiviteter som bidrar till ett varierat kulturutbud.
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Kommuninvånare och besökare ska ges möjlighet att aktivt medverka i och ta del av
kultur.
Kulturskolan syns i samhället, såväl av egen kraft som i samarbete med andra aktörer,
både kommunalt, regionalt och nationellt. Kulturskolan når, genom sitt breda utbud av
undervisning, konserter, föreställningar och vernissage, kommunens invånare och
besökare.

• Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas
Ur kulturstrategin: Långsiktiga strukturer och nätverk för ökad gränsöverskridande
samverkan ska etableras och stärkas…
Kulturskolan arbetar tillsammans med övriga musik- & kulturskolor i Skaraborg för att
skapa en regional kulturskola. Vi ser hur våra samlade kompetenser och resurser i
kommunerna bör tas tillvara i ett regionalt perspektiv där samordningsvinster och
synergieffekter kommer barn och unga till del.


Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en
tillitsbaserad styrning
Ur kulturstrategin: Kultur ska användas som motor i samhällsutvecklingen och höja
kvalitén på kommunens service och utbud till medborgarna. Mellan kommunens
nämnder ska aktiva former skapas för samverkan kring kultur för en effektiv
användning av resurser och kompetens.
Kulturskolan har ett nära samarbete med förskola, skola samt kultur- och
fritidsförvaltningen. Dessutom bedrivs samarbeten med andra kulturskolor såväl
regionalt som nationellt. Kulturskolan har för avsikt att utveckla samarbeten med fler
förvaltningar i kommunen.
Kulturskolan delar Kulturskolerådets vision: Alla barn och unga har likvärdiga
möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet av hög kvalitet och
tillgänglighet.

Uppföljning/redovisning årsvis
Under läsåret 22/23 kommer Kulturskolan att prioritera uppföljning och dokumentation
utifrån arbetet med barnkonventionen.
Dokumentationen ska innehålla:
Förutsättningar:
 Ekonomi
 Elevantal/ämnesfördelning
 Personal
 Utåtriktad verksamhet
Processer:
 Arbetssätt
 Utvecklingsområde
 Effekter av olika insatser
Resultat:
 Bedömning av måluppfyllelse gentemot verksamhetens syfte och vision
Mindre bra
Godtagbar
Bra
Mycket bra
Kulturskolans riktlinjer skall revideras i maj varje år.
Detta dokument ersätter Kulturskolans riktlinjer från 2021-01-01.
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Barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer för Kulturskolans verksamhet
Förslag till beslut
1 Nämnden beslutar om reviderade riktlinjer för Kulturskolans
verksamhet från och med 2022-08-01.
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 flyttades ärendet till nämndens
sammanträde den 14 juni 2022.
Bakgrund
Kulturskolan fick nya riktlinjer för verksamheten 21-01-01. Dessa ska
revideras i maj varje år med start 2022.
Förvaltningens bedömning
Finansiering
Beslutsunderlag
Förslag till Riktlinjer för Kulturskolan all gälla fr.o.m. 2022-08-01
Beslutet ska skickas till
Kulturskolechef

Barn- och utbildningskontoret
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Helén Olausson
Kulturskolechef

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 48

2022-05-31

Dnr 2022/00559

Ansökan om rätt till bidrag för enskild pedagogisk
omsorg
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå ansökan från Ekolek
barnomsorg AB (2022-04-25) om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg,
på grund av att ansökan är ofullständig.
Bakgrund
Ekolek barnomsorg AB inkom den 2022-04-25 med en ansökan om
godkännande om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg till Falköpings
kommun. Ekolek barnomsorg AB bildades 2016-02-22 och bolaget planerar
att bedriva familjedaghem (pedagogisk omsorg) för barn i åldern ett till fem
år. Verksamheten kommer att bedrivas med Victoria Hegårdh som
huvudman. Huvudmannen är ansvarig för anställning, utbildning och
utveckling av personal samt att verksamheten bedrivs i enlighet med
Skolverkets styrdokument.
Huvudmannen lämnade, i samband med ansökan, in upplysningar om hur
man planerar att uppfylla skollagen, språklagen och läroplan för förskolans
krav på pedagogisk omsorgsverksamhet.
Den bedömning som Falköpings kommun har gjort grundar sig på de
uppgifter som redovisas i de av huvudmannen inskickade dokumenten.
Förvaltningens bedömning
I 25 kap. 6-9 §§ skollagen (2010:800) framgår de övergripande krav som
ställs på verksamheten och i samma kapitel 10-14 §§ framgår vilken rätt till
bidrag från kommunen som en pedagogisk omsorg har.
Enligt 25 kap. 7§ skollagen ska sådan verksamhet som avses i 2-5 §§
bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en lämplig sammansättning
och storlek. För bedrivande av verksamheten ska det finnas personal med en
sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god
pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.
Innan en ny pedagogisk omsorg eller dagbarnvårdare öppnar eller tar emot
en barngrupp ska kommunen göra en etableringskontroll för att fastställa om
verksamheten uppfyller de krav som ställs. Inga barn får skrivas in i
verksamheten innan etableringsbesöket är genomfört. Vid etableringsbesöket
ska huvudmannen redovisa att det finns anställd personal med sådan
utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god
pedagogik kan tillgodoses, samt att det finns färdigställda och
ändamålsenliga lokaler i respektive dagbarnvårdares bostad. Giltigt
lägenhetskontrakt ska uppvisas i samband med etableringskontrollen.
Huvudmannen ska inkomma med en kalkyl för det första verksamhetsåret.
Det har man inte gjort. I ansökan har man bilagt en månadskalkyl för en
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barngrupp på sex barn. Det är inte tillräckligt underlag för att göra en
bedömning kring huruvida den ekonomiska kalkylen är rimlig.
Huvudmannen bedriver ingen verksamhet tidigare i kommunen och har
därför inte heller någon anställd personal eller lokaler för sin verksamhet.
Falköpings kommun har inte fått kännedom om var verksamheten ska
bedrivas och kan därmed inte genomföra en etableringskontroll för att
avgöra om lokalerna är ändamålsenliga innan verksamheten startar.
Falköpings kommun kan inte avgöra om personalens utbildning eller
erfarenhet uppfyller kraven. Det är inte heller möjligt att bedöma
verksamhetens förmåga att ge barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling
den omsorg som deras speciella behov kräver.
De senaste åren minskar antalet födda barn i Falköpings kommun och en
nyetablering av en pedagogisk omsorg kan innebära en negativ påverkan på
förskoleverksamheten i kommunen, både för den kommunala och den
fristående verksamhet som redan finns.
Med den redovisade bedömningen som underlag föreslår förvaltningen att
barn- och utbildningsnämnden avslår Ekolek barnomsorg AB:s ansökan om
rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg i Falköpings kommun.
Finansiering
Beslutsunderlag
Ekolek barnomsorg AB:s ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg
i Falköpings kommun

Paragrafen skickas till
Ekolek barnomsorg AB

Justerarnas signaturer
Digital signering

Protokollsutdraget bestyrks
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Barn- och utbildningsnämnden

Ansökan om rätt till bidrag för enskild pedagogisk
omsorg
Förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå ansökan om rätt till
bidrag för pedagogisk omsorg från Ekolek barnomsorg AB.
Bakgrund
Ekolek barnomsorg AB inkom den 2022-04-25 med en ansökan om
godkännande om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg till Falköpings
kommun. Ekolek barnomsorg AB bildades 2016-02-22 och bolaget planerar
att bedriva familjedaghem (pedagogisk omsorg) för barn i åldern ett till fem
år. Verksamheten kommer att bedrivas med Victoria Hegårdh som
huvudman. Huvudmannen är ansvarig för anställning, utbildning och
utveckling av personal samt att verksamheten bedrivs i enlighet med
Skolverkets styrdokument.
Huvudmannen lämnade, i samband med ansökan, in upplysningar om hur
man planerar att uppfylla skollagen, språklagen och läroplan för förskolans
krav på pedagogisk omsorgsverksamhet.
Den bedömning som Falköpings kommun har gjort grundar sig på de
uppgifter som redovisas i de av huvudmannen inskickade dokumenten.
Förvaltningens bedömning
I 25 kap. 6-9 §§ skollagen (2010:800) framgår de övergripande krav som
ställs på verksamheten och i samma kapitel 10-14 §§ framgår vilken rätt till
bidrag från kommunen som en pedagogisk omsorg har.
Enligt 25 kap. 7§ skollagen ska sådan verksamhet som avses i 2-5 §§
bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en lämplig sammansättning
och storlek. För bedrivande av verksamheten ska det finnas personal med en
sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god
pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.
Innan en ny pedagogisk omsorg eller dagbarnvårdare öppnar eller tar emot
en barngrupp ska kommunen göra en etableringskontroll för att fastställa om
verksamheten uppfyller de krav som ställs. Inga barn får skrivas in i
Barn- och utbildningskontoret
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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verksamheten innan etableringsbesöket är genomfört. Vid etableringsbesöket
ska huvudmannen redovisa att det finns anställd personal med sådan
utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god
pedagogik kan tillgodoses, samt att det finns färdigställda och
ändamålsenliga lokaler i respektive dagbarnvårdares bostad. Giltigt
lägenhetskontrakt ska uppvisas i samband med etableringskontrollen.
Huvudmannen ska inkomma med en kalkyl för det första verksamhetsåret.
Det har man inte gjort. I ansökan har man bilagt en månadskalkyl för en
barngrupp på sex barn. Det är inte tillräckligt underlag för att göra en
bedömning kring huruvida den ekonomiska kalkylen är rimlig.
Huvudmannen bedriver ingen verksamhet tidigare i kommunen och har
därför inte heller någon anställd personal eller lokaler för sin verksamhet.
Falköpings kommun har inte fått kännedom om var verksamheten ska
bedrivas och kan därmed inte genomföra en etableringskontroll för att
avgöra om lokalerna är ändamålsenliga innan verksamheten startar.
Falköpings kommun kan inte avgöra om personalens utbildning eller
erfarenhet uppfyller kraven. Det är inte heller möjligt att bedöma
verksamhetens förmåga att ge barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling
den omsorg som deras speciella behov kräver.
De senaste åren minskar antalet födda barn i Falköpings kommun och en
nyetablering av en pedagogisk omsorg kan innebära en negativ påverkan på
förskoleverksamheten i kommunen, både för den kommunala och den
fristående verksamhet som redan finns.
Med den redovisade bedömningen som underlag föreslår förvaltningen att
barn- och utbildningsnämnden avslår Ekolek barnomsorg AB:s ansökan om
rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg i Falköpings kommun.
Finansiering
Beslutsunderlag
Ekolek barnomsorg AB:s ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg
i Falköpings kommun
Beslutet ska skickas till
Ekolek barnomsorg AB

Ann Johansson
Verksamhetschef förskola
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Dnr 2021/01375

Övriga frågor 2022
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
angående budgetunderlag
1

Ärendet behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 23 augusti
2022. Om enighet råder fattar därefter ordföranden ett ordförandebeslut,
annars kallas till extra nämndsammanträde innan den 31 augusti 2022.

Sammanfattning
Kommunens budgetberedning har ålagt nämnderna att inkomma med ett
budgetunderlag inför fastställandet av nästa års verksamhetsplan.
Budgetunderlaget ska vara nämndsbehandlat senast den 31 augusti 2022. Då
barn- och utbildningsnämnden första höstsammantäde äger rum den 13
september, föreslås att ärendet hanteras på så sätt att nämnden informeras om
ärendet vid sitt sammanträde den 14 juni 2022. Ärendet behandlas därefter
vid arbetsutskottets sammanträde den 23 augusti. Om enighet råder vid detta
möte, fattar ordföranden ett ordförandebeslut i ärendet. Om enighet inte
råder kallas till ett extra nämndsammanträde innan augusti månads utgång.
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Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk lägesrapport
Förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och lägger den
till handlingarna.
Förvaltningens bedömning
Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden 2022 är att nämnden
förväntas hålla sin budget.
Förskola
Precis som föregående år är förskolans budgetföljsamhet god och förskolan
har ett prognostiserat överskott på drygt 2,5 miljoner kronor på helår. Det är
fortfarande en mindre vikarieanvändning inom förskolan på grund av högre
frånvaro bland barnen, vilket förklarar delar av överskottet.
Grundskola
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 drygt 1,5 miljoner kronor på helår.
Gymnasieskola
Gymnasieskolan har ett prognostiserat underskott för 2022. Det
prognostiserade underskottet är lägre än förra årets utfall, men man har
fortsatt svårt att hålla sin budget och givet att Ållebergsgymnasiet har färre
inskrivna elever än i fjol har kostnaden per elev ökat mer än det
prognostiserade underskottet visar på. Ållebergsgymnasiet prognostiseras få
ett underskott på drygt 2,5 miljoner kronor på helår.
Övrigt
Övriga kostnader prognostiseras hålla budget 2022. Tillskottet nämnden fick
för att täcka ökade lokalkostnader syns tydligt, då det var ett stort underskott på övriga kostnader föregående år.
Jens Sjöstrand
Förvaltningsekonom
Barn- och utbildningskontoret
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Ekonomisk lägesrapport
Sammanfattning
Förvaltningsekonomen lämnar en kort muntlig ekonomisk lägesrapport.
Rapporten visar att det ekonomiska läget är oförändrat jämfört med den
rapport som gjordes i samband med verksamhetsrapporten per den 31 april
och som behandlades vid nämndens förra sammanträde den 24 maj 2022.
Vid nämndens sammanträde den 14 juni 2022 kommer en utförligare
ekonomisk lägesrapport att lämnas.
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Beslut om gallring av tomma elevhälsojournaler undantag från bevarande
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Journaler i PMO som saknar journalanteckningar och alltså är tomma
kan gallras efter 10 år.
Sammanfattning
Enligt patientdatalagen §17 kap. 3 är skolhuvudman skyldig att bevara
elevhälsojournaler i 10 år efter att den sista uppgiften fördes in i handlingen.
Falköpings kommun har valt att följa Riksarkivets och SKRs
rekommendationer att bevara hälsojournaler för evigt, vilket finns angivet i
barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.
I samband med att kommunen upprättar E-arkiv har det framkommit att det
finns ett mindre antal elevhälsojournaler i journalsystemet PMO utan
journalanteckningar, dessa innehåller endast personuppgifter.
Även en tom journal är att betrakta som upprättad och allmän handling. För
att underlätta hanteringen vid export till kommunens E-arkiv behöver det
finnas möjlighet att gallra dessa tomma elevjournaler efter 10 år med stöd av
patientdatalagen.
Bakgrund
Vid överföring av journalhandlingar till e-arkiv har det framkommit att det
finns ett antal journaler i journalsystemet PMO som saknar
journalanteckningar och alltså är tomma. Då dessa journaler inte går att
överföra till e-arkiv och heller inte innehåller någon information som
behöver bevaras, behöver dessa journaler gallras. Även tomma journaler
måste bevaras i 10 år, varför förslaget är att de därefter gallras.
Förvaltningens bedömning
Det är önskvärt att tomma elevhälsojournaler kan gallras efter 10 år. Då de
inte innehåller några uppgifter som behöver bevaras bör de kunna gallras
efter 10 år.
Finansiering
Ej aktuellt
Beslutsunderlag
Verksamhetschefens utredning om gallring av tomma journaler.

Paragrafen skickas till
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Verksamhetschef SPC
Verksamhetsledare SPC
MAS

Justerarnas signaturer
Digital signering

Protokollsutdraget bestyrks
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Gallring av elevhälsojournaler – undantag från bevarande.
Enligt patientdatalagen §17 kap. 3 är skolhuvudman skyldig att bevara
elvevhälsojournaler i 10 år efter att den sista uppgiften fördes in i
handlingen.
Falköpings kommun har valt att följa Riksarkivets och SKR´s
rekommendationer att bevara hälsojournaler för evigt, vilket finns angivet i
vår dokumenthanteringsplan.
I samband med att kommunen upprättar E-arkiv så har vi uppmärksammat
att det finns ett mindre antal elevhälsojournaler utan journalanteckningar,
dessa innehåller endast personuppgifter.
Även en tom journal är att betrakta som upprättad och allmän handling. För
att underlätta hanteringen vid export till kommunens E-arkiv vill vi ha
möjlighet att gallra dessa tomma elevjournaler efter 10 år med stöd av
patientdatalagen.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-05-19
BUN 2022/00652

1 (2)

Barn- och utbildningsnämnden

Beslut om gallring av tomma journalhandlingar i PMO
Förslag till beslut
1 Journaler i PMO som saknar journalanteckningar och alltså är tomma kan
gallras efter 10 år.
Sammanfattning
Enligt patientdatalagen §17 kap. 3 är skolhuvudman skyldig att bevara
elevhälsojournaler i 10 år efter att den sista uppgiften fördes in i handlingen.
Falköpings kommun har valt att följa Riksarkivets och SKRs
rekommendationer att bevara hälsojournaler för evigt, vilket finns angivet i
barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.
I samband med att kommunen upprättar E-arkiv har det framkommit att det
finns ett mindre antal elevhälsojournaler i journalsystemet PMO utan
journalanteckningar, dessa innehåller endast personuppgifter.
Även en tom journal är att betrakta som upprättad och allmän handling. För
att underlätta hanteringen vid export till kommunens E-arkiv behöver det
finnas möjlighet att gallra dessa tomma elevjournaler efter 10 år med stöd av
patientdatalagen.
Bakgrund
Vid överföring av journalhandlingar till e-arkiv har det framkommit att det
finns ett antal journaler i journalsystemet PMO som saknar
journalanteckningar och alltså är tomma. Då dessa journaler inte går att
överföra till e-arkiv och heller inte innehåller någon information som
behöver bevaras, behöver dessa journaler gallras. Även tomma journaler
måste bevaras i 10 år, varför förslaget är att de därefter gallras.
Förvaltningens bedömning
Det är önskvärt att tomma elevhälsojournaler kan gallras efter 10 år. Då de
inte innehåller några uppgifter som behöver bevaras bör de kunna gallras
efter 10 år.
Finansiering
Ej aktuellt

Barn- och utbildningskontoret
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Beslutsunderlag
Verksamhetschefens utredning om gallring av tomma journaler.
Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef SPC
Verksamhetsledare SPC
MAS

Lotta Mantler
Verksamhetschef SPC
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Redovisning av förekomst av överföringar av
personuppgifter till tredje land i barn- och
utbildningsnämndens verksamhet, med anledning av
kommunens dataskyddsombuds granskning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Nämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning och
överlämna den till dataskyddsombudet för granskning.
Sammanfattning
Nämndens dataskyddsombud har begärt in en inventering om det
förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i nämndens
verksamhet. Inventeringen visar att förvaltningen har fem system där det
finns möjlighet att personuppgifter skulle kunna begäras ut till tredje land
(USA) via ”cloud act”.
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden är ytterst ansvarig för hur personuppgifter
hanteras i de kommunala förskolorna och skolorna. Detta inkluderar även de
uppgifter som finns i verksamhetens system och som förs över till en avtalad
leverantör. Beroende på var leverantören har sin lagring och i vilket land
ägandeskapet ligger kan behandlingen av personuppgifterna klassas som
överföringar till tredje land.
Nämndens dataskyddsombud har under 2020 skickat en skrivelse till
nämnden ”Ny dom kräver översyn av tredjelandsöverföringar av
personuppgifter” daterad 2020-09-08 till samtliga personuppgiftsansvariga i
Falköpings kommun och nämnden har fått ”information kring GDPR och
molntjänster 2021-02-11”
Dataskyddsombudet begär nu in underlag från de personuppgiftsansvariga i
Falköpings kommun som utvisar om de har genomfört en inventering av om
det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i dess
verksamhet och ett sammanfattande resultat av denna. Av underlaget ska det
framgå om de personuppgiftsansvariga har undersökt om eventuell
överföring av personuppgifter till tredje land sker i enlighet med
dataskyddsförordningens regler. Det vill säga om överföringen exempelvis
sker till ett land som enligt EU-kommissionen har så kallad adekvat
skyddsnivå eller om överföringen sker med stöd av standardavtalsklausuler
(så kallade Standard Contractual Clauses, SCC). I de fall överföringen sker
med stöd av standardavtalsklausuler ska det av underlaget framgå om det har
vidtagits eller planeras att vidtas kompletterande skyddsåtgärder på så sätt
som föreskrivs i Schrems II-domen och i Europeiska dataskyddsstyrelsens
rekommendationer (Rekommendationer 1/2020 om ytterligare åtgärder för
att tillförsäkra att EU:s nivå av skydd för personuppgifter upprätthålls).
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Syftet med granskningen är att utvärdera om de personuppgiftsansvariga i
Falköpings kommun förefaller följa dataskyddsförordningens regler vad
gäller hanteringen av personuppgifter i samband med överföring till tredje
land
Förvaltningens bedömning
Inventeringen som har genomförts har tittat på huvudavtal,
personbiträdesavtal och registerutdrag ur Draftit.
Resultatet från denna inventering visar att barn och utbildningsnämnden
genomför behandlingar av personuppgifter som kan ske via tredje land i fem
system. Nedanför följer en förteckning av dessa system, vilken grund
överföringen sker på, vilka skyddsåtgärder som tagits, planeras att tas, samt
förvaltningens bedömning av respektive system.
Google workspace

Google workspace är ett av förvaltningens kärnsystem. Det levererar bland
annat officeprogram och lagringskapacitet till samtliga elever och personal
inom förvaltningen. Överföringen till tredje land (USA) lutar sig mot
standard contractual clauses.
Skyddsåtgärder
Sedan införandet av Google workspace 2013 informeras personalen
kontinuerligt på introduktioner och andra träffar om vilka uppgifter som får
och inte får hanteras inom Google workspace samt att personalen alltid ska
sträva efter att så få uppgifter som möjligt lagras i Google workspace. Sedan
2021 ligger samtlig data på servrar inom EU. Utredning pågår efter en
teknisk lösning som tillåter tredjepartskryptering (dvs utöver googles egen
kryptering) av delar eller alla data som verksamheten har i Google
workspace. Förvaltningen ämnar även stärka upp informationen till personal,
elever och vårdnadshavare genom bättre information på hemsidan, utskick
och nanoutbildningar.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att det trots dessa skyddsåtgärder finns en risk
att tillsynsmyndigheten inte skulle bedöma att EU:s nivå av skydd för
personuppgifter upprätthålls eftersom Google workspace ägs av det
amerikanska bolaget Alphabet och därmed kan bli tvingad av USA:s
underrättelsetjänster att under ”cloud act” lämna ut data även om den lagras
inom EU. En eventuell avveckling av Google workspace skulle vara väldigt
kostsam och det finns inga prövade alternativ som inte ägs av amerikanska
bolag.

Justerarnas signaturer
Digital signering
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Microsoft Teams

Microsoft Teams är det förvaltningsgemensamma system som Falköpings
kommun ämnar att implementera för chat och videosamtal av mindre känslig
karaktär. Överföringen till tredje land (USA) lutar sig mot standard
contractual clauses.
Skyddsåtgärder
Barn och utbildningsförvaltningen ämnar begränsa avvändandet av Teams
till de yrkesgrupper som antingen behöver verktyget för att kommunicera
med andra förvaltningar eller för att kommunicera med andra organisationer.
I huvudsak kommer det att vara rektorer och administratörer som får tillgång
till Teams. Ett fristående system där både ägandet och lagringen av data
finns i Sverige planeras som ett komplement till Teams. Information och
utbildningar av personal planeras inför införandet. Lagringen av data i
Teams sker på servrar inom EU.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att det trots dessa skyddsåtgärder finns en risk
att tillsynsmyndigheten inte skulle bedöma att EU:s nivå av skydd för
personuppgifter upprätthålls eftersom Teams ägs av det amerikanska bolaget
Microsoft och därmed kan bli tvingad av USA:s underrättelsetjänster att
under ”cloud act” lämna ut data även om den lagras inom EU. Om Teams
skulle avvecklas skulle det bli svårare för rektorer och administratörer att i
framtiden samverka med andra förvaltningar och andra organisationer.
Inläsningstjänst

Inläsningstjänst är förvaltningens system för inlästa läromedel både på
svenska och på andra språk. Det tillgängliggör läromedel och böcker till barn
elever som av en eller annan anledning behöver få texten uppläst. .
Överföringen till tredje land (USA) lutar sig mot standard contractual
clauses.
Skyddsåtgärder
Inläsningstjänst har under våren 2022 annonserat att man ämnar flytta sin
lagring till Amazon webbservices med lagring inom EU. I samband med
detta skickade Inläsningstjänst även ut en skrivelse där företaget
argumenterade för att risken för att USA:s underrättelsetjänst skulle begära
ut uppgifter är så pass låg att den borde vara acceptabel för företagets
kunder.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att precis som med Microsoft och med
Alphabet så är Amazon ett bolag som kan bli tvingade att lämna ut uppgifter
Justerarnas signaturer
Digital signering

Protokollsutdraget bestyrks
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under cloudact oavsett var lagringen av data sker. Det är även svårare att
argumentera för varför användningen av Amazon webservices är nödvändig
eller om Inläsningstjänst verkligen behöver hantera personuppgifter för att
kunna tillgängliggöra inlästa läromedel. Inläsningstjänst saknar dock
konkurrenter på den svenska marknaden och skolhuvudmän som saknat avtal
har ofta fått kritik av skolinspektionen. Förvaltningen vill därför försöka
påverka Inläsningstjänst att flytta sin lagring till ett bättre alternativ.
Binogi

Binogi är ett av förvaltningens system för utbildningsfilm med fokus på flera
olika språk. Överföringen till tredje land (USA) lutar sig mot standard
contractual clauses.
Skyddsåtgärder
Binogi använder sig av google och amazon webservices på servrar som är
baserade inom EU.
Bedömning
Likt inläsningstjänst har Binogi gjort vissa förändringar för att minska risken
för att data förs över till tredje land men likväl finns det fortfarande kvar.
Likt inläsningstjänst är även Binogi ensamma om att erbjuda
utbildningsfilmer på flera olika språk. Vilket gör det svårt att hitta alternativ.
Förvaltningen vill därför försöka påverka Binogi att flytta sin lagring till ett
bättre alternativ.
Gleerups läromedel

Gleerups läromedel är en läromedel leverantör som levererar digitala
läromedel till tre av kommunens skolor.
Skyddsåtgärder
Gleerups använder sig av google och Amazon webservices på servrar som är
baserade inom EU.
Bedömning
Gleerups läromedel har samma problematik som övriga tjänster dvs att även
om lagringen ligger inom EU så finns det en risk att överföringar kan ske via
cloudact. Behovet av digitala läromedel ökade markant under covid19
pandemin vilket gjorde att tre skolor valde att teckna avtal med Gleerups för
att enklare kunna bedriva distansundervisning. För att inte förlora den
utveckling som skett på skolorna vill förvaltningen därför försöka påverka
Gleerups att flytta sin lagring till ett bättre alternativ.
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Facebook/Instagram

Barn och utbildningsförvaltningen har tre konton för marknadsföring på
Facebook/Instagram. Det är Ållebergsgymnasiet, Kulturskolan och
familjecentralen som har konton. Överföringen till tredje land (USA) lutar
sig mot standard contractual clauses.
Skyddsåtgärder
Förvaltningen har efter GDPR:s införanden 2018 begränsat andelen konton
på Facebook och Instagram till ett konto för Ållebergsgymnasiet respektive
familjecentralen och kulturskolan. Kontonas syfte är att sprida information
om event som kan beröra allmänheten.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att även om användningen av sociala medier
har begränsats så innebär även den begränsade närvaron en risk. Samtidigt är
Facebook och Instagram en viktig kanal för vissa verksamheter att kunna nå
ut till allmänheten.
Beslutsunderlag
-

Paragrafen skickas till
Kommunens dataskyddsombud
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Personuppgiftsansvariga i
Falköpings kommun

Granskningsplan för dataskyddsombudet första
halvåret 2022 med begäran om redovisning gällande
behandling av personuppgifter vid överföring till tredje
land
Enligt artikel 39 dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679) är en av dataskyddsombudets uppgifter att
övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen.
Nedanstående område kommer att vara prioriterat granskningsområde för
dataskyddsombudet under första halvåret 2022. Även områden som faller
utanför denna granskningsplan kan komma att granskas av
dataskyddsombudet om det finns skäl till det.

Överföring till tredje land
Genom dataskyddsförordningen har alla EU:s medlemsstater ett likvärdigt
skydd för personuppgifter och personlig integritet. Detta gäller även EESländerna. Personuppgifter kan därför föras över fritt inom detta område utan
begränsningar. Utanför EU/EES finns däremot inga generella regler som ger
motsvarande garantier. Dataskyddsförordningen innehåller därför regler om
under vilka förutsättningar det är tillåtet att föra över personuppgifter till
länder utanför EU/EES.
Exempel på tredjelandsöverföringar är att skicka dokument som innehåller
personuppgifter per e-post till någon i ett land utanför EU/EES, att anlita ett
personuppgiftbiträde i ett land utanför EU/EES eller att någon utanför
EU/EES ges tillgång, exempelvis läsbehörighet, till personuppgifter som
finns lagrade inom EU/EES.

Kommunledningsförvaltningen Kansliavdelningen
Elinor Stenberg Dataskyddsombud 0515-88 58 59 elinor.stenberg@falkoping.se
Falköpings kommun 521 81 Falköping Besök: Stadshuset S:t Sigfridsgatan 9 Telefon 0515-88 50 00 Telefax 0515-885101
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 212000-1744
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Tidigare uppmaning från dataskyddsombudet
År 2020 ogiltigförklarade EU-domstolen Privacy Shield-avtalet mellan EU
och USA (dom i mål C-311/18 Data Protection Commissioner/Maximillian
Schrems och Facebook Ireland), vilket innebär att det inte längre är tillåtet
för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra
personuppgifter till mottagare i USA. Efter att domen meddelats skickade
dataskyddsombudet en skrivelse, ”Ny dom kräver översyn av
tredjelandsöverföringar av personuppgifter” daterad 2020-09-08 till samtliga
personuppgiftsansvariga i Falköpings kommun. I skrivelsen uppmanades de
personuppgiftsansvariga att så snart som möjligt göra en inventering av om
det sker överföring av personuppgifter till tredje land inom dess verksamhet
och vid behov vidta åtgärder omgående.

Granskning
Dataskyddsombudet begär nu in underlag från de personuppgiftsansvariga i
Falköpings kommun som utvisar om de har genomfört en inventering av om
det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i dess
verksamhet och ett sammanfattande resultat av denna. Av underlaget ska det
framgå om de personuppgiftsansvariga har undersökt om eventuell
överföring av personuppgifter till tredje land sker i enlighet med
dataskyddsförordningens regler. Det vill säga om överföringen exempelvis
sker till ett land som enligt EU-kommissionen har så kallad adekvat
skyddsnivå eller om överföringen sker med stöd av standardavtalsklausuler
(så kallade Standard Contractual Clauses, SCC). I de fall överföringen sker
med stöd av standardavtalsklausuler ska det av underlaget framgå om det har
vidtagits eller planeras att vidtas kompletterande skyddsåtgärder på så sätt
som föreskrivs i Schrems II-domen och i Europeiska dataskyddsstyrelsens
rekommendationer (Rekommendationer 1/2020 om ytterligare åtgärder för
att tillförsäkra att EU:s nivå av skydd för personuppgifter upprätthålls).
Syftet med granskningen är att utvärdera om de personuppgiftsansvariga i
Falköpings kommun förefaller följa dataskyddsförordningens regler vad
gäller hanteringen av personuppgifter i samband med överföring till tredje
land.
Svar på ovan nämnda frågeställningar ska vara dataskyddsombudet tillhanda
per e-post till dataskydd@falkoping.se senast den 30 maj 2022.

Rapport
Resultatet av granskningen kommer att redovisas av dataskyddsombudet i en
rapport. Rapporten kommer att kommuniceras till respektive
personuppgiftsansvarig och i förekommande fall förvaltningschef/VD.
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Barn- och utbildningsnämnden

Granskningsplan dataskyddsombud första halvåret
2022
Förslag till beslut
1 Nämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning och
överlämna den till dataskyddsombudet för granskning.
Sammanfattning
Nämndens dataskyddsombud har begärt in en inventering om det
förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i nämndens
verksamhet. Inventeringen visar att förvaltningen har fem system där det
finns möjlighet att personuppgifter skulle kunna begäras ut till tredje land
(USA) via ”cloud act”.
Bakgrund
Barn- och utbildnings nämnden är ytterst ansvarig för hur personuppgifter
hanteras i de kommunala förskolorna och skolorna. Detta inkluderar även de
uppgifter som finns i verksamhetens system och som förs över till en avtalad
leverantör. Beroende på var leverantören har sin lagring och i vilket land
ägandeskapet ligger kan behandlingen av personuppgifterna klassas som
överföringar till tredje land.
Nämndens dataskyddsombud har under 2020 skickat en skrivelse till
nämnden ”Ny dom kräver översyn av tredjelandsöverföringar av
personuppgifter” daterad 2020-09-08 till samtliga personuppgiftsansvariga i
Falköpings kommun och nämnden har fått ”information kring GDPR och
molntjänster 2021-02-11”
Dataskyddsombudet begär nu in underlag från de personuppgiftsansvariga i
Falköpings kommun som utvisar om de har genomfört en inventering av om
det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i dess
verksamhet och ett sammanfattande resultat av denna. Av underlaget ska det
framgå om de personuppgiftsansvariga har undersökt om eventuell
överföring av personuppgifter till tredje land sker i enlighet med
dataskyddsförordningens regler. Det vill säga om överföringen exempelvis
sker till ett land som enligt EU-kommissionen har så kallad adekvat
Barn- och utbildningskontoret
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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skyddsnivå eller om överföringen sker med stöd av standardavtalsklausuler
(så kallade Standard Contractual Clauses, SCC). I de fall överföringen sker
med stöd av standardavtalsklausuler ska det av underlaget framgå om det har
vidtagits eller planeras att vidtas kompletterande skyddsåtgärder på så sätt
som föreskrivs i Schrems II-domen och i Europeiska dataskyddsstyrelsens
rekommendationer (Rekommendationer 1/2020 om ytterligare åtgärder för
att tillförsäkra att EU:s nivå av skydd för personuppgifter upprätthålls).
Syftet med granskningen är att utvärdera om de personuppgiftsansvariga i
Falköpings kommun förefaller följa dataskyddsförordningens regler vad
gäller hanteringen av personuppgifter i samband med överföring till tredje
land
Förvaltningens bedömning
Inventeringen som har genomförts har tittat på huvudavtal,
personbitradesavtal och registerutdrag ur draftit.
Resultatet från denna inventering visar att barn och utbildningsnämnden
genomför behandlingar av personuppgifter som kan ske via tredje land i fem
system. Nedanför följer en förteckning av dessa system, vilken grund
överföringen sker på, vilka skyddsåtgärder som tagits, planeras att tas, samt
förvaltningens bedömning av respektive system.
Google Workspace

Google workspace är ett av förvaltningens kärnsystem. Det levererar bland
annat officeprogram och lagringskapasitet till samtliga elever och personal
inom förvaltningen. Överföringen till tredje land (USA) lutar sig mot
standard contractual clauses.
Skyddsåtgärder
Sedan införandet av google workspace 2013 informeras personalen
kontinuerligt på introduktioner och andra träffar om vilka uppgifter som får
och inte får hanteras inom google workspace samt att personalen alltid ska
sträva efter att så få uppgifter som möjligt lagras i google workspace. Sedan
2021 ligger samtlig data på servrar inom EU. Utredning pågår efter en
teknisk lösning som tillåter tredjepartskryptering (dvs utöver googles egen
kryptering) av delar eller alla data som verksamheten har i google
workspace. Förvaltningen ämnar även stärka upp informationen till personal,
elever och vårdnadshavare genom bättre information på hemsidan, utskick
och nanoutbildningar.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att det trots dessa skyddsåtgärder finns en risk
att tillsynsmyndigheten inte skulle bedöma att EU:s nivå av skydd för
personuppgifter upprätthålls eftersom google workspace ägs av det
amerikanska bolaget Alphabet och därmed kan bli tvingad av USA:s
underrättelsetjänster att under ”cloud act” lämna ut data även om den lagras
inom EU. En eventuell avveckling av google workspace skulle vara väldigt
kostsam och det finns inga prövade alternativ som inte ägs av amerikanska
bolag.
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Microsoft Teams

Micosoft teams är det förvaltningsgemensamma system som Falköpings
kommun ämnar att implementera för chat och videosamtal av mindre känslig
karaktär. Överföringen till tredje land (USA) lutar sig mot standard
contractual clauses.

Skyddsåtgärder
Barn och utbildningsförvaltningen ämnar begränsa avvändandet av teams till
de yrkesgrupper som antingen behöver verktyget för att kommunicera med
andra förvaltningar eller för att kommunicera med andra organisationer. I
huvudsak kommer det att vara rektorer och administratörer som får tillgång
till teams. Ett fristående system där både ägandet och lagringen av data finns
i Sverige planeras som ett komplement till teams. Information och
utbildningar av personal planeras inför införandet. Lagringen av data i teams
sker på servrar inom EU.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att det trots dessa skyddsåtgärder finns en risk
att tillsynsmyndigheten inte skulle bedöma att EU:s nivå av skydd för
personuppgifter upprätthålls eftersom teams ägs av det amerikanska bolaget
Microsoft och därmed kan bli tvingad av USA:s underrättelsetjänster att
under ”cloud act” lämna ut data även om den lagras inom EU. Om teams
skulle avvecklas skulle det bli svårare för rektorer och administratörer att i
framtiden samverka med andra förvaltningar och andra organisationer.

Inläsningstjänst

Inläsningstjänst är förvaltningens system för inlästa läromedel både på
svenska och på andra språk. Det tillgängliggör läromedel och böcker till barn
elever som av en eller annan anledning behöver få texten uppläst. .
Överföringen till tredje land (USA) lutar sig mot standard contractual
clauses.
Skyddsåtgärder
Inläsningstjänst har under våren 2022 annonserat att man ämnar flytta sin
lagring till amazon webbservices med lagring inom EU. I samband med detta
skickade inläsningtjänst även ut en skrivelse där företaget argumenterade för
att risken för att USA:s underrättelsetjänst skulle begära ut uppgifter är så
pass låg att den borde vara acceptabel för företagets kunder.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att precis som med Microsoft och med
Alphabet så är Amazon ett bolag som kan bli tvingade att lämna ut uppgifter
under cloudact oavsett var lagringen av data sker. Det är även svårare att
argumentera för varför användningen av amazon webservices är nödvändig
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eller om inläsningstjänst verkligen behöver hantera personuppgifter för att
kunna tillgängliggöra inlästa läromedel. Inläsningstjänst saknar dock
konkurrenter på den svenska marknaden och skolhuvudmän som saknat avtal
har ofta fått kritik av skolinspektionen. Förvaltningen vill därför försöka
påverka inläsningstjänst att flytta sin lagring till ett bättre alternativ.
Binogi

Binogi är ett av förvaltningens system för utbildningsfilm med fokus på flera
olika språk. Överföringen till tredje land (USA) lutar sig mot standard
contractual clauses.
Skyddsåtgärder
Binogi använder sig av google och amazon webservices på servrar som är
baserade inom EU.

Bedömning
Likt inläsningtjänst har Binogi gjort vissa förändringar för att minska risken
för att data förs över till tredje land men likväl finns det fortfarande kvar.
Likt inläsningstjänst är även Binogi ensamma om att erbjuda
utbildningsfilmer på flera olika språk. Vilket gör det svårt att hitta alternativ.
Förvaltningen vill därför försöka påverka Binogi att flytta sin lagring till ett
bättre alternativ.

Gleerups läromedel

Gleerups läromedel är en läromedel leverantör som levererar digitala
läromedel till tre av kommunens skolor.
Skyddsåtgärder
Binogi använder sig av google och amazon webservices på servrar som är
baserade inom EU.
Bedömning
Gleerups läromedel har samma problematik som övriga tjänster dvs att även
om lagringen ligger inom EU så finns det en risk att överföringar kan ske via
cloudact. Behovet av digitala läromedel ökade markant under covid19
pandemin vilket gjorde att tre skolor valde att teckna avtal med Gleerups för
att enklare kunna bedriva distansundervisning. För att inte förlora den
utveckling som skett på skolorna vill förvaltningen därför försöka påverka
gleerup att flytta sin lagring till ett bättre alternativ.

Facebook/instagram

Barn och utbildningsförvaltningen har tre konton för marknadsföring på
facebook/instagram. Det är Ållebergsgymnasiet, Kulturskolan och
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familjecentralen som har konton. Överföringen till tredje land (USA) lutar
sig mot standard contractual clauses.
Skyddsåtgärder
Förvaltningen har efter GDPR:s införanden 2018 begränsat andelen konton
på facebook och instagram till ett konto för ållebergsgymnasiet respektive
familjecentralen och kulturskolan. Kontonas syfte är att sprida information
om event som kan beröra allmänheten.

Bedömning
Förvaltningens bedömning är att även om användningen av sociala medier
har begränsats så innebär även den begränsade närvaron en risk. Samtidigt är
facebook och instagram en viktig kanal för vissa verksamheter att kunna nå
ut till allmänheten.
Finansiering
Inte aktuellt
Beslutsunderlag
Beslutet ska skickas till
Dataskyddsombudet

Björn Broberg
Utvecklingsstrateg IKT
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2022-05-31

Dnr 2022/00655

Information om uppföljning av rutiner vid hantering av
skadeärenden
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
Bakgrund
Fler och fler vårdnadshavare väljer att bestrida fakturor för reparationer på
digitala enheter när skolan bedömt att eleven i förhållande till sin ålder visat
oaktsamhet. Förvaltningen har rätt att driva dessa ärenden civilrättsligt men
eftersom bevisbördan ligger på förvaltningen har det visat sig svårt att driva
denna typ av ärenden.
Förvaltningens bedömning
Svårigheten att kunna driva denna typ av skadeärenden och att efterleva
skadeärenderutinen leder till frustration hos personalen som upplever att
hanteringen blir olikvärdig när vissa betalar och andra inte. Bristen på
konsekvenser vid oaktsamt hanterande innebär också att skolans uppdrag att
utbilda samhällsmedborgare blir svårt att uppfylla. Kostnaderna för
ersättningsmaskiner ökar samtidigt. Förvaltningen kommer därför inför nästa
upphandlingsperiod se över möjligheten kring leasing och bättre
försäkringar.
Finansiering
Ej aktuellt i dagsläget
Beslutsunderlag
Rutiner vid hantering av skadeärenden (beslutade i barn- och
utbildningsnämnden 2018-09-25 § 98.)

Paragrafen skickas till
Samtliga rektorer

1 (1)

Rutiner vid hantering av skadeärenden
(Beslutade i barn- och utbildningsnämnden 2018-09-25 § 98.)

Ersättningsnivåer
1

Vid olyckshändelse, dvs. när eleven/eleverna inte kunnat förutse att en
skada skulle ske, krävs ingen ersättning. Skolan betalar hela kostnaden.

2

Vid skada då eleven visat oaktsamhet betalar eleven halva kostnaden för
skadan.
Om skadan gäller 1:1-verktyg inom grundskolan, debiteras beloppet 500
kr vid första förseelsen, 1000 kr vid andra förseelsen, 1500 kr vid tredje
förseelsen, 2000 kr vid fjärde förseelsen. Vid femte förseelsen debiteras
hela beloppet för ett nytt 1:1-verktyg.
För 1-1-verktyg på gymnasiet eller musikinstrument på musikskolan
betalar eleven hela beloppet. *

3

Vid skadegörelse då eleven agerat uppsåtligt ska elev/vårdnadshavare
ersätta skolan för alla uppkomna kostnader. Hänsyn ska tas till elevens
ålder och mognad samt övriga omständigheter. Polisanmälan ska göras
vid grövre fall av skadegörelse.

Kommunen ersätter inte skada eller förlust av privata tillhörigheter som elever tagit
med till skolan.

Bevisning
Innan ersättning krävs, ska skolan göra en utredning om ersättningsanspråk
föreligger eller inte.

Utredning
Den som utreder vad som hänt ska:
1

tala med den som påstås ha orsakat skadan,

2

tala med eventuella vittnen, och

3

kontakta vårdnadshavare om de inblandade är underåriga.

Utredningen måste visa:
1

att en skada inträffat,

2

att skadan uppkommit genom att någon har handlat aktivt, eller genom
att någon brustit i sitt tillsynsansvar,

3

att skadan orsakats av någon som varit oaktsam eller handlat avsiktligt.

För att skolan ska kunna kräva ekonomisk ersättning för skadan krävs att alla tre
punkter ovan är uppfyllda.
* Eftersom barn- och utbildningsnämnden beslutat att grundskoleeleverna i
Falköpings Kommun ska använda 1:1-verktyg görs bedömningen att kostnaden för
dessa skador ska begränsas. Då gymnasiet och musikskolan är en frivillig skolform
respektive frivillig verksamhet ska hela beloppet för den skadade 1-1-verktyget eller
instrumentet täckas av eleven
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Barn- och utbildningsnämnden

Information om uppföljning av rutiner vid hantering av
skadeärenden
Förslag till beslut
1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
Bakgrund
Fler och fler vårdnadshavare väljer att bestrida fakturor för reparationer på
digitala enheter när skolan bedömt att eleven i förhållande till sin ålder visat
oaktsamhet. Förvaltningen har rätt att driva dessa ärenden civilrättsligt men
eftersom bevisbördan ligger på förvaltningen har det visat sig svårt att driva
denna typ av ärenden.
Förvaltningens bedömning
Svårigheten att kunna driva denna typ av skadeärenden och att efterleva
skadeärenderutinen leder till frustration hos personalen som upplever att
hanteringen blir olikvärdig när vissa betalar och andra inte. Bristen på
konsekvenser vid oaktsamt hanterande innebär också att skolans uppdrag att
utbilda samhällsmedborgare blir svårt att uppfylla. Kostnaderna för
ersättningsmaskiner ökar samtidigt. Förvaltningen kommer därför inför nästa
upphandlingperiod se över möjligheten kring leasing och bättre försäkringar.
Finansiering
Ej aktuellt idagsläget
Beslutsunderlag
Rutiner vid hantering av skadeärenden (Beslutade i barn- och
utbildningsnämnden 2018-09-25 § 98.)
Beslutet ska skickas till
Samtliga rektorer
Björn Broberg
Utvecklingsstrateg IKT

Barn- och utbildningskontoret
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Dnr 2022/00648

Rapport om utbildningsförvaltningens
arbetsmiljöarbete
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Nämnden godkänner rapporten om utbildningsförvaltningens
arbetsmiljöarbete och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Under läsåret 2021-2022 har det varit få ärenden kopplat till
Arbetsmiljöverket och Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) som
hanterats av förvaltningen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har varit
präglat av coronapandemin där många enheter fått jobba med
riskbedömningar och praktiskt arbete för att minimera spridning av covid-19.
Det är inte förrän under våren 2022 som man kunnat återgå till ett mer
normalt förhållningssätt i skolan , där man i högre utsträckning kan mötas
fysiskt.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet med egenkontrollarbetet har pågått som
vanligt på enheterna.
Gällande tillbud och skador för elever ser vi en klar minskning av olyckor
för elever. Vår analys är att det kan kopplas till ett ökat arbete med att
förbättra skolgårdar som kommer att pågå under de närmaste åren, samt ett
bättre förebyggande arbete på enheterna.
Däremot ser vi en kraftig ökning av skador och tillbud kring våld och hot
mot personal. Anledningen till denna mycket kraftiga ökning av hot och våld
mot personal vet vi inte. Vi vet dock att arbetet på enheterna med att anmäla
alla hot och våld troligtvis kan vara en del av den ökningen. Det är
oroväckande och kräver en djupare analys och ett bredare förebyggande
arbete framöver som barn- och utbildningsnämnden måste jobba med på alla
nivåer.
Bakgrund

Covid-19
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Arbetsmiljöarbetet under läsåret 2021-2022 har delvis varit fortsatt präglad
av pandemin på våra skolenheter. Det har varit ansträngt på många enheter
och det är inte förrän under våren som det lättade med färre smittade och
mindre frånvaro av personal och elever.
Arbetsmiljöverket
Under läsåret har det inte varit några tillsynsärenden kopplat till
Arbetsmiljöverket mer än arbetet med att lämna in dokumentation angående
covid-19 arbetet när elever eller personal har varit smittade av covid-19.
Detta har varit mer av ett rutinarbete där även HR-avdelningen hjälp till, då
omfånget periodvis på vissa enheter har varit stort.
MÖS- Miljö Samverkan Östra Skaraborg
Under hösten och våren har MÖS inte genomfört inspektioner utan kommer
under höstterminen 2022 åter att ha inspektioner på våra enheter. MÖS har
varit på inspektion av den nya skolbyggnaden på Odensbergsskolan och
godkänt den.
Egenkontrollarbetet
Under två år har vi från förvaltningen jobbat med att uppdatera
egenkontrollunderlaget som är omfattande och en stor hjälp till rektorer i
arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det omfattar information,
riktlinjer och riskbedömningsmallar på en rad arbetsmiljöområden som blir
ett stöd i det systematiska arbetsmiljö arbetet. Rektorer har med hjälp av
egenkontrollunderlaget jobbat systematiskt med arbetsmiljön.
Tillbud och skador
Vi gör analyser kopplade till tillbud och skador för att se möjliga mönster
som kan påverka det förebyggande arbetet. Vi har ändrat lite i vårt verktyg
Stella för att få ett bättre underlag och mer tydlighet. Det har blivit enklare
att anmäla tillbud och skador.
Elev
Vi kan se läsåret 2021 och 2022 att antalet ärenden gällande elevskador som
är kopplade till olyckshändelser, halka, fallskador med mera har minskat från
315 till 272 skadeärenden och det är en bra trend att elevskador minskar i
kommunen.
Vi kan också se att elevskador kopplade till brister i underhåll av byggnader
och skolgård går ned signifikant från 36 ärenden till 16 stycken sista läsåret.
Det kan bero på att kommunen har inspekterat alla skolgårdar och gjort
åtgärder och att det på många enheter pågår upprustning med bättre
lekutrustning av olika slag. Vi tror på sikt att upprustningen av skolgårdarna
påverkar säkerheten med mindre skador och tillbud.
Justerarnas signaturer
Digital signering

Protokollsutdraget bestyrks
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Fortsatt arbete med att utveckla skolgårdarna säkerhetsmässigt är viktig!

Ovan är statistik gällande tillbud och elevskador på våra enheter under
läsåret 2021 och 2022.
Personal
Vi kan se i analysarbetet av tillbud och skador för personal att ärenden
gällande skada av hot och våld från elever ökat kraftigt från 65 ärenden förra
läsåret 20/21 till 129 ärenden från detta läsår 21/22. Det är oroväckande och
vi kan inte se varför denna mycket stora ökning sker nu. Det kan bero på att
personal är mycket bättre på att anmäla skadorna, men det är med oro vi ser
det ökade våldet mot personal i Falköping kommun. Vi ser också ökad
frånvaro kopplat till skador från dessa ärenden. Detta är ett område som vi
måste analysera ytterligare och jobba mer förebyggande med i våra
verksamheter.
Vi ser också att ärenden kopplade till covidsmittan går ner detta läsår jämfört
med föregående läsår. Det är också förväntat, då pandemin ebbat ut och
antalet covidfall minskat kraftigt.

Justerarnas signaturer
Digital signering

Protokollsutdraget bestyrks
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Förvaltningens bedömning
Läsåret 2021/2022 har fortsatt präglats av arbetet med att förhindra spridning
av coronaviruset. Det är positivt att antalet elevskador minskar, dock är det
oroväckande att antalet anmälda skadeärenden för personal, relaterade till
hot och våld från elever, ökar. Vad denna ökning står för måste analyseras
för att relevanta förebyggande åtgärder ska kunna sättas in. Vid nämndens
sammanträde den 13 september 2022 kommer förvaltningen att redovisa en
uppföljning av analysarbetet.
Finansiering
Inte aktuellt
Beslutsunderlag
-

Justerarnas signaturer
Digital signering

Protokollsutdraget bestyrks
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Barn- och utbildningsnämnden

Rapport om utbildningsförvaltningens
arbetsmiljöarbete
Förslag till beslut
1 Nämnden godkänner rapporten om utbildningsförvaltningens
arbetsmiljöarbete och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Under läsåret 2021-2022 har det varit få ärenden kopplat till
Arbetsmiljöverket och Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) som
hanterats av förvaltningen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har varit
präglat av coronapandemin där många enheter fått jobba med
riskbedömningar och praktiskt arbete för att minimera spridning av covid-19.
Det är inte förrän under våren 2022 som man kunnat återgå till ett mer
normalt förhållningssätt i skolan , där man i högre utsträckning kan mötas
fysiskt.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet med egenkontrollarbetet har pågått som
vanligt på enheterna.
Gällande tillbud och skador för elever ser vi en klar minskning av olyckor
för elever. Vår analys är att det kan kopplas till ett ökat arbete med att
förbättra skolgårdar som kommer att pågå under de närmaste åren. samt ett
bättre förebyggande arbete på enheterna.
Däremot ser vi en kraftig ökning av skador och tillbud kring våld och hot
mot personal. Anledningen till denna mycket kraftiga ökning av hot och våld
mot personal vet vi inte. Vi vet dock att arbetet på enheterna med att anmäla
alla hot och våld troligtvis kan vara en del av den ökningen. Det är
oroväckande och kräver en djupare analys och ett bredare förebyggande
arbete framöver som barn- och utbildningsnämnden måste jobba med på alla
nivåer.

Barn- och utbildningskontoret
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Bakgrund

Covid-19
Arbetsmiljöarbetet under läsåret 2021-2022 har delvis varit fortsatt präglad
av pandemin på våra skolenheter. Det har varit ansträngt på många enheter
och det är inte förrän under våren som det lättade med färre smittade och
mindre frånvaro av personal och elever.
Arbetsmiljöverket
Under läsåret har det inte varit några tillsynsärenden kopplat till
Arbetsmiljöverket mer än arbetet med att lämna in dokumentation angående
covid-19 arbetet när elever eller personal har varit smittade av covid-19.
Detta har varit mer av ett rutinarbete där även HR-avdelningen hjälp till, då
omfånget periodvis på vissa enheter har varit stort.
MÖS- Miljö Samverkan Östra Skaraborg
Under hösten och våren har MÖS inte genomfört inspektioner utan kommer
under höstterminen 2022 åter att ha inspektioner på våra enheter. MÖS har
varit på inspektion av den nya skolbyggnaden på Odensbergsskolan och
godkänt den.
Egenkontrollarbetet
Under två år har vi från förvaltningen jobbat med att uppdatera
egenkontrollunderlaget som är omfattande och en stor hjälp till rektorer i
arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det omfattar information,
riktlinjer och riskbedömningsmallar på en rad arbetsmiljöområden som blir
ett stöd i det systematiska arbetsmiljö arbetet. Rektorer har med hjälp av
egenkontrollunderlaget jobbat systematiskt med arbetsmiljön.
Tillbud och skador
Vi gör analyser kopplade till tillbud och skador för att se möjliga mönster
som kan påverka det förebyggande arbetet. Vi har ändrat lite i vårt verktyg
Stella för att få ett bättre underlag och mer tydlighet. Det har blivit enklare
att anmäla tillbud och skador.
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Elev
Vi kan se läsåret 2021 och 2022 att antalet ärenden gällande elevskador som
är kopplade till olyckshändelser, halka, fallskador med mera har minskat från
315 till 272 skadeärenden och det är en bra trend att elevskador minskar i
kommunen.
Vi kan också se att elevskador kopplade till brister i underhåll av byggnader
och skolgård går ned signifikant från 36 ärenden till 16 stycken sista läsåret.
Det kan bero på att kommunen har inspekterat alla skolgårdar och gjort
åtgärder och att det på många enheter pågår upprustning med bättre
lekutrustning av olika slag. Vi tror på sikt att upprustningen av skolgårdarna
påverkar säkerheten med mindre skador och tillbud.
Fortsatt arbete med att utveckla skolgårdarna säkerhetsmässigt är viktig!

Ovan är statistik gällande tillbud och elevskador på våra enheter under
läsåret 2021 och 2022.
Personal
Vi kan se i analysarbetet av tillbud och skador för personal att ärenden
gällande skada av hot och våld från elever ökat kraftigt från 65 ärenden förra
läsåret 20/21 till 129 ärenden från detta läsår 21/22. Det är oroväckande och
vi kan inte se varför denna mycket stora ökning sker nu. Det kan bero på att
personal är mycket bättre på att anmäla skadorna, men det är med oro vi ser
det ökade våldet mot personal i Falköping kommun. Vi ser också ökad
frånvaro kopplat till skador från dessa ärenden. Detta är ett område som vi
måste analysera ytterligare och jobba mer förebyggande med i våra
verksamheter.
Vi ser också att ärenden kopplade till covidsmittan går ner detta läsår jämfört
med föregående läsår. Det är också förväntat, då pandemin ebbat ut och
antalet covidfall minskat kraftigt.
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Förvaltningens bedömning
Läsåret 2021/2022 har fortsatt präglats av arbetet med att förhindra spridning
av coronaviruset. Det är positivt att antalet elevskador minskar, dock är det
oroväckande att antalet anmälda skadeärenden för personal, relaterade till
hot och våld från elever, ökar. Vad denna ökning står för måste analyseras
för att relevanta förebyggande åtgärder ska kunna sättas in. Vid nämndens
sammanträde den 13 september 2022 kommer förvaltningen att redovisa en
uppföljning av analysarbetet.
Finansiering
Inte aktuellt
Beslutsunderlag
-

Claes Ekstrand
Övergripande rektor

Sarah Cato
Administratör
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Hälsotal 2022
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Nämnden godkänner redovisningen av hälsotal januari - april 2022 och
lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Sammanställningen av hälsotalen för Falköpings kommun och barn- och
utbildningsförvaltningen för perioden januari- april 2022 visar på en ökad
ohälsa i jämförelse med motsvarande period 2021.
Glädjande är att ohälsan för längre sjukskrivningar sjunker något.
Tänkbara orsaker kan vara att restriktionerna som rådde under pandemin
under 2021 nu är borta, vilket innebär att vi umgås i större samlingar och
träffar fler personer som får till följd att man utsätts för smittor och
infektioner i högre grad.
Beslutsunderlag
Hälsotal januari – april 2022
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Hälsotal januari – april 2022 Barn-och utbildningsförvaltningen
Av Barn-och utbildningsförvaltningens medarbetare har 37,9 % ingen sjukfrånvaro alls under januari- april 2022 (53,69 % 2021) och 27,5 % har 1-5
sjukfrånvarodagar under januari-april 2022 (25,3 % 2021).

Sjukfrånvaro Falköpings kommun januari – april 2022
Av Falköpings kommuns medarbetare har 44,2 % ingen sjukfrånvaro alls under januari- april 2022 (53,46 % 2021) och 23,5 % har 1-5 sjukfrånvarodagar
under januari-april 2022 (22,1 % 2021).
Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid).
Inom parentes visas siffrorna för samma period 2021 januari-april.

Totalt

10,1 % (7,6)

Kvinnor

Män

Varav över 60
dgr

– 29 år

30 – 49 år

50 år –

11,3 % (8,7)

6,7 % (4,3)

29,1 % (30,5)

10,2 % (7,5)

9,7 % (7,3)

10,5 % (8,0)

Under perioden januari - april brukar sjukfrånvaron generellt vara högre än under övriga månader under året, på grund av Covid-19, förkylningar, influensor
m fl. infektionssjukdomar.

Sjukfrånvaro Barn- och utbildningsförvaltningen + verksamhetsområde januari – april 2022
Sjukfrånvaro samtliga anställda per avdelning inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid).
Inom parentes visas siffrorna för samma period 2021 januari-april.
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

8,0 % (5,5)

8,7 % (6,2)

5,5 % (3,1)

24,4 % (26,7)

8,7 % (5,7)

7,6 % (5,2)

8,2 % (5,7)

Förskola

10,4 % (9,1)

10,5 % (8,8)

8,3 % (18,0)

19,4 % (28,2)

Grundskola

7,8 % (5,0)

8,2 % (5,5)

6,3 % (3,5)

26,4 % (26,2)

Gymnasium

6,7 % (3,1)

7,8 % (4,0)

5,4 % (2,0)

33,0 % (25,8)

SPC

5,3 % (5,2)

7,0 % (7,7)

3,3 % (2,1)

0,1 % (19,6)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-05-30
BUN 2022/00647
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Barn- och utbildningsnämnden

Hälsotal januari – april 2022
Information
Sammanställningen av hälsotalen för Falköpings kommun och barn- och
utbildningsförvaltningen för perioden januari- april 2022 visar på en ökad
ohälsa i jämförelse med motsvarande period 2021.
Glädjande är att ohälsan för längre sjukskrivningar sjunker något.
Tänkbara orsaker kan vara att restriktionerna som rådde under pandemin
under 2021 nu är borta, vilket innebär att vi umgås i större samlingar och
träffar fler personer som får till följd att man utsätts för smittor och
infektioner i högre grad.
Underlag
Hälsotal januari – april 2022

Karina Bronell
Skolchef

Barn- och utbildningskontoret
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Barn- och utbildningsnämnden

Redovisning av Skolmiljarden första halvåret 2022
Förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och lägger den
till handlingarna.
Sammanfattning
Skolverket har för år 2022 fördelat ut 1400 miljoner kronor till Sveriges
kommuner i syfte att ge möjlighet för kompensatoriska insatser utifrån
pandemin, den så kallade skolmiljarden. För Falköpings kommun innebär
det ett tillfälligt tillskott på cirka 4,7 miljoner kronor. Nämnden gav
skolchefen i uppdrag att använda dessa medel i grundskola och
gymnasieskola samt återkoppla till nämnden vid två tillfällen hur medlen
använts. Rektor har fått inkomma med äskanden för att genomföra
kompensatoriska insatser på sina enheter. Ansökningarna har handlagts av
förvaltningsekonom och verksamhetschef för grundskola, därefter har
enheternas budgetramar justerats utifrån beviljat belopp.
Fristående enheter kompenseras genom att skolmiljarden ingår i de av
nämnden beslutade bidragen till fristående huvudmän.
Förvaltningens bedömning
Då kostnaderna nästan uteslutande handlar om tillfällig personal har
nämnden ännu inte haft några kostnader, men förvaltningen bedömer att
dessa medel kommer vara använda vid årets slut.
Finansiering
Externa statliga medel om 4 719 003 kronor
Beslutsunderlag
Mall ansökan om
Karina Bronell
Skolchef

Barn- och utbildningskontoret
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 54

2022-05-31

Dnr 2022/00197

Redovisning av Skolmiljarden första halvåret 2022
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Nämnden godkänner redovisningen av Skolmiljarden det första halvåret
2022 och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Falköpings kommun har tilldelats 4 719 003 kronor i extra statsbidrag, den
så kallade ”skolmiljarden”.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i mars 2022
att ge skolchefen i uppdrag att använda det extra statsbidraget till insatser för
att kompensera för de brister i barns och elevers utbildning som kan ha
uppstått på grund av coronapandemin.
Rektorerna har fått ansöka om medel för kompensatoriska
undervisningsinsatser. De ansökningar som varit relevanta utifrån dessa
premisser har beviljats, men minskats för att passa in i den ram Falköpings
kommun blivit beviljade. Det handlar nästan uteslutande om personal som
tillfälligt rekryteras.
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Ansökan om ”Covidpengar” för kompensatoriska insatser

Riktad kompensatorisk insats utifrån kunskaper orsakad av Covidrelaterade orsaker.
Enhet:
Ansvarig rektor:
Vad består insatsen av:

Bakgrund till kompensatorisk insats: (beskriv utifrån underlag)

Hur ska den kompensatoriska insatsen genomföras.

Hur ska den kompensatoriska insatsen följas upp: (mätbarhet).

Resursens storlek:

Resurstilldelning följs upp löpande i budgetuppföljning.

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Datum

2022-06-07

Delegationsbeslut 2022-05-17 – 2022-06-07
Datum
2022-06-07
2022-06-07
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-01
2022-05-31
2022-05-31
2022-05-31
2022-05-31
2022-05-31
2022-05-31
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24

Motpart
Rektor
Mössebergsskolan
Verksamhetschef
grundskola
Verksamhetschef
grundskola
Verksamhetschef
grundskola
Rektor Centralskolan
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden

Beskrivning
Beslut om placering i grundskola
efter skolval
Delegationsbeslut om
tillträdesförbud
Beslut om avslag på skolval till
förskoleklass 22/23 Dotorpsskolan
Beslut om avslag på skolval till
förskoleklass 22/23 Dotorpsskolan
Beslut om placering i grundskola
efter skolval - avslag
Beslut om skolskjuts

Handläggare
Maria
Moensjö
Henrik Ader

Diarienr
2022/00102

Henrik Ader

2022/00087

Henrik Ader

2022/00087

Carola
Granath
Sarah Cato

2022/00102

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

2022/00673

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

2022/00672

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

2022/00671

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

2022/00670

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

2022/00649

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

2022/00650

Beslut om skolskjuts -avslag

Sarah Cato

2022/00528

Beslut om skolskjuts -avslag

Sarah Cato

2022/00529

Beslut om skolskjuts -avslag

Sarah Cato

2022/00531

Beslut om skolskjuts -avslag

Sarah Cato

2022/00532

Beslut om skolskjuts -avslag

Sarah Cato

2022/00533

Beslut om skolskjuts -avslag

Sarah Cato

2022/00534

Beslut om skolskjuts -avslag

Sarah Cato

2022/00535

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

Beslut om skolskjuts -avslag

Sarah Cato

2022/00537

Beslut om skolskjuts -avslag

Sarah Cato

2022/00538

Beslut om skolskjuts -avslag

Sarah Cato

2022/00539

Beslut om skolskjuts -avslag

Sarah Cato

2022/00540

2022/00678

2022/00593

Datum
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-23

Motpart
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Skolchef

2022-05-23

Verksamhetschef
grundskola

2022-05-20

Verksamhetschef
grundskola
Verksamhetschef
grundskola
Verksamhetschef
grundskola

2022-05-20
2022-05-20

2022-05-20
2022-05-19

Verksamhetschef
grundskola
Verksamhetschef
grundskola

Beskrivning
Beslut om skolskjuts - avslag

Handläggare
Sarah Cato

Diarienr
2022/00530

Beslut om skolskjuts -avslag

Sarah Cato

2022/00526

Beslut om skolskjuts -avslag

Sarah Cato

2022/00592

Beslut om skolskjuts -avslag

Sarah Cato

2022/00591

Beslut om skolskjuts I.F - avslag

Sarah Cato

2022/00536

Beslut om skolskjuts H.F - avslag

Sarah Cato

2022/00536

Beslut om skolskjuts A.F - avslag

Sarah Cato

2022/00536

Beslut om skolskjuts -avslag

Sarah Cato

2022/00527

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

2022/00543

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

2022/00541

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

2022/00542

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

2022/00550

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

2022/00547

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

2022/00544

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

2022/00546

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

2022/00545

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

2022/00549

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

2022/00548

Delegationsbeslut om ändring av
läsårstider 2022/2023
Beslut efter förnyad prövning av
beslut om placering i förskoleklass
2022/2023
Beslut om placering i förskoleklass
2022/2023 efter skolval
Beslut om placering i förskoleklass
2022/2023 efter skolval
Nytt beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval
Förnyad prövning av beslut om
placering i förskoleklass 2022/2023
Nytt beslut om placering i
förskoleklass 2022/2023 efter
skolval

Karina Bronell 2021/01040
Henrik Ader

2022/00161

Henrik Ader

2022/00087

Henrik Ader

2022/00087

Henrik Ader

2022/00087

Henrik Ader

2022/00116

Henrik Ader

2022/00087

Datum
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-17

Motpart
Rektor
Mössebergsskolan
Rektor
Mössebergsskolan
Rektor
Mössebergsskolan
Rektor
Kinnarpsskolan
Rektor
Mössebergsskolan

Beskrivning
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
Beslut om placering i grundskola
efter skolval från friskola

Handläggare
Maria
Moensjö
Maria
Moensjö
Maria
Moensjö
Tommy
Forsberg
Maria
Moensjö

Diarienr
2022/00102
2022/00102
2022/00102
2022/00102
2022/00102

Beslut om skjolskjuts i e-tjänst
2022-05-30

Skolskjutsansvarig
handläggare

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

32026

2022-05-30

Skolskjutsansvarig
handläggare

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

32027

2022-05-30

Skolskjutsansvarig
handläggare

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

32028

2022-05-30

Skolskjutsansvarig
handläggare

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

32058

2022-05-30

Skolskjutsansvarig
handläggare

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

32059

2022-06-01

Skolskjutsansvarig
handläggare

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

32386

2022-06-03

Skolskjutsansvarig
handläggare

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

32397

2000-06-07

Skolskjutsansvarig
handläggare

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

32671

2022-06-03

Skolskjutsansvarig
handläggare

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

32690

2022-06-07

Skolskjutsansvarig
handläggare

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

32762

2022-06-07

Skolskjutsansvarig
handläggare

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

32763

2022-06-07

Skolskjutsansvarig
handläggare

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

32764

2022-06-07

Skolskjutsansvarig
handläggare

Beslut om skolskjuts

Sarah Cato

32765

Anställningar vid barn- och utbildningen 2022-05-01 – 2022-06-01
Tillsvidareanställningar

26 st

Vikarier

12 st

Allmän visstidsanställningar

20 st
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Göteverummet, Stadshuset klockan 08:15 – 11:20

Beslutande

Eva Dahlgren (C), Ordförande
Angela Joelsson (KD), 1:e vice ordförande
Fredy Neüman (S), 2:e vice ordförande
Ed Kahrs (M)
Albin Gilbertsson (SD), tjänstg. ers. fram till kl. 11:10, ej §§ 52 och 56

Ersättare
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-

Övriga närvarande

Karina Bronell, skolchef, närv. fram till kl. 10:45, ej §§ 52, 54 och 55
Helén Olausson, kulturskolechef, § 47
Ann Johansson, verksamhetschef förskola, § 48
Jens Sjöstrand, förvaltningsekonom, §§ 48, 49 och 54
Björn Broberg, utvecklingsstrateg IKT, §§ 50 och 51
Claes Ekstrand, övergripande rektor § 52
Sarah Cato, administratör, § 52

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 utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-05-31

Justeringsdatum

2022-06-01

Anslaget är uppsatt

2022-06-02–2022-06- 23

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen
Underskrift

Digitalt genom anslag
Sonja Neuman Hall

§§ 47-57
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Ärendelista
§ 47

Dnr 2022/00582

Revidering av riktlinjer för Kulturskolan ......................................................... 3
§ 48

Dnr 2022/00559

Ansökan om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg ......................... 4
§ 49

Dnr 2022/00060

Ekonomisk lägesrapport .................................................................................. 6
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§ 50

Dnr 2022/00336

Redovisning av förekomst av överföringar av personuppgifter till
tredje land i barn- och utbildningsnämndens verksamhet, med
anledning av kommunens dataskyddsombuds granskning .......................... 7
§ 51

Dnr 2022/00655

Information om uppföljning av rutiner vid hantering av
skadeärenden .................................................................................................. 12
§ 52

Dnr 2022/00648

Rapport om utbildningsförvaltningens arbetsmiljöarbete ........................... 13
§ 53

Dnr 2022/00647

Hälsotal 2022 ................................................................................................... 17
§ 54

Dnr 2022/00197

Redovisning av Skolmiljarden första halvåret 2022 ..................................... 18
§ 55

Dnr 2022/00652

Beslut om gallring av tomma elevhälsojournaler - undantag från
bevarande ........................................................................................................ 19
§ 56

Dnr 2021/01374

Information till nämnden ................................................................................ 21
§ 57

Dnr 2021/01375

Övriga frågor 2022 .......................................................................................... 22
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Dnr 2022/00582

Revidering av riktlinjer för Kulturskolan
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Nämnden beslutar att godkänna förslaget till reviderade riktlinjer för
Kulturskolans verksamhet att gälla från och med 2022-08-01
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 flyttades ärendet till nämndens
sammanträde den 14 juni 2022.
Bakgrund
Kulturskolan fick nya riktlinjer för verksamheten 21-01-01. Dessa ska
revideras i maj varje år med start 2022.
Förvaltningens bedömning
Finansiering
Beslutsunderlag
Förslag till Riktlinjer för Kulturskolan all gälla fr.o.m. 2022-08-01

Paragrafen skickas till
Kulturskolechefen
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Dnr 2022/00559

Ansökan om rätt till bidrag för enskild pedagogisk
omsorg
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå ansökan från Ekolek
barnomsorg AB (2022-04-25) om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg,
på grund av att ansökan är ofullständig.
Bakgrund
Ekolek barnomsorg AB inkom den 2022-04-25 med en ansökan om
godkännande om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg till Falköpings
kommun. Ekolek barnomsorg AB bildades 2016-02-22 och bolaget planerar
att bedriva familjedaghem (pedagogisk omsorg) för barn i åldern ett till fem
år. Verksamheten kommer att bedrivas med Victoria Hegårdh som
huvudman. Huvudmannen är ansvarig för anställning, utbildning och
utveckling av personal samt att verksamheten bedrivs i enlighet med
Skolverkets styrdokument.
Huvudmannen lämnade, i samband med ansökan, in upplysningar om hur
man planerar att uppfylla skollagen, språklagen och läroplan för förskolans
krav på pedagogisk omsorgsverksamhet.
Den bedömning som Falköpings kommun har gjort grundar sig på de
uppgifter som redovisas i de av huvudmannen inskickade dokumenten.
Förvaltningens bedömning
I 25 kap. 6-9 §§ skollagen (2010:800) framgår de övergripande krav som
ställs på verksamheten och i samma kapitel 10-14 §§ framgår vilken rätt till
bidrag från kommunen som en pedagogisk omsorg har.
Enligt 25 kap. 7§ skollagen ska sådan verksamhet som avses i 2-5 §§
bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en lämplig sammansättning
och storlek. För bedrivande av verksamheten ska det finnas personal med en
sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god
pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.
Innan en ny pedagogisk omsorg eller dagbarnvårdare öppnar eller tar emot
en barngrupp ska kommunen göra en etableringskontroll för att fastställa om
verksamheten uppfyller de krav som ställs. Inga barn får skrivas in i
verksamheten innan etableringsbesöket är genomfört. Vid etableringsbesöket
ska huvudmannen redovisa att det finns anställd personal med sådan
utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god
pedagogik kan tillgodoses, samt att det finns färdigställda och
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ändamålsenliga lokaler i respektive dagbarnvårdares bostad. Giltigt
lägenhetskontrakt ska uppvisas i samband med etableringskontrollen.
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Huvudmannen ska inkomma med en kalkyl för det första verksamhetsåret.
Det har man inte gjort. I ansökan har man bilagt en månadskalkyl för en
barngrupp på sex barn. Det är inte tillräckligt underlag för att göra en
bedömning kring huruvida den ekonomiska kalkylen är rimlig.
Huvudmannen bedriver ingen verksamhet tidigare i kommunen och har
därför inte heller någon anställd personal eller lokaler för sin verksamhet.
Falköpings kommun har inte fått kännedom om var verksamheten ska
bedrivas och kan därmed inte genomföra en etableringskontroll för att
avgöra om lokalerna är ändamålsenliga innan verksamheten startar.
Falköpings kommun kan inte avgöra om personalens utbildning eller
erfarenhet uppfyller kraven. Det är inte heller möjligt att bedöma
verksamhetens förmåga att ge barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling
den omsorg som deras speciella behov kräver.
De senaste åren minskar antalet födda barn i Falköpings kommun och en
nyetablering av en pedagogisk omsorg kan innebära en negativ påverkan på
förskoleverksamheten i kommunen, både för den kommunala och den
fristående verksamhet som redan finns.
Med den redovisade bedömningen som underlag föreslår förvaltningen att
barn- och utbildningsnämnden avslår Ekolek barnomsorg AB:s ansökan om
rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg i Falköpings kommun.
Finansiering
Beslutsunderlag
Ekolek barnomsorg AB:s ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg
i Falköpings kommun

Paragrafen skickas till
Ekolek barnomsorg AB
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Dnr 2022/00060

Ekonomisk lägesrapport
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Sammanfattning
Förvaltningsekonomen lämnar en kort muntlig ekonomisk lägesrapport.
Rapporten visar att det ekonomiska läget är oförändrat jämfört med den
rapport som gjordes i samband med verksamhetsrapporten per den 31 april
och som behandlades vid nämndens förra sammanträde den 24 maj 2022.
Vid nämndens sammanträde den 14 juni 2022 kommer en utförligare
ekonomisk lägesrapport att lämnas.

Justerarnas signaturer
Digital signering

Protokollsutdraget bestyrks

6 (22)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 50

2022-05-31

Dnr 2022/00336
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Redovisning av förekomst av överföringar av
personuppgifter till tredje land i barn- och
utbildningsnämndens verksamhet, med anledning av
kommunens dataskyddsombuds granskning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Nämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning och
överlämna den till dataskyddsombudet för granskning.
Sammanfattning
Nämndens dataskyddsombud har begärt in en inventering om det
förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i nämndens
verksamhet. Inventeringen visar att förvaltningen har fem system där det
finns möjlighet att personuppgifter skulle kunna begäras ut till tredje land
(USA) via ”cloud act”.
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden är ytterst ansvarig för hur personuppgifter
hanteras i de kommunala förskolorna och skolorna. Detta inkluderar även de
uppgifter som finns i verksamhetens system och som förs över till en avtalad
leverantör. Beroende på var leverantören har sin lagring och i vilket land
ägandeskapet ligger kan behandlingen av personuppgifterna klassas som
överföringar till tredje land.
Nämndens dataskyddsombud har under 2020 skickat en skrivelse till
nämnden ”Ny dom kräver översyn av tredjelandsöverföringar av
personuppgifter” daterad 2020-09-08 till samtliga personuppgiftsansvariga i
Falköpings kommun och nämnden har fått ”information kring GDPR och
molntjänster 2021-02-11”
Dataskyddsombudet begär nu in underlag från de personuppgiftsansvariga i
Falköpings kommun som utvisar om de har genomfört en inventering av om
det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i dess
verksamhet och ett sammanfattande resultat av denna. Av underlaget ska det
framgå om de personuppgiftsansvariga har undersökt om eventuell
överföring av personuppgifter till tredje land sker i enlighet med
dataskyddsförordningens regler. Det vill säga om överföringen exempelvis
sker till ett land som enligt EU-kommissionen har så kallad adekvat
skyddsnivå eller om överföringen sker med stöd av standardavtalsklausuler
(så kallade Standard Contractual Clauses, SCC). I de fall överföringen sker
med stöd av standardavtalsklausuler ska det av underlaget framgå om det har
Justerarnas signaturer
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vidtagits eller planeras att vidtas kompletterande skyddsåtgärder på så sätt
som föreskrivs i Schrems II-domen och i Europeiska dataskyddsstyrelsens
rekommendationer (Rekommendationer 1/2020 om ytterligare åtgärder för
att tillförsäkra att EU:s nivå av skydd för personuppgifter upprätthålls).
Syftet med granskningen är att utvärdera om de personuppgiftsansvariga i
Falköpings kommun förefaller följa dataskyddsförordningens regler vad
gäller hanteringen av personuppgifter i samband med överföring till tredje
land
Förvaltningens bedömning
Inventeringen som har genomförts har tittat på huvudavtal,
personbiträdesavtal och registerutdrag ur Draftit.
Resultatet från denna inventering visar att barn och utbildningsnämnden
genomför behandlingar av personuppgifter som kan ske via tredje land i fem
system. Nedanför följer en förteckning av dessa system, vilken grund
överföringen sker på, vilka skyddsåtgärder som tagits, planeras att tas, samt
förvaltningens bedömning av respektive system.
Google workspace

Google workspace är ett av förvaltningens kärnsystem. Det levererar bland
annat officeprogram och lagringskapacitet till samtliga elever och personal
inom förvaltningen. Överföringen till tredje land (USA) lutar sig mot
standard contractual clauses.
Skyddsåtgärder
Sedan införandet av Google workspace 2013 informeras personalen
kontinuerligt på introduktioner och andra träffar om vilka uppgifter som får
och inte får hanteras inom Google workspace samt att personalen alltid ska
sträva efter att så få uppgifter som möjligt lagras i Google workspace. Sedan
2021 ligger samtlig data på servrar inom EU. Utredning pågår efter en
teknisk lösning som tillåter tredjepartskryptering (dvs utöver googles egen
kryptering) av delar eller alla data som verksamheten har i Google
workspace. Förvaltningen ämnar även stärka upp informationen till personal,
elever och vårdnadshavare genom bättre information på hemsidan, utskick
och nanoutbildningar.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att det trots dessa skyddsåtgärder finns en risk
att tillsynsmyndigheten inte skulle bedöma att EU:s nivå av skydd för
personuppgifter upprätthålls eftersom Google workspace ägs av det
amerikanska bolaget Alphabet och därmed kan bli tvingad av USA:s
underrättelsetjänster att under ”cloud act” lämna ut data även om den lagras
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inom EU. En eventuell avveckling av Google workspace skulle vara väldigt
kostsam och det finns inga prövade alternativ som inte ägs av amerikanska
bolag.
Microsoft Teams
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Microsoft Teams är det förvaltningsgemensamma system som Falköpings
kommun ämnar att implementera för chat och videosamtal av mindre känslig
karaktär. Överföringen till tredje land (USA) lutar sig mot standard
contractual clauses.
Skyddsåtgärder
Barn och utbildningsförvaltningen ämnar begränsa avvändandet av Teams
till de yrkesgrupper som antingen behöver verktyget för att kommunicera
med andra förvaltningar eller för att kommunicera med andra organisationer.
I huvudsak kommer det att vara rektorer och administratörer som får tillgång
till Teams. Ett fristående system där både ägandet och lagringen av data
finns i Sverige planeras som ett komplement till Teams. Information och
utbildningar av personal planeras inför införandet. Lagringen av data i
Teams sker på servrar inom EU.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att det trots dessa skyddsåtgärder finns en risk
att tillsynsmyndigheten inte skulle bedöma att EU:s nivå av skydd för
personuppgifter upprätthålls eftersom Teams ägs av det amerikanska bolaget
Microsoft och därmed kan bli tvingad av USA:s underrättelsetjänster att
under ”cloud act” lämna ut data även om den lagras inom EU. Om Teams
skulle avvecklas skulle det bli svårare för rektorer och administratörer att i
framtiden samverka med andra förvaltningar och andra organisationer.
Inläsningstjänst

Inläsningstjänst är förvaltningens system för inlästa läromedel både på
svenska och på andra språk. Det tillgängliggör läromedel och böcker till barn
elever som av en eller annan anledning behöver få texten uppläst. .
Överföringen till tredje land (USA) lutar sig mot standard contractual
clauses.
Skyddsåtgärder
Inläsningstjänst har under våren 2022 annonserat att man ämnar flytta sin
lagring till Amazon webbservices med lagring inom EU. I samband med
detta skickade Inläsningstjänst även ut en skrivelse där företaget
argumenterade för att risken för att USA:s underrättelsetjänst skulle begära
ut uppgifter är så pass låg att den borde vara acceptabel för företagets
kunder.
Justerarnas signaturer
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Bedömning
Förvaltningens bedömning är att precis som med Microsoft och med
Alphabet så är Amazon ett bolag som kan bli tvingade att lämna ut uppgifter
under cloudact oavsett var lagringen av data sker. Det är även svårare att
argumentera för varför användningen av Amazon webservices är nödvändig
eller om Inläsningstjänst verkligen behöver hantera personuppgifter för att
kunna tillgängliggöra inlästa läromedel. Inläsningstjänst saknar dock
konkurrenter på den svenska marknaden och skolhuvudmän som saknat avtal
har ofta fått kritik av skolinspektionen. Förvaltningen vill därför försöka
påverka Inläsningstjänst att flytta sin lagring till ett bättre alternativ.
Binogi

Binogi är ett av förvaltningens system för utbildningsfilm med fokus på flera
olika språk. Överföringen till tredje land (USA) lutar sig mot standard
contractual clauses.
Skyddsåtgärder
Binogi använder sig av google och amazon webservices på servrar som är
baserade inom EU.
Bedömning
Likt inläsningstjänst har Binogi gjort vissa förändringar för att minska risken
för att data förs över till tredje land men likväl finns det fortfarande kvar.
Likt inläsningstjänst är även Binogi ensamma om att erbjuda
utbildningsfilmer på flera olika språk. Vilket gör det svårt att hitta alternativ.
Förvaltningen vill därför försöka påverka Binogi att flytta sin lagring till ett
bättre alternativ.
Gleerups läromedel

Gleerups läromedel är en läromedel leverantör som levererar digitala
läromedel till tre av kommunens skolor.
Skyddsåtgärder
Gleerups använder sig av google och Amazon webservices på servrar som är
baserade inom EU.
Bedömning
Gleerups läromedel har samma problematik som övriga tjänster dvs att även
om lagringen ligger inom EU så finns det en risk att överföringar kan ske via
cloudact. Behovet av digitala läromedel ökade markant under covid19
pandemin vilket gjorde att tre skolor valde att teckna avtal med Gleerups för
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att enklare kunna bedriva distansundervisning. För att inte förlora den
utveckling som skett på skolorna vill förvaltningen därför försöka påverka
Gleerups att flytta sin lagring till ett bättre alternativ.
Facebook/Instagram
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Barn och utbildningsförvaltningen har tre konton för marknadsföring på
Facebook/Instagram. Det är Ållebergsgymnasiet, Kulturskolan och
familjecentralen som har konton. Överföringen till tredje land (USA) lutar
sig mot standard contractual clauses.
Skyddsåtgärder
Förvaltningen har efter GDPR:s införanden 2018 begränsat andelen konton
på Facebook och Instagram till ett konto för Ållebergsgymnasiet respektive
familjecentralen och kulturskolan. Kontonas syfte är att sprida information
om event som kan beröra allmänheten.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att även om användningen av sociala medier
har begränsats så innebär även den begränsade närvaron en risk. Samtidigt är
Facebook och Instagram en viktig kanal för vissa verksamheter att kunna nå
ut till allmänheten.
Beslutsunderlag
-

Paragrafen skickas till
Kommunens dataskyddsombud

Justerarnas signaturer
Digital signering
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Information om uppföljning av rutiner vid hantering av
skadeärenden
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.
Bakgrund
Fler och fler vårdnadshavare väljer att bestrida fakturor för reparationer på
digitala enheter när skolan bedömt att eleven i förhållande till sin ålder visat
oaktsamhet. Förvaltningen har rätt att driva dessa ärenden civilrättsligt men
eftersom bevisbördan ligger på förvaltningen har det visat sig svårt att driva
denna typ av ärenden.
Förvaltningens bedömning
Svårigheten att kunna driva denna typ av skadeärenden och att efterleva
skadeärenderutinen leder till frustration hos personalen som upplever att
hanteringen blir olikvärdig när vissa betalar och andra inte. Bristen på
konsekvenser vid oaktsamt hanterande innebär också att skolans uppdrag att
utbilda samhällsmedborgare blir svårt att uppfylla. Kostnaderna för
ersättningsmaskiner ökar samtidigt. Förvaltningen kommer därför inför nästa
upphandlingsperiod se över möjligheten kring leasing och bättre
försäkringar.
Finansiering
Ej aktuellt i dagsläget
Beslutsunderlag
Rutiner vid hantering av skadeärenden (beslutade i barn- och
utbildningsnämnden 2018-09-25 § 98.)

Paragrafen skickas till
Samtliga rektorer
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12 (22)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 52

2022-05-31

Dnr 2022/00648

Rapport om utbildningsförvaltningens
arbetsmiljöarbete
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Nämnden godkänner rapporten om utbildningsförvaltningens
arbetsmiljöarbete och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Under läsåret 2021-2022 har det varit få ärenden kopplat till
Arbetsmiljöverket och Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) som
hanterats av förvaltningen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har varit
präglat av coronapandemin där många enheter fått jobba med
riskbedömningar och praktiskt arbete för att minimera spridning av covid-19.
Det är inte förrän under våren 2022 som man kunnat återgå till ett mer
normalt förhållningssätt i skolan , där man i högre utsträckning kan mötas
fysiskt.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet med egenkontrollarbetet har pågått som
vanligt på enheterna.
Gällande tillbud och skador för elever ser vi en klar minskning av olyckor
för elever. Vår analys är att det kan kopplas till ett ökat arbete med att
förbättra skolgårdar som kommer att pågå under de närmaste åren, samt ett
bättre förebyggande arbete på enheterna.
Däremot ser vi en kraftig ökning av skador och tillbud kring våld och hot
mot personal. Anledningen till denna mycket kraftiga ökning av hot och våld
mot personal vet vi inte. Vi vet dock att arbetet på enheterna med att anmäla
alla hot och våld troligtvis kan vara en del av den ökningen. Det är
oroväckande och kräver en djupare analys och ett bredare förebyggande
arbete framöver som barn- och utbildningsnämnden måste jobba med på alla
nivåer.
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Bakgrund

Covid-19
Arbetsmiljöarbetet under läsåret 2021-2022 har delvis varit fortsatt präglad
av pandemin på våra skolenheter. Det har varit ansträngt på många enheter
och det är inte förrän under våren som det lättade med färre smittade och
mindre frånvaro av personal och elever.
Arbetsmiljöverket
Under läsåret har det inte varit några tillsynsärenden kopplat till
Arbetsmiljöverket mer än arbetet med att lämna in dokumentation angående
covid-19 arbetet när elever eller personal har varit smittade av covid-19.
Detta har varit mer av ett rutinarbete där även HR-avdelningen hjälp till, då
omfånget periodvis på vissa enheter har varit stort.
MÖS- Miljö Samverkan Östra Skaraborg
Under hösten och våren har MÖS inte genomfört inspektioner utan kommer
under höstterminen 2022 åter att ha inspektioner på våra enheter. MÖS har
varit på inspektion av den nya skolbyggnaden på Odensbergsskolan och
godkänt den.
Egenkontrollarbetet
Under två år har vi från förvaltningen jobbat med att uppdatera
egenkontrollunderlaget som är omfattande och en stor hjälp till rektorer i
arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det omfattar information,
riktlinjer och riskbedömningsmallar på en rad arbetsmiljöområden som blir
ett stöd i det systematiska arbetsmiljö arbetet. Rektorer har med hjälp av
egenkontrollunderlaget jobbat systematiskt med arbetsmiljön.
Tillbud och skador
Vi gör analyser kopplade till tillbud och skador för att se möjliga mönster
som kan påverka det förebyggande arbetet. Vi har ändrat lite i vårt verktyg
Stella för att få ett bättre underlag och mer tydlighet. Det har blivit enklare
att anmäla tillbud och skador.

Justerarnas signaturer
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Protokollsutdraget bestyrks
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Elev
Vi kan se läsåret 2021 och 2022 att antalet ärenden gällande elevskador som
är kopplade till olyckshändelser, halka, fallskador med mera har minskat från
315 till 272 skadeärenden och det är en bra trend att elevskador minskar i
kommunen.
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Vi kan också se att elevskador kopplade till brister i underhåll av byggnader
och skolgård går ned signifikant från 36 ärenden till 16 stycken sista läsåret.
Det kan bero på att kommunen har inspekterat alla skolgårdar och gjort
åtgärder och att det på många enheter pågår upprustning med bättre
lekutrustning av olika slag. Vi tror på sikt att upprustningen av skolgårdarna
påverkar säkerheten med mindre skador och tillbud.
Fortsatt arbete med att utveckla skolgårdarna säkerhetsmässigt är viktig!

Ovan är statistik gällande tillbud och elevskador på våra enheter under
läsåret 2021 och 2022.
Personal
Vi kan se i analysarbetet av tillbud och skador för personal att ärenden
gällande skada av hot och våld från elever ökat kraftigt från 65 ärenden förra
läsåret 20/21 till 129 ärenden från detta läsår 21/22. Det är oroväckande och
vi kan inte se varför denna mycket stora ökning sker nu. Det kan bero på att
personal är mycket bättre på att anmäla skadorna, men det är med oro vi ser
det ökade våldet mot personal i Falköping kommun. Vi ser också ökad
frånvaro kopplat till skador från dessa ärenden. Detta är ett område som vi
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måste analysera ytterligare och jobba mer förebyggande med i våra
verksamheter.
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Vi ser också att ärenden kopplade till covidsmittan går ner detta läsår jämfört
med föregående läsår. Det är också förväntat, då pandemin ebbat ut och
antalet covidfall minskat kraftigt.

Förvaltningens bedömning
Läsåret 2021/2022 har fortsatt präglats av arbetet med att förhindra spridning
av coronaviruset. Det är positivt att antalet elevskador minskar, dock är det
oroväckande att antalet anmälda skadeärenden för personal, relaterade till
hot och våld från elever, ökar. Vad denna ökning står för måste analyseras
för att relevanta förebyggande åtgärder ska kunna sättas in. Vid nämndens
sammanträde den 13 september 2022 kommer förvaltningen att redovisa en
uppföljning av analysarbetet.
Finansiering
Inte aktuellt
Beslutsunderlag
-
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Hälsotal 2022
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Nämnden godkänner redovisningen av hälsotal januari - april 2022 och
lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Sammanställningen av hälsotalen för Falköpings kommun och barn- och
utbildningsförvaltningen för perioden januari- april 2022 visar på en ökad
ohälsa i jämförelse med motsvarande period 2021.
Glädjande är att ohälsan för längre sjukskrivningar sjunker något.
Tänkbara orsaker kan vara att restriktionerna som rådde under pandemin
under 2021 nu är borta, vilket innebär att vi umgås i större samlingar och
träffar fler personer som får till följd att man utsätts för smittor och
infektioner i högre grad.
Beslutsunderlag
Hälsotal januari – april 2022
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Redovisning av Skolmiljarden första halvåret 2022
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Nämnden godkänner redovisningen av Skolmiljarden det första halvåret
2022 och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Falköpings kommun har tilldelats 4 719 003 kronor i extra statsbidrag, den
så kallade ”skolmiljarden”.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i mars 2022
att ge skolchefen i uppdrag att använda det extra statsbidraget till insatser för
att kompensera för de brister i barns och elevers utbildning som kan ha
uppstått på grund av coronapandemin.
Rektorerna har fått ansöka om medel för kompensatoriska
undervisningsinsatser. De ansökningar som varit relevanta utifrån dessa
premisser har beviljats, men minskats för att passa in i den ram Falköpings
kommun blivit beviljade. Det handlar nästan uteslutande om personal som
tillfälligt rekryteras.
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Dnr 2022/00652

Beslut om gallring av tomma elevhälsojournaler undantag från bevarande
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Journaler i PMO som saknar journalanteckningar och alltså är tomma
kan gallras efter 10 år.
Sammanfattning
Enligt patientdatalagen §17 kap. 3 är skolhuvudman skyldig att bevara
elevhälsojournaler i 10 år efter att den sista uppgiften fördes in i handlingen.
Falköpings kommun har valt att följa Riksarkivets och SKRs
rekommendationer att bevara hälsojournaler för evigt, vilket finns angivet i
barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.
I samband med att kommunen upprättar E-arkiv har det framkommit att det
finns ett mindre antal elevhälsojournaler i journalsystemet PMO utan
journalanteckningar, dessa innehåller endast personuppgifter.
Även en tom journal är att betrakta som upprättad och allmän handling. För
att underlätta hanteringen vid export till kommunens E-arkiv behöver det
finnas möjlighet att gallra dessa tomma elevjournaler efter 10 år med stöd av
patientdatalagen.
Bakgrund
Vid överföring av journalhandlingar till e-arkiv har det framkommit att det
finns ett antal journaler i journalsystemet PMO som saknar
journalanteckningar och alltså är tomma. Då dessa journaler inte går att
överföra till e-arkiv och heller inte innehåller någon information som
behöver bevaras, behöver dessa journaler gallras. Även tomma journaler
måste bevaras i 10 år, varför förslaget är att de därefter gallras.
Förvaltningens bedömning
Det är önskvärt att tomma elevhälsojournaler kan gallras efter 10 år. Då de
inte innehåller några uppgifter som behöver bevaras bör de kunna gallras
efter 10 år.
Finansiering
Ej aktuellt
Beslutsunderlag
Verksamhetschefens utredning om gallring av tomma journaler.
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Paragrafen skickas till
Verksamhetschef SPC
Verksamhetsledare SPC
MAS
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Dnr 2021/01374
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Information till nämnden

Sammanfattning
 Skolchefen informerar om att hon kommer att påvisa barn- och
utbildningsnämndens verksamhets lokalbehov till kommunens
övergripande lokalstrateg. De närmsta två, tre åren kommer det att vara
stora barngrupper som ska börja i förskoleklass i centrala Falköping. På
grund av Platåskolans försening och att den nya skolorganisationen
därmed inte är på plats, behövs fler lokaler för att få plats i F-6-skolorna i
tätorten. Det finns också behov av en översyn och eventuella åtgärder för
att göra integritetsanpassningar i alla skolors duschutrymmen.


Vid nämndsammanträdet den 14 juni 2022 kommer utvecklingsstrategen
att informera om arbetet med Matematikplanen.



Verksamhetschef gymnasieskola kommer då också att informera om
prognos för behörighet till gymnasieskolan samt hur antagningsläget till
Ållebergsgymnasiet ser ut.
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§ 57
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Dnr 2021/01375

Övriga frågor 2022
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
angående budgetunderlag

 FN, EAMD — Powered by TellusTalk: ID 1439112844

1

Ärendet behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 23 augusti
2022. Om enighet råder fattar därefter ordföranden ett ordförandebeslut,
annars kallas till extra nämndsammanträde innan den 31 augusti 2022.

Sammanfattning
Kommunens budgetberedning har ålagt nämnderna att inkomma med ett
budgetunderlag inför fastställandet av nästa års verksamhetsplan.
Budgetunderlaget ska vara nämndsbehandlat senast den 31 augusti 2022. Då
barn- och utbildningsnämnden första höstsammantäde äger rum den 13
september, föreslås att ärendet hanteras på så sätt att nämnden informeras om
ärendet vid sitt sammanträde den 14 juni 2022. Ärendet behandlas därefter
vid arbetsutskottets sammanträde den 23 augusti. Om enighet råder vid detta
möte, fattar ordföranden ett ordförandebeslut i ärendet. Om enighet inte
råder kallas till ett extra nämndsammanträde innan augusti månads utgång.
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2022-05-23
Rådet för funktionshinderfrågor

Ledamöter
Per Halldén (M) Ordförande
Lisbeth Ek (S)
Inga-Lill Bergsten (S)
Dag Högrell (L)
Heléne Svensson (S)
Corry Thuresson (S)

Kenth Karlsson, Hörselskadades Riksförbund, HRF
Margareta Nilsson, Hörselskadades Riksförbund, HRF
Britt Arthursson, Synskadades Riksförbund, SRF
Monica Setterberg, Falköpings Reumatikerförening
Stig Johansson, Hjärt- och lungsjukas förening, RHL
Marita Johansson, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, DHR

Tjänstepersoner
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare

Mötesanteckningar Rådet för funktionshinderfrågor
Måndagen den 23 maj kl 18:00- 18:45

Ärende
1. Genomgång av förra mötets anteckningar
2. Skrivelse
Förra mötet ställdes det en fråga angående dörröppning på Vindängen skola.
Svar från fastighetsavdelningen:
Dörröppningen fungerar på följande sätt:
Slå in din kod, grönt sken lyser vilket innebär att dörren är upplåst i cirka 10 sekunder.
För att öppna dörren med automatisk behöver knappen hållas in i cirka 3 sekunder
Sekreteraren läser upp svar från socialförvaltningen på inkommen skrivelse från RBU.

3. Övriga frågor
Heléne Svensson (S) informerar från kommunstyrelsen om att från och med sommar
2022 kommer Västtrafik börja köra buss ut till Ållebergs center.
Ingalill Bergsten (S) undrar hur det går med busstrafiken till Tåstorps demenscentrum,
kommer Västtrafik börja köra dit också? Anna-Karin tar med frågan till Ida Elf.
Kent Karlsson berättar att det är svårt att få komma in och byta om i omklädningsrummen, Heléne Svensson (S) tar med sig det till kultur och fritidsnämnden.
Nytt sammanträdesdatum för höstterminen 19 september kl. 18.00
Peter Sjöberg, samhällsbyggnadsförvaltningen, kommer nästa möte och informerar om
tillgänglighetsdatabasen.

Nästa möte måndagen den 19 september kl. 18.00.
Per Halldén
Ordförande
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Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Statistik

Kränkande Behandling Incident
Falköpings Kommun
Filter 2022-05-17 - 2022-06-07

186

Nya:
Från tidigare:

ärenden

Ej påbörjade

71

Påbörjade

115

Avslutade

27
159

0

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden.
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden.
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period.
Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken.
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod.

Avslutade ärenden
Ej kränkning

Snabbutredning

Antal avslutade ärenden: 0

Antal avslutade ärenden: 0


Inga ärenden

https://inloggad.draftit.se/kb-process/kb-process-falkopings-kommun/Statistics/
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Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Kön

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt

Utsättare

Hon

41.28%

45

Hon

9.38%

15

Han

44.95%

49

Han

79.38%

127

Vet ej

0.92%

1

Vet ej

0.62%

1

Ej angivet

12.84%

14

Ej angivet

10.62%

17

Hur och var

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Verksamhetsområden

Fysisk

34.78%

48

Falköpings Kommun Grun 95.41%

104

Verbal

26.09%

36

Falköpings Kommun Försk 1.83%

2

Trakasserier

7.25%

10

Falköpings Kommun Gym 2.75%

3

Psykosocial

10.87%

15

Text/bild

2.9%

4

Sexuella trakasserier

2.9%

4

Diskriminering

1.45%

2

Ej angivet

13.77%

19

https://inloggad.draftit.se/kb-process/kb-process-falkopings-kommun/Statistics/
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Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Statistik

 Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Falköpings Kommun Grundskolor
Filter 2022-05-17 - 2022-06-07

175

Nya:
Från tidigare:

ärenden

Ej påbörjade

65

Påbörjade

110

Avslutade

26
149

0

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden.
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden.
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period.
Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken.
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod.

Avslutade ärenden
Ej kränkning

Snabbutredning

Antal avslutade ärenden: 0

Antal avslutade ärenden: 0


Inga ärenden

https://inloggad.draftit.se/kb-process/kb-process-falkopings-kommun/Statistics/
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Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Kön

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt

Utsättare

Hon

42.31%

44

Hon

9.03%

14

Han

45.19%

47

Han

80.65%

125

Vet ej

0.96%

1

Vet ej

0.65%

1

Ej angivet

11.54%

12

Ej angivet

9.68%

15

https://inloggad.draftit.se/kb-process/kb-process-falkopings-kommun/Statistics/
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Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Hur och var

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Skolor

Fysisk

34.85%

46

Dotorpsskolan

6.73%

7

Verbal

25%

33

Flobyskolan F-6

4.81%

5

Trakasserier

6.82%

9

Flobyskolan 7-9

4.81%

5

Psykosocial

11.36%

15

Odensbergsskolan

4.81%

5

Text/bild

3.03%

4

Centralskolan F-6

15.38%

16

Sexuella trakasserier

3.03%

4

Vindängens skola F och Fr 1.92%

2

Diskriminering

1.52%

2

Åsarpsskolan

1.92%

2

Ej angivet

14.39%

19

Vartoftaskolan

10.58%

11

Mössebergsskolan F-6

5.77%

6

Gustaf Dalénskolan F-3

4.81%

5

Kinnarpsskolan F-3

1.92%

2

Vindängens skola F-6

1.92%

2

Broddetorpsskolan

13.46%

14

Gustaf Dalénskolan 4-9

10.58%

11

Gudhemsskolan

4.81%

5

Högstadium Centrum Cla 0.96%

1

Högstadium Centrum Ulr 0.96%

1

Högstadium Centrum Hen 3.85%

4
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Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Statistik

 Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Falköpings Kommun Förskolor
Filter 2022-05-17 - 2022-06-07

8

Nya:
Från tidigare:

ärenden

Ej påbörjade

6

Påbörjade

2

Avslutade

1
7

0

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden.
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden.
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period.
Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken.
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod.

Avslutade ärenden
Ej kränkning

Snabbutredning

Antal avslutade ärenden: 0

Antal avslutade ärenden: 0


Inga ärenden

https://inloggad.draftit.se/kb-process/kb-process-falkopings-kommun/Statistics/


Inga ärenden
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Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Kön

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt
Ej angivet

Utsättare
100%

2

Ej angivet

100%

2

100%

2

Hur och var

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier
Verbal

Skolor
100%

2

https://inloggad.draftit.se/kb-process/kb-process-falkopings-kommun/Statistics/

Vindängens förskola
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Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Statistik

 Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Falköpings Kommun Gymnasieskolor
Filter 2022-05-17 - 2022-06-07

3

Nya:
Från tidigare:

ärenden

Ej påbörjade

0

Påbörjade

3

Avslutade

0
3

0

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden.
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden.
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period.
Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken.
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod.

Avslutade ärenden
Ej kränkning

Snabbutredning

Antal avslutade ärenden: 0

Antal avslutade ärenden: 0


Inga ärenden

https://inloggad.draftit.se/kb-process/kb-process-falkopings-kommun/Statistics/


Inga ärenden
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Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Kön

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt

Utsättare

Hon

33.33%

1

Hon

33.33%

1

Han

66.67%

2

Han

66.67%

2

Hur och var

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Skolor

Trakasserier

25%

1

Ållebergsgymnasiet Peter 33.33%

1

Fysisk

50%

2

Ållebergsgymnasiet Jonas 33.33%

1

Verbal

25%

1

Ållebergsgymnasiet Jan

1

https://inloggad.draftit.se/kb-process/kb-process-falkopings-kommun/Statistics/

33.33%
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