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§ 84 Dnr 2022/00582  

Revidering av riktlinjer för Kulturskolan  

Barn- och utbildningsnämndens 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 att gälla fr.o.m. 2022-08-01       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kulturskolechefen            
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§ 85 Dnr 2022/00559  

Ansökan om rätt till bidrag för enskild pedagogisk 
omsorg 

Barn- och utbildningsnämndens 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. 

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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§ 86 Dnr 2022/00675  

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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 höstsammanträde 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. 

     

  

 

            

 F
N

, E
AM

D 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k:
 ID

 1
43

53
32

26
6





 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7 (29) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-14 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 87 Dnr 2022/00060  

Ekonomisk lägesrapport  

Barn- och utbildningsnämndens 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 under-

skott på övriga kostnader föregående år.  
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§ 88 Dnr 2022/00652  

Beslut om gallring av tomma elevhälsojournaler - 
undantag från bevarande  

Barn- och utbildningsnämndens 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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§ 89 Dnr 2022/00336  

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

Barn- och utbildningsnämndens 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 

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  
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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  

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.  
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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  
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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. 

 

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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§ 90 Dnr 2022/00655  

Information om uppföljning av rutiner vid hantering av 
skadeärenden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.    

2 Nämnden uppdrar åt förvaltningen att förändra rutinen så att den fyller 

sin funktion samtidigt som konsekvenserna av den blir så likvärdiga som 

möjligt.    

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.)       

Yrkanden 

Ordförande Eva Dahlgren (C) yrkar på ett tillägg av en beslutspunkt som 

lyder: ”Nämnden uppdrar åt förvaltningen att förändra rutinen så att den 

fyller sin funktion samtidigt som konsekvenserna av den blir så likvärdiga 

som möjligt.”       
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Beslutsgång 

Ordförande Eva Dahlgren (C) frågar om nämnden kan besluta enligt 

tilläggsyrkandet. Nämnden bifaller yrkandet.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Samtliga rektorer            
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§ 91 Dnr 2022/00648  

Rapport om barn - och utbildningsförvaltningens 
arbetsmiljöarbete 

Barn- och utbildningsnämndens 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. 
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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 
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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. 

 

 

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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§ 92 Dnr 2022/00647  

Hälsotal 2022 

Barn- och utbildningsnämndens 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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§ 93 Dnr 2022/00197  

Redovisning av Skolmiljarden första halvåret 2022 

Barn- och utbildningsnämndens 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 covidpengar 
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§ 94 Dnr 2021/01374  

Information till nämnden  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.      

Sammanfattning 

Skolchef Karina Bronell informerar om läget gällande flyktingar från 

Ukraina. Det har inte kommit så stort antal hittills. Kommunen kommer att 

hålla beredskap under sommaren om det kommer flyktingar som flyttar till 

kommunen på egen hand.   

Skolchef Karina Bronell informerar om att ett antal nya lagar på skolområdet 

träder i kraft vid halvårsskiftet. Det gäller bland annat nya kursplaner både 

för gymnasiet och grundskolan, nya läroplaner och betygskriterier. 

Information om alla nya lagar och förordningar finns att läsa på Skolverkets 

hemsida. 

Specialpedagogerna Inga Andersson och Ann Front informerar tillsammans 

med utvecklingsstrateg Yvonne Hagle om handlingsplanen för matematik. 

Den har tagits fram för att främja likvärdigheten för matematikunder-

visningen i kommunen och innefattar alla kommunens skolor, från förskola 

till gymnasieskola.  

Verksamhetschef gymnasieskola Torbjörn Karlsson informerar om 

antagningsläget till Ållebergsgymnasiet. Söktrycket är högt och man har 

utökat antalet platser på några program. Det är cirka 23 % av eleverna i 

årskurs 9 som inte är behöriga att söka in till ett nationellt program. Just nu 

pågår sommarskolan och förhoppningen är att ytterligare ett antal elever ska 

bli behöriga efter prövning.  
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§ 95 Dnr 2022/00018  

Delegationsbeslut  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger de redovisade delegationsbesluten 2022-05-17 –     

2022-06-07 till handlingarna.      

Sammanfattning 

Datum Handläggare Beskrivning  Diarienr 

2022-06-07 Rektor Mössebergsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

2022/00102 

2022-06-07 Verksamhetschef grundskola Delegationsbeslut om tillträdesförbud 2022/00678 

2022-06-02 Verksamhetschef grundskola Beslut om avslag på skolval till 
förskoleklass 22/23 Dotorpsskolan 

2022/00087 

2022-06-02 Verksamhetschef grundskola Beslut om avslag på skolval till 
förskoleklass 22/23 Dotorpsskolan  

2022/00087 

2022-06-02 Rektor Centralskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval - avslag 

2022/00102 

2022-06-01 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 2022/00593 

2022-05-31 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 2022/00673 

2022-05-31 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 2022/00672 

2022-05-31 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 2022/00671 

2022-05-31 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 2022/00670 

2022-05-31 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 2022/00649 

2022-05-31 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 2022/00650 

2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00528 

2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00529 

2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00531 

2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00532 

2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00533 

2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00534 

2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00535 

2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00537 

2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00538 

2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00539 

2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00540 

2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts - avslag  2022/00530 

2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00526 

2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00592 

2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00591 

2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts - avslag 2022/00536 
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Datum Handläggare Beskrivning  Diarienr 

2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts - avslag 2022/00536 

2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts - avslag 2022/00536 

2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00527 

2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts  2022/00543 

2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts  2022/00541 

2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts  2022/00542 

2022-05-23 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts  2022/00550 

2022-05-23 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 2022/00547 

2022-05-23 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts  2022/00544 

2022-05-23 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts  2022/00546 

2022-05-23 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts  2022/00545 

2022-05-23 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts  2022/00549 

2022-05-23 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts  2022/00548 

2022-05-23 Skolchef Delegationsbeslut om ändring av 
läsårstider 2022/2023 

2021/01040 

2022-05-23 Verksamhetschef grundskola Beslut efter förnyad prövning av beslut 
om placering i förskoleklass 2022/2023 

2022/00161 

2022-05-20 Verksamhetschef grundskola Beslut om placering i förskoleklass 
2022/2023 efter skolval 

2022/00087 

2022-05-20 Verksamhetschef grundskola Beslut om placering i förskoleklass 
2022/2023 efter skolval 

2022/00087 

2022-05-20 Verksamhetschef grundskola Nytt beslut om placering i förskoleklass 
2022/2023 efter skolval 

2022/00087 

2022-05-20 Verksamhetschef grundskola Förnyad prövning av beslut om placering i 
förskoleklass 2022/2023 

2022/00116 

2022-05-19 Verksamhetschef grundskola Nytt beslut om placering i förskoleklass 
2022/2023 efter skolval 

2022/00087 

2022-05-19 Rektor Mössebergsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

2022/00102 

2022-05-19 Rektor Mössebergsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

2022/00102 

2022-05-19 Rektor Mössebergsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

2022/00102 

2022-05-18 Rektor Kinnarpsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 

2022/00102 

2022-05-17 Rektor Mössebergsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval från friskola 

2022/00102 
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Beslut om skolskjuts i e-tjänst 

 

Datum Handläggare Beskrivning Dok.nr 

2022-05-30 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 32026 

2022-05-30 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 32027 

2022-05-30 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 32028 

2022-05-30 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 32058 

2022-05-30 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 32059 

2022-06-01 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 32386 

2022-06-03 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 32397 

2000-06-07 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 32671 

2022-06-03 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 32690 

2022-06-07 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 32762 

2022-06-07 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 32763 

2022-06-07 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 32764 

2022-06-07 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 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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§ 96 Dnr 2022/00019  

Anmälningsärenden till nämnd  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger redovisade anmälningsärenden till handlingarna.      

Sammanfattning 

 Protokoll BUNAU 2022-05-31 

 Minnesanteckningar från rådet för funktionshinderfrågor 2022-05-23 

 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2022-05-24 – Samverkansavtal 

om naturbruksutbildning 2023-0101 – 2026-12-31 mellan VG Regionen 

och Västra Götalands 49 kommuner 

 Tjänsteutlåtande – Samverkansavtal om naturbruksutbildning 
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§ 97 Dnr 2022/00021  

Övriga rapporter  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden lägger rapporten om anmälningar om kränkande behandling 

2022-05-17 – 2022-06-07 till handlingarna.      

Sammanfattning 

 Anmälningar om kränkande behandling 2022-05-17 – 2022-06-07 - 

sammanställning  

 Anmälningar om kränkande behandling 2022-05-17 – 2022-06-07 – 

grundskolan 

 Anmälningar om kränkande behandling 2022-05-17 – 2022-06-07 – 

förskolan 

 Anmälningar om kränkande behandling 2022-05-17 – 2022-06-07 - 

Ållebergsgymnasiet    
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§ 98 Dnr 2021/01375  

Övriga frågor  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden beslutar att nämndens heldagssammanträde den 25 oktober 

2022 ska ägnas åt barnkonventionen. 

2 Nämnden beslutar att det inte utgår arvode till de nämndsledamöter som 

deltar vid förvaltningens uppstartsdag den 18 augusti 2022.     

Sammanfattning 

Nämndens ordförande Eva Dahlgren (C) informerar om arbetet med 

barnkonventionen. Det är huvudmannens ansvar att följa upp att 

barnkonventionen efterlevs i de verksamheter som nämnden ansvarar för. 

Det kommer att avsättas tid för diskussion om barnkonventionen vid 

nämndens heldagssammanträde den 25 oktober 2022. 

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter är välkomna till förvaltningens 

uppstartsdag den 18 augusti 2022 i Pingstkyrkans lokaler. Det är Måns 

Möller och Dan Hasson som föreläser på temat ”Öka livet”. Det utgår inget 

arvode eller annan ersättning för de ledamöter som vill delta.       

  

 

            

 F
N

, E
AM

D 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k:
 ID

 1
43

53
32

26
6





[
  {
    "personal_id": "b8553e9b5f32b2cf5de6041af25530548e751c8b6b491da8428406ea3032f6c2",
    "SignedNameAndNumber": "FREDY NEÜMAN",
    "signed_files": [
      {
        "filename": "Protokoll BUN 2022-06-14.pdf",
        "sha256": "d4a21a26ff3003b60a89b3066935b1a45d2ab5dd8fe7e1b0b26eb4abd076131c",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 1051062
      }
    ],
    "signee_address": "email:fredy.neuman@falkoping.se",
    "given_names": "FREDY",
    "sign_time": "2022-06-16T06:00:05.410Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Protokoll BUN 2022-06-14.pdf\nStorlek: 1051062 byte\nHashvärde SHA256: d4a21a26ff3003b60a89b3066935b1a45d2ab5dd8fe7e1b0b26eb4abd076131c",
    "sign_ip": "78.70.182.8",
    "full_name": "FREDY NEÜMAN",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "78.70.182.8",
      "orderRef": "18e91fdf-b67d-462f-8739-94112ab5809b",
      "status": "complete"
    },
    "family_name": "NEÜMAN",
    "SignLocalTime": "2022-06-16 08:00",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "dde18a34c2d48ff727a1a16b5fc9e335a9d644c353b873fb1dd79b2a3b0009e6",
    "SignedNameAndNumber": "Eva Anna Maria Dahlgren",
    "signed_files": [
      {
        "filename": "Protokoll BUN 2022-06-14.pdf",
        "sha256": "d4a21a26ff3003b60a89b3066935b1a45d2ab5dd8fe7e1b0b26eb4abd076131c",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 1051062
      }
    ],
    "signee_address": "email:eva.dahlgren@falkoping.se",
    "given_names": "Eva Anna Maria",
    "sign_time": "2022-06-16T06:00:26.783Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Protokoll BUN 2022-06-14.pdf\nStorlek: 1051062 byte\nHashvärde SHA256: d4a21a26ff3003b60a89b3066935b1a45d2ab5dd8fe7e1b0b26eb4abd076131c",
    "sign_ip": "83.223.4.22",
    "full_name": "Eva Anna Maria Dahlgren",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "83.223.4.22",
      "orderRef": "fa10e3db-fb50-4660-a9dc-452346748741",
      "status": "complete"
    },
    "family_name": "Dahlgren",
    "SignLocalTime": "2022-06-16 08:00",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  }
]




 


Barn- och utbildningsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


1 (29) 


Sammanträdesdatum 


2022-06-14 
 


 


  
 


 


 


Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 08:15 – 12:00 


Beslutande Eva Dahlgren (C), Ordförande 
Angela Joelsson (KD), 1:e vice ordförande 
Fredy Neüman (S), 2:e vice ordförande 
Hassan Hussein (S) 
Lillemor Bertilsson (S) 
Thomas Svensson (S) 
Britt-Marie Aronsson (KD) 
Albin Gilbertsson (SD) 
Elisabeth Klang (V) 
Johanna Blad (M), tjänstgörande ersättare 
Nathalie Lidén (KD), tjänstgörande ersättare 
Jonas Larsson (SD), tjänstgörande ersättare 
Adam Dufva Ahlin (V), tjänstgörande ersättare 
 


 


Ersättare 


 


Anna Bella Nordh Fahlqvist (S), närv. fram till kl. 11:25, ej §§ 96-98 
Henrik Brolin (S) 
Marie Leward Westin (MP) 
Frank Wurm (SD) 
 


 


Övriga närvarande 
 
 
 


Karina Bronell, skolchef 
Helén Olausson, kulturskolechef, § 84 
Ann Johansson, verksamhetschef förskola, § 85 
Jens Sjöstrand, förvaltningsekonom, §§ 85, 86, 87 och 93 
Björn Broberg, utvecklingsstrateg IKT, §§ 89 och 90 
Claes Ekstrand, övergripande rektor, 91 
Yvonne Hagle, utvecklingsstrateg, § 94 
Inga Andersson, specialpedagog, § 94 
Ann Front, specialpedagog, § 94 
Torbjörn Karlsson, verksamhetschef gymnasieskola, § 94 
 
 
 


Justerare Fredy Neüman  


Underskrifter                               Protokollet är digitalt signerat och saknar därmed underskrifter 


 
Sekreterare Sonja Neuman Hall Paragrafer §§ 84-98 


Ordförande Eva Dahlgren 


Justerare  Fredy Neüman  
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§ 84 Dnr 2022/00582  


Revidering av riktlinjer för Kulturskolan  


Barn- och utbildningsnämndens 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 att gälla fr.o.m. 2022-08-01       


  


 


Paragrafen skickas till  
Kulturskolechefen            
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§ 85 Dnr 2022/00559  


Ansökan om rätt till bidrag för enskild pedagogisk 
omsorg 


Barn- och utbildningsnämndens 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 







 


Barn- och utbildningsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


5 (29) 


Sammanträdesdatum 


2022-06-14 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 
 


Digital signering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


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        


  


 


Paragrafen skickas till  
Ekolek barnomsorg AB            
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§ 86 Dnr 2022/00675  


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


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


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 höstsammanträde 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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§ 87 Dnr 2022/00060  


Ekonomisk lägesrapport  


Barn- och utbildningsnämndens 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 under-


skott på övriga kostnader föregående år.  
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§ 88 Dnr 2022/00652  


Beslut om gallring av tomma elevhälsojournaler - 
undantag från bevarande  


Barn- och utbildningsnämndens 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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§ 89 Dnr 2022/00336  


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


Barn- och utbildningsnämndens 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 


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  
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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  


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.  
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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  
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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. 


 


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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§ 90 Dnr 2022/00655  


Information om uppföljning av rutiner vid hantering av 
skadeärenden 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.    


2 Nämnden uppdrar åt förvaltningen att förändra rutinen så att den fyller 


sin funktion samtidigt som konsekvenserna av den blir så likvärdiga som 


möjligt.    


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.)       


Yrkanden 


Ordförande Eva Dahlgren (C) yrkar på ett tillägg av en beslutspunkt som 


lyder: ”Nämnden uppdrar åt förvaltningen att förändra rutinen så att den 


fyller sin funktion samtidigt som konsekvenserna av den blir så likvärdiga 


som möjligt.”       







 


Barn- och utbildningsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


16 (29) 


Sammanträdesdatum 


2022-06-14 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 
 


Digital signering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


Beslutsgång 


Ordförande Eva Dahlgren (C) frågar om nämnden kan besluta enligt 


tilläggsyrkandet. Nämnden bifaller yrkandet.      


  


 


Paragrafen skickas till  
Samtliga rektorer            
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§ 91 Dnr 2022/00648  


Rapport om barn - och utbildningsförvaltningens 
arbetsmiljöarbete 


Barn- och utbildningsnämndens 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. 


 







 


Barn- och utbildningsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


19 (29) 


Sammanträdesdatum 


2022-06-14 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 
 


Digital signering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


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 
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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. 


 


 


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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§ 92 Dnr 2022/00647  


Hälsotal 2022 


Barn- och utbildningsnämndens 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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§ 93 Dnr 2022/00197  


Redovisning av Skolmiljarden första halvåret 2022 


Barn- och utbildningsnämndens 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 covidpengar 
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§ 94 Dnr 2021/01374  


Information till nämnden  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.      


Sammanfattning 


Skolchef Karina Bronell informerar om läget gällande flyktingar från 


Ukraina. Det har inte kommit så stort antal hittills. Kommunen kommer att 


hålla beredskap under sommaren om det kommer flyktingar som flyttar till 


kommunen på egen hand.   


Skolchef Karina Bronell informerar om att ett antal nya lagar på skolområdet 


träder i kraft vid halvårsskiftet. Det gäller bland annat nya kursplaner både 


för gymnasiet och grundskolan, nya läroplaner och betygskriterier. 


Information om alla nya lagar och förordningar finns att läsa på Skolverkets 


hemsida. 


Specialpedagogerna Inga Andersson och Ann Front informerar tillsammans 


med utvecklingsstrateg Yvonne Hagle om handlingsplanen för matematik. 


Den har tagits fram för att främja likvärdigheten för matematikunder-


visningen i kommunen och innefattar alla kommunens skolor, från förskola 


till gymnasieskola.  


Verksamhetschef gymnasieskola Torbjörn Karlsson informerar om 


antagningsläget till Ållebergsgymnasiet. Söktrycket är högt och man har 


utökat antalet platser på några program. Det är cirka 23 % av eleverna i 


årskurs 9 som inte är behöriga att söka in till ett nationellt program. Just nu 


pågår sommarskolan och förhoppningen är att ytterligare ett antal elever ska 


bli behöriga efter prövning.  
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§ 95 Dnr 2022/00018  


Delegationsbeslut  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden lägger de redovisade delegationsbesluten 2022-05-17 –     


2022-06-07 till handlingarna.      


Sammanfattning 


Datum Handläggare Beskrivning  Diarienr 


2022-06-07 Rektor Mössebergsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 


2022/00102 


2022-06-07 Verksamhetschef grundskola Delegationsbeslut om tillträdesförbud 2022/00678 


2022-06-02 Verksamhetschef grundskola Beslut om avslag på skolval till 
förskoleklass 22/23 Dotorpsskolan 


2022/00087 


2022-06-02 Verksamhetschef grundskola Beslut om avslag på skolval till 
förskoleklass 22/23 Dotorpsskolan  


2022/00087 


2022-06-02 Rektor Centralskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval - avslag 


2022/00102 


2022-06-01 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 2022/00593 


2022-05-31 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 2022/00673 


2022-05-31 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 2022/00672 


2022-05-31 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 2022/00671 


2022-05-31 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 2022/00670 


2022-05-31 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 2022/00649 


2022-05-31 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 2022/00650 


2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00528 


2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00529 


2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00531 


2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00532 


2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00533 


2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00534 


2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00535 


2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00537 


2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00538 


2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00539 


2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00540 


2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts - avslag  2022/00530 


2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00526 


2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00592 


2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00591 


2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts - avslag 2022/00536 
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Datum Handläggare Beskrivning  Diarienr 


2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts - avslag 2022/00536 


2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts - avslag 2022/00536 


2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts -avslag 2022/00527 


2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts  2022/00543 


2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts  2022/00541 


2022-05-24 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts  2022/00542 


2022-05-23 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts  2022/00550 


2022-05-23 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 2022/00547 


2022-05-23 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts  2022/00544 


2022-05-23 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts  2022/00546 


2022-05-23 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts  2022/00545 


2022-05-23 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts  2022/00549 


2022-05-23 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts  2022/00548 


2022-05-23 Skolchef Delegationsbeslut om ändring av 
läsårstider 2022/2023 


2021/01040 


2022-05-23 Verksamhetschef grundskola Beslut efter förnyad prövning av beslut 
om placering i förskoleklass 2022/2023 


2022/00161 


2022-05-20 Verksamhetschef grundskola Beslut om placering i förskoleklass 
2022/2023 efter skolval 


2022/00087 


2022-05-20 Verksamhetschef grundskola Beslut om placering i förskoleklass 
2022/2023 efter skolval 


2022/00087 


2022-05-20 Verksamhetschef grundskola Nytt beslut om placering i förskoleklass 
2022/2023 efter skolval 


2022/00087 


2022-05-20 Verksamhetschef grundskola Förnyad prövning av beslut om placering i 
förskoleklass 2022/2023 


2022/00116 


2022-05-19 Verksamhetschef grundskola Nytt beslut om placering i förskoleklass 
2022/2023 efter skolval 


2022/00087 


2022-05-19 Rektor Mössebergsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 


2022/00102 


2022-05-19 Rektor Mössebergsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 


2022/00102 


2022-05-19 Rektor Mössebergsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 


2022/00102 


2022-05-18 Rektor Kinnarpsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval 


2022/00102 


2022-05-17 Rektor Mössebergsskolan Beslut om placering i grundskola efter 
skolval från friskola 


2022/00102 
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Beslut om skolskjuts i e-tjänst 


 


Datum Handläggare Beskrivning Dok.nr 


2022-05-30 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 32026 


2022-05-30 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 32027 


2022-05-30 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 32028 


2022-05-30 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 32058 


2022-05-30 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 32059 


2022-06-01 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 32386 


2022-06-03 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 32397 


2000-06-07 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 32671 


2022-06-03 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 32690 


2022-06-07 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 32762 


2022-06-07 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 32763 


2022-06-07 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 32764 


2022-06-07 Skolskjutsansvarig handläggare Beslut om skolskjuts 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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§ 96 Dnr 2022/00019  


Anmälningsärenden till nämnd  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden lägger redovisade anmälningsärenden till handlingarna.      


Sammanfattning 


 Protokoll BUNAU 2022-05-31 


 Minnesanteckningar från rådet för funktionshinderfrågor 2022-05-23 


 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2022-05-24 – Samverkansavtal 


om naturbruksutbildning 2023-0101 – 2026-12-31 mellan VG Regionen 


och Västra Götalands 49 kommuner 


 Tjänsteutlåtande – Samverkansavtal om naturbruksutbildning 
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§ 97 Dnr 2022/00021  


Övriga rapporter  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden lägger rapporten om anmälningar om kränkande behandling 


2022-05-17 – 2022-06-07 till handlingarna.      


Sammanfattning 


 Anmälningar om kränkande behandling 2022-05-17 – 2022-06-07 - 


sammanställning  


 Anmälningar om kränkande behandling 2022-05-17 – 2022-06-07 – 


grundskolan 


 Anmälningar om kränkande behandling 2022-05-17 – 2022-06-07 – 


förskolan 


 Anmälningar om kränkande behandling 2022-05-17 – 2022-06-07 - 


Ållebergsgymnasiet    
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§ 98 Dnr 2021/01375  


Övriga frågor  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 


1 Nämnden beslutar att nämndens heldagssammanträde den 25 oktober 


2022 ska ägnas åt barnkonventionen. 


2 Nämnden beslutar att det inte utgår arvode till de nämndsledamöter som 


deltar vid förvaltningens uppstartsdag den 18 augusti 2022.     


Sammanfattning 


Nämndens ordförande Eva Dahlgren (C) informerar om arbetet med 


barnkonventionen. Det är huvudmannens ansvar att följa upp att 


barnkonventionen efterlevs i de verksamheter som nämnden ansvarar för. 


Det kommer att avsättas tid för diskussion om barnkonventionen vid 


nämndens heldagssammanträde den 25 oktober 2022. 


Barn- och utbildningsnämndens ledamöter är välkomna till förvaltningens 


uppstartsdag den 18 augusti 2022 i Pingstkyrkans lokaler. Det är Måns 


Möller och Dan Hasson som föreläser på temat ”Öka livet”. Det utgår inget 


arvode eller annan ersättning för de ledamöter som vill delta.       
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