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Plats och tid Sammanträdesrummet Stensättaren, 2020-10-19 kl. 08:00-09:40 

 Beslutande Ersättare 
 

Anders Karlsson (M) 

Marianne Gustafson (KD) 

Robert Ciabatti (S) 

 

 

Övriga deltagande Katarina Lindberg, sektorschef  

Emma Arnham, sekreterare  

Anna Hedén, chefscontroller 

Annika Lund, avd. chef 

Tony Johansson, avd. chef  

Karin Grunselius, skoljurist  

 
*Deltagande på distans (digitalt) 

 

 

Utses att justera Marianne Gustafson (KD) 

 

 

Underskrifter  

Sekreterare   Paragrafer §64/20-

§69/20 
 

Emma Arnham  
  

Ordförande   

 
Anders Karlsson (M)  

Justerande    

 
Marianne Gustafson (KD) 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Instans Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-10-19 

Justeringsdatum 2020-10-19 
 

 

Anslagsdatum 2020-10-19 Överklagningstid  
t o m 

2020-11-10 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 
 

Skövde Stadshus 

 
Underskrift 

  

 
Emma Arnham  
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Information 

 
Resursfördelningsmodell BUN  

Anna Hedén, chefscontroller, och Katarina Lindberg, sektorschef, för en dialog 

tillsammans med arbetsutskottet om Resursfördelningsmodell för barn- och 

utbildningsnämnden med inriktning på grundsärskolan. Dialogen innehöll 

diskussion om bland annat nuläget och förslag om resursfördelningsmodell inför 

beslut i december.   
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BUNAU § 64/20  

Samlad grundsärskola 
BUN2020.0753 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

2020-10-19 64/20 

 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att genomföra en samlad 

grundsärskola F-6 vid Rydskolan med start höstterminen 2022. Den samlade 

grundsärskolan inkluderar även elever i grundsärskolan årskurs 7–9 som läser 

ämnesområden. 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-12-20, § 135/18, att ge sektorchef 

i uppdrag att utreda förutsättningarna för en samlokaliserad grundsärskola  

F-6 vid Rydskolan. Uppdraget inkluderar även elever i grundsärskolan årskurs  

7-9 som läser ämnesområden. 

 

I framtagen utredning har sektorn bland annat belyst nuläge, lagstöd och 

elevunderlag, tillgängliga lokaler för en samlad grundsärskola. I utredningen 

ingår också ekonomiska konsekvenser, omvärldsspaning samt slutsats.  

 

Sammantaget kan konstateras att för att skapa goda förutsättningar inför 

framtida grundsärskolans utveckling och samtidigt möta upp mot 

Skolinspektionens kritik,  

efter genomförd tillsyn 2016, är en samlad grundsärskola att förorda. 

Innebärande  

att åk 1-6 kursplaner för ämnen (särskola) och åk 1-9 kursplaner för 

ämnesområden (träningsskola) förläggs till en och samma grundsärskola med 

placering på Rydskolan. Vasaskolan åk 7-9 (grundsärskola ämnen) är i nuläget 

undantagna vilket innebär att dessa elever kommer gå att kvar på Vasaskolan.  

Handlingar 

Samlad grundsärskola 

Utredning - samlad grundsärskola 

 

Skickas till 

Avdelningschef grundskolan 

Rektorer grundskolan 
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BUNAU § 65/20  

Utreda förutsättningar för en kommunövergripande resursskola 
BUN2020.0683 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

2020-10-19 65/20 

 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avsluta aktiviteten Utreda 

förutsättningar för en kommunövergripande resursskola, som finns upptagen i 

nämndens verksamhetsplan 2020-2022.  

Bakgrund 

I barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020-2022, som nämnden 

fattade beslut om 2019-12-19 § 150, finns aktiviteten Utreda förutsättningar för  

en kommunövergripande resursskola upptagen. Nämnden har i aktiviteten gett 

sektorschef i uppdrag att utreda förutsättningar för en kommunövergripande 

resursskola.  

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-08-31 gavs information 

om lagstiftning, begrepp och förutsättningar inför att starta en sådan 

utredning. 

Sektorn arbetar på nämndens uppdrag med olika former av kvalitetsarbete. I 

detta ingår exempelvis att tydliggöra olika skollagsgrundade processer i syfte 

att uppnå en ökad likvärdighet mellan våra förskolor och skolor. En viktig 

process för att ta reda på verksamhetens framtida behov av åtgärder och 

insatser inom detta område är processen särskilt stöd. Utifrån den information 

som gavs och det kvalitetsarbete som pågår avstår nämnden i dagsläget från att 

utreda frågan om kommunövergripande resursskola. Detta innebär att 

aktiviteten avslutas.  

Handlingar 

Utreda förutsättningar för en kommunövergripande resursskola 
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BUNAU § 66/20  

Reviderad delegationsordning barn- och utbildningsnämnden 
BUN2018.1204 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

2020-10-19 66/20 

 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta delegationsordning enligt 

förslag daterat 2020-10-06. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva barn- och 

utbildningsnämndens delegationsordning antagen 2020-10-05, § 101/20. 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning antas vid ny mandatperiod 

och revideras därefter regelbundet vid behov. 

Sektor barn och utbildning har uppmärksammat behov av följande förändringar 

(förändringen finns markerad i bifogat förslag till delegationsordning daterad 

2020-10-06); 

 

Av nu gällande delegationsordning framgår av punkten 3.7.9 att 

avdelningschefen för gymnasieskolan har delegation att besluta om smärre 

korrigerar av antalet utbildningsplatser per program/inriktning.  

 

Eftersom det kan bli fler antalet sökande för en inriktning på ett nationellt 

program än det finns antalet platser, liksom det kan bli ett för tunt elevantal på 

en annan inriktning föreslås att ett tillägg görs i delegationsordningen avseende 

punkten 3.7.9 enligt följande (se den kursiva texten för tillägget): 

 

”Beslut om smärre korrigerar av antalet utbildningsplatser per 

program/inriktning samt besluta om urvalskriterier för urvalet till 

nationell inriktning som börjar efter första läsåret”.   

 

Av organisatoriska skäl föreslås även en ändring ske av delegat i denna del. 

Istället för avdelningschef gymnasieskolan föreslås enhetschef utses till delegat 

för hela punkten 3.7.9 i delegationsordning.  

 

De urvalskriterier som tillämpas för urval till nationell inriktning på grund av 

att det finns ett större antal sökanden än antalet platser måste vara sakliga och 

objektiva.  
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Det ska noteras att det är möjligt utifrån lagstiftningen att inte starta en 

inriktning för visst läsår om det är för få sökanden.  

 

Punkten 1.6, ”På barn- och utbildningsnämndens vägnar träffa 

överenskommelser om betalning av fordran, anta ackord samt ingå förlikning”, 

är inte ny (den antogs av barn- och utbildningsnämnden 2020-03-23, § 29/20) 

men har fallit bort i samband med den administrativa hanteringen och 

färdigupprättandet av delegationsordning efter beslutet. Mot denna bakgrund 

föreslås punkten rätteligen införas i delegationsordningen på nytt.   

Handlingar 

Reviderad delegationsordning barn- och utbildningsnämnden 

Förslag till reviderad delegationsordning barn och 

utbildningsnämnden, daterad 2020-10-06 

 

Skickas till 

Författningssamlingen                                 

SBU ledningsgrupp 

Karin Grunselius  

Rektor på Gymnasium Skövde Västerhöjd 
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BUNAU § 67/20  

Barn- och utbildningsnämndens yttrande till Riksdagens 

ombudsmän i ärende Dnr 6649-2020 
BUN2020.0701 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

2020-10-19 67/20 

 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att från nämnden överlämna upprättat 

yttrandet (daterat 2020-10-01) till Riksdagens ombudsmän (JO) i ärende Dnr 

6649-2020. Nämnden överlämnar även yttrade från berörd befattningshavare 

till JO i samma ärende (daterat 2020-09-30). 

 
Bakgrund 

JO har skickat en remiss till barn- och utbildningsnämnden i Skövde kommun 

(nämnden) och därvid uppmanat nämnden att lämna upplysningar om och yttra 

sig över det klagomål som anmälts till JO.   

 

Av remissen framgår att berörd befattningshavare bör ges tillfälle att lämna 

synpunkter och det ska framgå av remissvaret att så har skett.  

 

Vidare framgår av remissen att barn- och utbildningsnämnden ska redovisa sin 

bedömning av det som kommit fram. 

 

Sektor barn och utbildning har tagit fram ett förslag till yttrande som föreslås 

antas av nämnden såsom nämndens yttrande i aktuellt ärende. 

 

Ansvarig befattningshavare har lämnat ett separat yttrande, som överlämnas 

till JO tillsammans med nämndens yttrande.  

Handlingar 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande till Riksdagens ombudsmän 

i ärende Dnr 6649-2020 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande till Riksdagens ombudsmän 

i ärende Dnr 6649-2020, daterat 2020-10-01 

Yttrande från berörd befattningshavare i Riksdagens ombudsmäns 

ärende Dnr 6649-2020, daterat 2020-09-30 

JO - Remiss/Begäran om upplysningar och yttrande gällande 

kroppsvisitationer i samband med terminsstart vid Gymnasium 

Skövde Västerhöjd 

BUN2020.0701-1 Kopia på anmälan till JO - avidentifierad version 
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Skickas till 

Avdelningschef gymnasieskolan                                 

Skolledningen Gymnasium Skövde Västerhöjd  

Skoljurist, sektor barn och utbildning  

Säkerhetschefen, sektor styrning och verksamhetsstöd 

Riksdagens ombudsmän  
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BUNAU § 68/20  

Beslut om avstängning - grundskolan 
BUN2020.0031 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

2020-10-19 68/20 

 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

till handlingarna.  

 

Bakgrund 

Karin Grunselius, skoljurist, redogjorde för ett avstängningsärende på 

Rydskolan.  

 

Skickas till 
Anmälningsärende BUN 

Berörd rektor  
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BUNAU § 69/20  

Beslut om avstängning - grundskolan 
BUN2020.0031 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

2020-10-19 69/20 

 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 

till handlingarna.  

 

Bakgrund 

Karin Grunselius, skoljurist, redogjorde för ett avstängningsärende på 

Rydskolan.  

 

Skickas till 
Anmälningsärende BUN 

Berörd rektor  
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