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Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, 2022-05-02 kl. 08:00-10:50, 
11:05-16:15. OBS! Separat möte kl. 10:50-11:05. 

Ledamöter Beslutande Ersättare
Anders Karlsson (M)
Marianne Gustafson (KD)
Robert Ciabatti (S)
Rohland Peterson (M)
Fredrik Johansson (M)
Emilia Uvesten Gustafsson 
(C) ersätter Marie Guhrén (M)
Malte Svensson (C) 
frånvarande kl. 10:00-11:00 (ej 
beslutsmöte)
Johan Ekström (L)
Pia Lahger (S)
Emma Wiezell (S) ersätter 
Emelie Wärn (S)
Per Johansson (S)
Carlos Bobadilla Jeria (V)
Todd Shepherd (SD)

Marie-Louise Fahlström (L)
Anita Andersson (S)
Joakim Nord (S)
Therese Steise (SD) till kl. 12:10
Désireé Sandström (MP)

Övriga deltagande Katarina Lindberg, 
sektorschef
Emma Arnham, sekreterare 
Lisa Pettersson, 
verksamhetscontroller
Anna Hedén, chefscontroller
Stina Forsberg Norén, rektor
Bengt Stenhammar, avd. 
chef
Karin Hallhagen Bagby, avd. 
chef 

Sofhia Lind, avd. chef 
Per Lovborn, fastighetsstrateg 
Linda Jonsson, kurator 
Caroline Segerdahl, kommunikatör 
Markus Wästefors, säkerhetschef
Mona Tolonen, enhetschef 
Malin Eriksson, medicinskt 
ledningsansvarig sjuksköterska 
Daniel Hessvall, Lärarförbundet, kl. 
08:00-10:50, 11:05-11:25

Utses att justera Johan Ekström (L) Paragrafer §38/22–§44/22 

Sekreterare

Emma Arnham 
Ordförande

Anders Karlsson (M)
Justerande

Johan Ekström (L)
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Informationer
Ordförande informerar 
Ordförande Anders Karlsson (M) informerar om: 

- Extra nämndsmöte den 12 oktober med anledning av huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete samt dialogdag den 24 oktober. 

Sektorschef informerar
Katarina Lindberg, sektorschef, informerar om: 

- Förändringar av personal och organisation på sektor barn och utbildning, bland annat 
att Caroline Segerdahl blir ny kommunikatör efter Anna-Karin Jonsson, att 
rekrytering av gymnasiechef och elevhälsochef pågår samt organisationsförändringar 
inom elevhälsan. 

- Skolinspektionens tillsynsdel är helt avslutad och utan anmärkningar. 
- Film digitaliseringsplan. 
- Utredning lokaler grundskola. 

Verksamheten informerar 
Presentation av ny verksamhetscontroller
Lisa Pettersson presenterar sig inför nämnden med anledning av hennes nya uppdrag som 
kvalitetscontroller på sektor barn och utbildning. 

Strategisk plan med budget och inför beslut i kommunfullmäktige – information om 
tjänstepersonernas budgetförslag
Anna Hedén, chefscontroller, informerar om tjänstepersoners budgetöverlämnande som var 
den 7 april 2022 inför beslut om strategisk plan med budget i kommunfullmäktige. 

Information ekonomi
Anna Hedén, chefscontroller, Bengt Stenhammar, avdelningschef, Karin Hallhagen Bagby, 
avdelningschef, och Sofhia Lind, avdelningschef, informerar om investeringsprocessen, 
covidmedel under höstterminen 2021 och statsbidrag Likvärdig skola. 

Stina Forsberg Norén, rektor, lämnar exempel från Rydskolan kopplat till insatser på 
grundskolan och statsbidrag för Likvärdig skola. 

Information om beredningsarbete omvärldsläge
Katarina Lindberg, sektorschef informerar om beredningsarbetet omvärldsläge med 
anledning av kriget i Ukraina och hur många barn som fått platser på förskola, grundskolan 
och gymnasiet. 

Lägesrapport grundsärskola 
Karin Hallhagen Bagby, avdelningschef, och Per Lovborn, fastighetsstrateg informerar om 
nuläget kring en samlad särskola på Rydskolan. 
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Sektorns arbete med frånvaro 
Linda Jonsson, kurator, informerar om processen kring att hantera skolfrånvaro samt viss 
statistik kring detta. Bengt Stenhammar, avdelningschef, och Karin Hallhagen Bagby, 
avdelningschef, finns med under dragningen för att svara på eventuella frågor. 

Skolstart gymnasiet 
Bengt Stenhammar, avdelningschef, Caroline Segerdahl, kommunikatör, och Markus 
Wästefors, säkerhetschef, informerar om det förberedande arbetet inför skolstarten på 
Västerhöjd höstterminen 2022. 

Verksamhetsbesök på Svärtagårdsskolan, Lundenskolan och Trädgårdsstadens skola 
Barn- och utbildningsnämnden genomför verksamhetsbesök på Svärtagårdsskolan, 
Lundenskolan och Trädgårdsstadens skola. Under våren 2022 följer nämnden upp, genom 
verksamhetsbesök och dialog med utvalda rektorer, barn och elever i behov av särskilt stöd 
och inhämtar exempel på hur man arbetar kompensatoriskt i förskolan och skolan för dessa 
barn och elever. 

Rundvandring med fokus på lokaler och framtida utveckling Gymnasium Västerhöjd 
Nämnden besöker Gymnasium Västerhöjd för en rundvandring med fokus på lokaler och 
framtida utveckling av Gymnasium Skövde Västerhöjd tillsammans med Bengt 
Stenhammar, avdelningschef, och Katarina Lindberg, sektorschef. 
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BUN § 38/22
Prislista interkommunal ersättning gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan, revidering
BUN2021.0861

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-11 21/22
2 Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-02 38/22

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta prislista för interkommunal ersättning år 
2022 för gymnasie- och gymnasiesärskolan enligt förslag daterat 2022-03-25. I och med 
detta beslut upphävs tidigare beslut 2021-12-16, § 106/21.

Bakgrund
I samverkansavtalet för gymnasieutbildningarna i Skaraborg regleras prismodellen för elever 
inom gymnasiesärskolan. I avtalet står att ersättning för insatser gällande elevers 
individuella behov ska regleras genom särskilda avtal mellan anordnarkommun och 
hemkommun. 

Det innebär att priserna avser ett grundbelopp exklusive kostnader för stödåtgärder på 
individnivå. 

Priserna avseende gymnasieskolan är oförändrade, det nya beslutet avser endast förändringar 
inom gymnasiesärskolan.

Handlingar
Interkommunal prislista gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2022, förslag daterat 2022-
03-25

Skickas till
Anna Hedén, chefscontroller 
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BUN § 39/22
Yttrande över återremiss - motion om att införa fria 
pedagogiska måltider i förskolan
BUN2021.0930

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-11 22/22
2 Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-02 39/22

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen med 
motivering att utifrån nämndens verksamhetsansvar är andra utvecklingsområden inom 
förskolan i nuläget högre prioriterade.

Yrkanden 
Marianne Gustafson (KD), Malte Svensson (C), Johan Ekström (L) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 
Robert Ciabatti (S) och Carlos Bobadilla Jeria (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två yrkanden och ställer dessa mot varandra och finner 
därefter att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Reservation 
Robert Ciabatti (S), Pia Lahger (S), Emma Wiezell (S), Per Johansson (S) och Carlos 
Bobadilla Jeria (V) reserverar sig mot beslutet. 

Bakgrund
Nämnden beslutade 2022-01-24 (se bilaga ” Protokollsutdrag från Barn- och 
utbildningsnämnden sammanträde den 2022-01-24 - Svar på motion - inför fria pedagogiska 
måltider i förskolan”) föreslå kommunstyrelsen besluta att motionen anses besvarad utifrån 
framtagen kostnadsbild. Motionärernas förslag om ökade anslag beslutades att överlämnas 
till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet har därefter beretts av KSAU-beredning som anser att barn- och 
utbildningsnämnden behöver ta ställning till motionärernas båda förslag i sitt 
remissyttrande;

- ”Kostnaden för att införa fria pedagogiska måltider i kommunens förskolor tas fram”
- ”Barn- och utbildningsnämnden får ökade anslag för att täcka upp kostnaden för 
måltiderna redan vid kommunfullmäktiges möte i juni 2022”
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Med anledning av ovanstående har motionen återremitterats till barn- och 
utbildningsnämnden.

Nämnden kan se att fria pedagogiska måltider är värdefullt ur ett attraktivt 
arbetsgivarperspektiv, både för att attrahera ny personal och även för att behålla redan 
befintlig personal. Idag finns ett kompetensförsörjningsproblem eftersom antal sökande till 
lediga tjänster inte räcker till. 

Utifrån nämndens verksamhetsansvar ser dock nämnden att andra utvecklingsområden i 
nuläget är högre prioriterade. 

Mot ovanstående bakgrund föreslås motionen avslås i sin helhet.

Handlingar
Motion om att införa fria pedagogiska måltider i förskolan (V) och (MP).pdf                                                                                                                                                    
Fria pedagogiska måltider i förskolan - bilaga                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämnden sammanträde den 2022-01-24 - Svar 
på motion - inför fria pedagogiska måltider i förskolan                                                                                                                                                    
Yttrande över återremiss - motion om att införa fria pedagogiska måltider i förskolan

Skickas till
Kommunstyrelsen
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BUN § 40/22
Patientsäkerhetsberättelse 2021
BUN2022.0208

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-11 20/22
2 Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-02 40/22

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse för 
2021.

Bakgrund
Enligt 3 kap 10 § Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje 
år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Av patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har 
vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. Vidare ska 
patientsäkerhetsberättelsen hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.

I nu framtagen patientsäkerhetsberättelse sammanfattas patientsäkerhetsarbetet för den 
hälso- och sjukvård som har bedrivits inom barn- och elevhälsan 2021.

Handlingar
Patientsäkerhetsberättelse 2021 EMI Skövde kommun.doc

Skickas till
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 
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BUN § 41/22
Anmälan av anmälningsärenden, barn- och 
utbildningsnämnden 2 maj
BUN2022.0002

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-02 41/22

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse nedanstående handlingar som anmälda. 

Bakgrund
Nedanstående handlingar har inkommit, och anmäls härigenom, till barn- och 
utbildningsnämnden. 

Handlingar
Högskolestudier specialpedagogik VT 22 - Beslut                                                                                                                                                    
Beslut om statsbidrag perioden april/maj 2022 (påskriven version)                                                                                                                                                    
Policy för ekonomi och verksamhetsstyrning (slutligt beslutad av KF 2022-02-28).pdf                                                                                                                                                    
Information om kommande tillsyn av skolor.pdf                                                                                                                                                    
Mindre barngrupper redovisning 2019-2022 - Beslut                                                                                                                                                    
Likvärdig skola rekvisition 2022 - Beslut                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-03-28 - Svar på motion 
om att låta komm....pdf                                                                                                                                                    
Läxhjälp 2022 - Beslut                                                                                                                                                    
Behörighetsgivande utbildning yrkeslärare, redovisning 2021 - Beslut                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-03-28 - Ombudgetering 
av investeringsme....pdf                                                                                                                                                    
KF § 33_22 Anmälningsärenden, anmälan av avsägelse.pdf                                                                                                                                                    
KF § 34_22 Valärenden,.pdf                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-03-28 - Beslut om lokal 
handlingsplan f....pdf                                                                                                                                                    
Lokal handlingsplan för suicidprevention (slutligt beslutad av KF 2022-03-28).pdf                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde den 2022-
04-11 - Rapportering av beslut om avstängningar på grundskolan, barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-11                                                                                                                                                    
Kontrollrapport.pdf                                                                                                                                                    
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022 - Beslut                                                                                                                                                    
Fortbildning förskollärare VT 2022 - Beslut                                                                                                                                                    
Lärarlyftet VT 2022 - Beslut                                                                                                                                                    
Kontrollrapport.pdf                                                                                                                                                    
Anmälan och utredning om frånvaro 2022-03-11 - 2022-04-21.xls                                                                                                                                                    
Anmälan och utredning om kränkande behandling 2022-03-11 - 2022-04-21.xls                                                                                                                                                    
Frånvaro sammanställning 2022-03-11  - 2022-04-21.pdf                                                                                                                                                    
Kränkande behandling sammanställning 2022-03-11 - 2022-04-21.pdf                                                                                                                                                    
Rektorsbeslut 2022-03-11 - 2022-04-21.xls
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BUN § 42/22
Anmälan av delegationsbeslut, barn- och 
utbildningsnämnden 2 maj
BUN2022.0003

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-02 42/22

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut. 

Bakgrund
Delegationsbeslut enligt bifogade filer är fattade enligt delegationsordning beslutad 2021-
12-06, 95/21, BUN2018.1204. 

Handlingar
Tilläggsbelopp och Bidrag för extraordinära insatser 2022-03-11 - 2022-04-21.xls                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut 2022-03-11 - 2022-04-21.xls                                                                                                                                                    
Förteckning delegationsbeslut perioden 2022-03-11-2022-04-21
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BUN § 43/22
Redovisning av minnesanteckningar från programråd och 
råd i förskola och skola, barn- och utbildningsnämnden 5 
maj
BUN2022.0004

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-02 43/22

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisning av minnesanteckningar från 
programråd och råd i förskola och skola till handlingarna. 

Bakgrund
Nedan inkomna minnesanteckningar från programråd och råd i förskola och skola redovisas. 

Handlingar
2022-03-22 Programråd_TE                                                                                                                                                    
2022-03-24 Särskolans Nationella program Protokoll programråd                                                                                                                                                    
2022-03-25 BAANL Protokoll programråd                                                                                                                                                    
2022-03-25 BF, Protokoll programråd                                                                                                                                                    
2022-03-29 BAMAL, Protokoll programråd                                                                                                                                                    
2022-04-05 EE Protokoll programråd                                                                                                                                                    
2022-02-28 Programråd NA                                                                                                                                                    
2022-03-10 FTTRA protokoll programråd                                                                                                                                                    
2022-04-19 VF Protokoll programråd.docx                                                                                                                                                    
2022-04-04 Råd åk 7 till gymnasiet.docx                                                                                                                                                    
2022-04-22 BAANL, inriktning husbyggnad.  Protokoll programråd.docx
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BUN § 44/22
Val av representanter från barn- och utbildningsnämnden 
till programråd för mandatperioden (2018-2022), revidering
BUN2018.1157

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-02 44/22

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse representant från barn- och 
utbildningsnämnden till programråd enligt föreslagen revidering daterad 2022-04-04. 

Barn- och utbildningsnämnden upphäver mot denna bakgrund tidigare fattat beslut, 2021-
11-01, § 82/21. 

Bakgrund
Enligt gymnasieförordningen ska det för yrkesprogrammen på gymnasieskolan finnas ett 
eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. Inom sektor barn 
och utbildning finns även programråd för högskoleförberedande program och för 
Introduktionsprogrammen. 

Kommunfullmäktige valde den 28 mars 2022, § 33/22, Todd Shepherd (SD) som ny ledamot 
i barn- och utbildningsnämnden då Anders Friedländer (SD) avsagt sitt uppdrag som 
ledamot i nämnden. Med anledning av detta behöver en revidering göras i förteckningen för 
representanter från barn- och utbildningsnämnden till programråd. 

Reviderat förslag daterat 2022-04-04 av representanter från barn- och utbildningsnämnden 
till programråd har tagits fram (BUN2018.1157-91).

Handlingar
Representanter från barn- och utbildningsnämnden till programråd för mandatperioden 
(2018-2022), förslag daterat 2022-04-04

Skickas till
Administratör för berörda programråd 
Arvodesadminstratör 
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