
Skövde kommun Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden Datum: 2023-01-23 kl. 08:00 1(21)

1

Innehållsförteckning

Ärenden

BUN § 1/23 Inrättande av arbetsutskott för barn- och utbildningsnämnden...........................4
BUN § 2/23 Delegationsordning, barn- och utbildningsnämnden ..........................................5
BUN § 3/23 Svar på skrivelse från Sverigefinska referensgruppen i Skövde gällande 
modersmålsundervisning i finska och språkstöd i finska i förskoleklass ................................8
BUN § 4/23 Flytt av förskoleverksamhet ..............................................................................11
BUN § 5/23 Val av representanter från barn- och utbildningsnämnden till programråd, 
mandatperioden 2022-2026 .................................................................................................13
BUN § 6/23 Val av representanter från barn- och utbildningsnämnden till råd i förskola och 
skola, mandatperioden 2022-2026.......................................................................................14
BUN § 7/23 Anmälan av anmälningsärenden, barn- och utbildningsnämnden 23 januari ...15
BUN § 9/23 Redovisning av minnesanteckningar från programråd och råd i förskola och skola, 
barn- och utbildningsnämnden 23 januari ............................................................................17
BUN § 10/23 Initiativärende – Redovisning av grundskolans ekonomi för 2022 per enhet samt 
socioekonomisk resursfördelning per enhet i kronor............................................................18
BUN § 11/23 Initiativärende – Redovisning av elevflöden i grundskolan under läsår 2020/2021, 
2021/2022 och hösten 2022.................................................................................................20



Skövde kommun Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden Datum:2023-01-23 kl. 08:00 2(21)

Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, 2023-01-23 kl. 08:00-15:10

Ledamöter Beslutande Ersättare
Marianne Gustafson (KD)
Kayda Lazar (S)
Therese Steise (SD)
Emelie Wärn (S)
Joakim Nord (S)
Per Johansson (S)
Fredrik Johansson (M)
John Khalaf (M)
Joakim Österlund (SD)
Anna Ljungberg (SP)
Carina Pettersson (S) ersätter Eva 
Wärnå (SP)
Felicia Lindborg (S) ersätter Carlos 
Bobadilla Jeria (V)
Janette Leinonen (MP)

Per Carlemalm (M)
Mirelle Bergman (KD)
Todd Shepherd (SD)
Thomas Johnsson (SD) till kl. 14:30
Marie-Louise Fahlström (L)

Övriga deltagande Katarina Lindberg, sektorschef 
Emma Arnham, sekreterare 
Annica Henrysson, avdelningschef
Gustav Grunselius, avdelningschef
Karin Hallhagen Bagby, 
avdelningschef 
Helena Birgersson, biträdande 
avdelningschef 
Sofhia Lind, avdelningschef 
Lisa Pettersson, kvalitetscontroller

Karin Grunselius, skoljurist
Helene Sandstedt, facklig 
representant Sveriges Lärare, kl. 
08:00-11:35
Magnus Sannö, facklig representant 
Sveriges Lärare, kl. 08:00-11:35

Protokollet är digitalt justerat

Utses att justera Kayda Lazar (S)

Sekreterare Emma Arnham
Ordförande Marianne Gustafson (KD)
Justerande Kayda Lazar (S)

Paragrafer §1/23-§7/23, §9/23-§11/22
§ 8/23, återfinns i separat protokoll på grund av omedelbar justering



Skövde kommun Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden Datum:2023-01-23 kl. 08:00 3(21)

Informationer
Ordförande informerar 
Marianne Gustafson (KD), ordförande, hälsar ledamöter och ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden välkomna till en ny mandatperiod. Ordförande påminner även nämnden 
om att anmäla sig till utbildning för nämndspolitiker den 9 februari i Falköping. 

Sektorschef informerar 
Katarina Lindberg, sektorschef, informerar om: 

- Kompetensutvecklingssatsningen SAMSYN – samordning och synlighet i utbildning 
och undervisning på gymnasieskolans introduktionsprogram (IM) samt att IM 
kommer vara representerade som ett valbart seminarium på Skolriksdagen i 
Stockholm i maj. 

- Rekrytering av grundskolechef pågår. Helena Birgersson blir tf. grundskolechef och 
Stina Forsberg Norén blir tf. biträdande grundskolechef under rekryteringsperioden. 

- Kommunfullmäktiges revisorer har låtit KPMG genomföra följande revisioner, 
kommunens digitalisering på kommunövergripande nivå samt att sektor barn och 
utbildning ska i februari månad lämna information till revisorerna om den senaste 
kvalitetsgranskningen från Skolinspektionen. 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och tjänstepersoner från sektor barn 
och utbildning kommer att ha kvalitetsdialog med Skolverket och 
Specialpedagogiska skolmyndigheten den 2 februari. 

- Sektor barn och utbildnings medverkan på SM-veckan 2023. 

Verksamheten informerar 
Presentation av ledningsgrupp och nämnd 
Sektor barn och utbildnings ledningsgrupp och barn- och utbildningsnämnden presenterar 
sig för varandra med anledning av ny mandatperiod. 

Presentation av ny rektor 
Informationen stryks från dagordningen och tas upp igen den 27 februari 2023.  

Information om elevhälsan och samverkan med andra aktörer gällande barn och elever
Gustav Grunselius, avdelningschef, presenterar avdelning barn- och elevhälsa gällande dess 
organisation, styrdokument och lagkrav. Utöver detta delges även information om 
samverkan som finns med andra aktörer och pågående samt planerade utvecklingsarbeten. 

Skolval förskoleklass
Maria Jansson, stabschef, informerar om processen och lagstiftningen kring skolvalet till 
förskoleklass samt hur placeringarna ser ut inför läsåret 23/24. 

Politikerutbildning ”Styrdokument” 
Katarina Lindberg, sektorschef, Karin Grunselius, skoljurist, och Emma Arnham, 
sekreterare, håller i den planerade politikerutbildningen som kommer att pågå under våren 
2023. På dagens utbildning delgavs information om bland annat om olika system som 
nämndens ledamöter och ersättare kommer använda i sina uppdrag, styrdokument, 
lagstiftning, sekretess och målbild 2026.
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BUN § 1/23
Inrättande av arbetsutskott för barn- och 
utbildningsnämnden
BUN2022.0961

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämnden 2023-01-23 1/23

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
- att inrätta ett arbetsutskott som ska utgöras av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 
- att ersättare kallas bland nämndens övriga ordinarie ledamöter enligt den inkallelseordning 
för ersättare som beslutas av fullmäktige.  

Bakgrund
Enligt barn- och utbildningsnämndens reglemente, punkt 3.19, får nämnden besluta att 
inrätta ett arbetsutskott. Vid inrättande av utskott ska nämnden ange hur ersättare för 
utskottets ledamöter utses.

Handlingar
-        

Skickas till
Berörda ledamöter och ersättare i arbetsutskottet 
Kommmunstyrelsen för kännedom 
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BUN § 2/23
Delegationsordning, barn- och utbildningsnämnden
BUN2022.0831

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämnden 2023-01-23 2/23

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning antagen 2019-01-07, § 3/19 (BUN2018.1204), senast reviderad 2022-10-
03, § 71/22.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta delegationsordning enligt förslag daterat 
2022-12-06. 

Yrkande
Kayda Lazar (S) yrkar bifall till beredningens förslag till beslut. 
Anna Ljungberg (SP) lämnar följande ändringsyrkande: 

 Enhetschef ska bytas ut mot Rektor som är den korrekta termen enligt Skollagen 2 
kap. 9 §. 

 Delegat för punkten 1.10 i nämndens delegationsordning, ”Yttrande över 
detaljplaner i utställnings/granskningskedet”, ska flyttas från arbetsutskott till 
nämnd.

 Delegat för punkten 1.17 i nämndens delegationsordning,”Beslut om dagarna 
för höst- och vårterminens början och slut”, ska flyttas från sektorschef till 
nämnd.

 Delegat för punkten 1.21 i nämndens delegationsordning, ”Beslut om att 
använda fjärrundervisning enligt 21 kap. skollagen, i ett visst ämne eller kurs”, 
ska flyttas från AvdC grundskolan, AvdC gymnasieskolan, var och en för sig 
till Rektor.

 Delegat för punkten 1.22 i nämndens delegationsordning, ”Beslut om att använda 
fjärrundervisning enligt 21 kap. skollagen avseende ämnet 
modersmålsundervisning”, ska flyttas från Enhetschef Mottagnings- och 
modersmålsenheten (MME) till Rektor. 

 Delegat för punkten 3.3.3 i nämndens delegationsordning, ”Beslut om mottagande på 
försök av elev i annan skolform”, ska flyttas från AvdC elevhälsan till Rektor. 
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 Delegat för punkten 3.3.4 i nämndens delegationsordning, ”Beslut om att integrera 
elev i annan skolform”, ska flyttas från AvdC elevhälsan till Rektor.

 Delegat för punkten 3.8.1 i nämndens delegationsordning, ”Beslut om inriktningar 
och särskilda varianter”, ska flyttas från AvdC gymnasieskolan till Nämnd. 

 Delegat för punkten 3.11.2  i nämndens delegationsordning, ”Beslut om inriktningar 
för det nationella programmet” ska flyttas från AvdC gymnasieskolan till Nämnd. 

 Delegat för punkten 3.12.12 i nämndens delegationsordning, ”Beslut om 
tilläggsbelopp avseende elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd” ska 
flyttas från AvdC för förskolan, AvdC för grundskolan, AvdC för gymnasieskolan, 
var och en för sig till AvC elevhälsan. 

 Delegat för punkten 3.12.14  i nämndens delegationsordning, ”Beslut om 
tilläggsbelopp avseende elever som deltar i lovskola”, ska flyttas från AvdC 
grundskolan till AvdC elevhälsan. 

Therese Steise (SD) lämnar följande ändringsyrkande: 
 Enhetschef ska bytas ut mot Rektor som är den korrekta termen enligt Skollagen 2 

kap. 9 §. 

 Delegat för punkten 1.21 i nämndens delegationsordning, ”Beslut om att 
använda fjärrundervisning enligt 21 kap. skollagen, i ett visst ämne eller kurs”, 
ska flyttas från AvdC grundskolan, AvdC gymnasieskolan, var och en för sig 
till Rektor.

 Delegat för punkten 1.22 i nämndens delegationsordning, ”Beslut om att använda 
fjärrundervisning enligt 21 kap. skollagen avseende ämnet 
modersmålsundervisning”, ska flyttas från Enhetschef Mottagnings- och 
modersmålsenheten (MME) till Rektor. 

  Delegat för punkten 3.3.3 i nämndens delegationsordning, ”Beslut om mottagande 
på försök av elev i annan skolform”, ska flyttas från AvdC elevhälsan till Rektor. 

 Delegat för punkten 3.3.4 i nämndens delegationsordning, ”Beslut om att integrera 
elev i annan skolform”, ska flyttas från AvdC elevhälsan till Rektor.

 Delegat för punkten 3.8.1 i nämndens delegationsordning, ”Beslut om inriktningar 
och särskilda varianter”, ska flyttas från AvdC gymnasieskolan till Nämnd. 

 Delegat för punkten 3.11.2  i nämndens delegationsordning, ”Beslut om inriktningar 
för det nationella programmet” ska flyttas från AvdC gymnasieskolan till Nämnd. 

 Delegat för punkten 3.12.12 i nämndens delegationsordning, ”Beslut om 
tilläggsbelopp avseende elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd” ska 
flyttas från AvdC för förskolan, AvdC för grundskolan, AvdC för gymnasieskolan, 
var och en för sig till AvC elevhälsan. 
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 Delegat för punkten 3.12.14  i nämndens delegationsordning, ”Beslut om 
tilläggsbelopp avseende elever som deltar i lovskola”, ska flyttas från AvdC 
grundskolan till AvdC elevhälsan. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag, ett bifallsyrkande från Kayda Lazar (S), ett 
ändringsyrkande från Anna Ljungberg (SP) och ett ändringsyrkande från Therese Steise 
(SD).  

Ordföranden ställer varje förslag under proposition och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att bifalla beredningens förslag till beslut. 

Reservation 
Anna Ljungberg (SP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 
Therese Steise (SD) och Joakim Österlund (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget 
förslag. 

Bakgrund
I beaktande av ny mandatperiod är det lämpligt att nämnderna antar hela 
delegationsordningen och följaktligen upphävs tidigare delegationsordning att gälla vid 
samma tid. 

Nämndens möjlighet att delegera beslutanderätt följer av 6 kap. 37–39 §§ kommunallagen 
samt 7 kap. 5–7 §§ kommunallagen.

Sektorchef anses som förvaltningschef och därmed är kommunallagens bestämmelser 
tillämpliga gällande nämnden rätt att ge förvaltningschef/sektorchef möjligheten att uppdra 
åt en annan anställd i kommunen att besluta där sektorchef är angiven som delegat.

Handlingar
Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden, förslag daterat 2022-12-06

Skickas till
Författningssamlingen 
Ledningsgrupp sektor barn och utbildning 
Samtliga rektorer 
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BUN § 3/23
Svar på skrivelse från Sverigefinska referensgruppen i 
Skövde gällande modersmålsundervisning i finska och 
språkstöd i finska i förskoleklass
BUN2022.0925

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämnden 2023-01-23 3/23

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att till Sverigefinska referensgruppen överlämna 
svar på skrivelsen ”Modersmålsundervisning i finska och språkstöd i finska i förskoleklass” 
enligt nedan. 

Bakgrund
Den 14 november 2022 inkom skrivelse till barn- och utbildningsnämnden i Skövde från 
Sverigefinska referensgruppen i Skövde, undertecknad av ordförande Pirkko Karjalainen 
och sekreterare Seppo Puolle. I skrivelsen tar man bland annat upp att 
modersmålsundervisningen i Skövde startat senare än övrig undervisning vid höstterminens 
start och på grund av administrativa skäl inte kom igång förrän under september månad. 
Detta trots att man från lärarhåll gjort förberedelser att kunna starta den tidigare. 
Sverigefinska referensgruppen undrar om det är möjligt att förbättra rutinerna för ansökan 
om modersmålsundervisning samt om det är möjligt att undervisningen i modersmål kan 
starta när den timplanestyrda undervisningen startar i början av läsåret med start 2023. 
Sverigefinska referensgruppen påminner i skrivelsen också om att Skövde är ett 
förvaltningsområde för finska språket.

Svar på skrivelsen ”Modersmålsundervisning i finska och språkstöd i finska i 
förskoleklass” 
Det stämmer att modersmålsundervisningen (för alla språk) i Skövde kommun startar ett par 
veckor efter att den ordinarie skolundervisning startar på höstterminen. Detta beror främst 
på:

• De inkomna ansökningarna ska ses över och beslutas av rektor på den skola där 
aktuell elev går. Därefter ska Mottagnings- och modersmålsenheten (MME) få del av 
samtliga beslut från aktuella skolor samt att samordnaren på MME ska bilda grupper 
av eleverna efter ålder och skola. Detta arbete görs i stora delar klart innan 
sommaren men eftersom ansökningar även kommer in under sommaren kvarstår 
även arbete i augusti. 

• När grupper är sammansatta måste MME samverka med skolenheterna för att boka 
undervisningslokaler på lämplig skolenhet i kommunen. Lokalfrågan utgår från flera 
faktorer, bland annat elevgruppens skolplaceringar och schema samt 
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modersmålslärarens schema. Ofta sker justeringar av skolornas interna scheman ett 
par veckor in i augusti. MME är beroende av att skolorna har plats och att schemat 
för lokalerna är klart för att kunna boka in grupper/lektioner.

Modersmålsundervisning istället för undervisning i moderna språk
Sverigefinska referensgruppen föreslår att undervisning i finska som modersmål likställs 
med undervisning i moderna språk och schemaläggas samtidigt som dessa lektioner.

Enligt Skollagen 2010:800 är det möjligt att erbjuda modersmålsundervisning istället för 
undervisning i moderna språken spanska, tyska eller franska. Enligt timplanen läser eleverna 
dessa språk från årskurs 6 med möjlighet att fortsätta på gymnasiet. Det skulle i så fall vara i 
dessa årskurser det är möjligt att genomföra. Dock ska det noteras att vid ett sådant 
förfarande mister de elever som läser finska som modersmål sina möjligheter att också läsa 
ett modernt språk (spanska, tyska eller franska), vilket skulle kunna vara försvårande 
eftersom eleverna då tvingas välja bort något av alternativen. Det i sin tur skulle i så fall 
kunna medföra att eleverna som läser finska som modersmål i stället för moderna språk inte 
heller får betyg i ämnet moderna språk, det vill säga ett betyg färre än sina jämnåriga 
kamrater, och även lägre meritvärdespoäng. Meritvärdespoängen fördelas mellan 10-20 
poäng från skalan E-A i betygsskalan, där E ger 10 meritpoäng och betyget A ger 20 
meritpoäng. Inom gymnasiet generera moderna språk också meritvärdespoäng inför ansökan 
till högskola och universitet, vilket modersmål inte gör. 

Det ska också tilläggas att det under innevarande läsår är ett fåtal elever som läser finska 
som modersmål. I årskurs 6 är det tre elever i Skövde kommun som läser finska, i årskurs 7 
är det tre elever och i årskurs 8 är det en elev. I årskurs 9 finns ingen elev som läser finska. 
Motsvarande siffror för gymnasiet är tre elever fördelade på skolorna Västerhöjd och 
Kavelbro. Att schemalägga modersmålsundervisning samtidigt som undervisning i moderna 
språk skulle innebära mycket små undervisningsgrupper för eleverna samt bli kraftigt 
fördyrande för skolorna.  

Förbättringsmöjligheter inom befintlig organisation
Av skrivelsen framgår att tre föräldrar från olika familjer hörde av sig till Sverigefinska 
referensgruppen under september månad med oro över att undervisningen i finska inte hade 
kommit igång. Av skrivelsen framgår att man undrar över vilka förbättringsmöjligheter som 
finns inom den befintliga organisationen.

Mottagnings- och modersmålsenheten (MME) har bekräftat att modersmålsundervisningen 
blev försenad i höstas, vilket man givetvis beklagar. Detta hade flera orsaker:

• MME fick ett stort antal nyanlända elever under sommaren, både från den pågående 
konflikten i Ukraina samt från flera andra länder. Dessa elever hade lagstadgad rätt 
till undervisning vilket krävde resurser av enheten.

• Under hösten saknade enheten en administratör, vilket medförde att enhetschef och 
samordnare för nyanlända fick utföra även andras arbetsuppgifter. Detta bidrog till 
att försena processen med modersmålsundervisning.
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Möjligheter till förbättring för att komma tillrätta med den försenade starten av 
modersmålsundervisning är att:

• tillse att administrationen är fullbemannad på MME för att möjliggöra tidig indelning 
i grupper och samordning med skolor.

• rektorerna i grundskolan och gymnasiet samarbetar ännu närmare med MME inför 
schemaläggning, tjänsteplanering och lokalbokning samt planering inför hösten.

Handlingar
Skrivelse till Barn- och utbildningsnämnden från sverigefinska referensgruppen i 
Skövde.pdf      

Skickas till
Sverigefinska referensgruppen 
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BUN § 4/23
Flytt av förskoleverksamhet
BUN2022.0937

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämnden 2023-01-23 4/23

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om flytt av verksamheten vid Hästhoven/Grimmans 
förskola till Björkebackens förskola från och med 2023-04-11 (med reservation för 
tidigareläggning av flytt utifrån nuvarande renoveringssituation i Frösve).

Bakgrund
Förskolan Hästhoven/Grimman är belägen strax norr om Skövde i området Stöpen. 
Förskolan har åtta avdelningar, fem finns på Ryttarvägen och tre på Kunskapsvägen vid 
Frösve skola. För närvarande renoveras Grimman vilket gör att barnen nu tillfälligt placerats 
på Hästhoven och Trollsländan (Ryd). På Hästhoven/Grimmans förskola finns för 
närvarande 147 st barn placerade (mätpunkt 221208).

En nybyggd förskola, Björkebacken, i Stöpen är planerad att öppna 2023-04-11 med plats 
för 180 stycken barn. Detta möjliggör att de två förskoleenheterna, Hästhoven och 
Grimman, får plats på en och samma förskola samtidigt som förskolan tar höjd för att även 
ytterligare/ nyinflyttade barn kan beredas plats på Björkebacken. Även på kort sikt kan 
förskolan Björkebacken förstärka behovet av förskoleplatser i hela norra området.

Medarbetare som idag arbetar på Hästhoven/Grimmans förskola kommer ges möjlighet att 
fortsätta sin anställning vid Björkebackens förskola.

Verksamhet
Utifrån att Skövde kommun växer och så även området Stöpen, med allt fler invånare 
behövs även utbyggnad av förskolor och skolor. Idag är förskolan Hästhoven beroende av 
paviljong. Paviljong i ett längre perspektiv är dyra lokallösningar samtidigt som paviljonger 
är knutna till tidsbegränsade bygglov. Stöpen är med andra ord i behov av en ökning av 
förskoleplatser i permanenta lokaler.

Björkebackens förskola är byggd som konceptförskola. Detta koncept på förskolor finns 
sedan tidigare i kommunen (Dalvägens förskola och Mellomkvarns förskola). Förskolan 
Björkebacken byggs i två plan och rymmer 7 hemvister, sammanlagt ca 2000 kvadratmeter. 
Avseende utemiljön så är denna skapad för möjliggörande av avgränsningar för de olika 
åldersgrupperna med olika zoner för olika åldrar.
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Hästhovens förskola inkl paviljong är uppsagda i enlighet med gällande hyresavtal. 
Hyreskostnaden för Hästhovens förskola avslutas 2023-09-31 och Hästhovens paviljong 
2023-06-30.

Grimman är inte uppsagd då den ingår i Frösve skolas lokaler.

Bedömning – barnets bästa
Av barnkonventionens artikel 3 följer att vid alla åtgärder som rör barn ska i första beaktas 
vad som bedöms vara barnets bästa. Vidare ska barnets bästa enligt skollagen vara 
utgångspunkten i all utbildning och annan verksamhet inom skolväsendet (1 kap. 10 § 
skollagen). Likaså framgår det av Skövde kommuns barn- och ungdomspolitiska program att 
Skövde kommun arbetar aktivt med att beakta barnets bästa inför alla beslut och åtgärder. Se 
bilaga Prövning av barnets bästa (BUN2022.0937-2)

Sammanfattningsvis hänvisar sektor barn och utbildning till att Skövde kommun växer 
vilket får till konsekvens att bland annat antalet förskoleplatser behöver utökas, däribland i 
Stöpen. Detta föranleder flytt av verksamheten Hästhoven/Grimman till förskolan 
Björkebacken 2023-04-11.

Handlingar
Prövning av barnets bästa Flytt av verksamhet från Hästhoven och Grimman till 
Björkebackens förskola

Skickas till
SBU Ledningsgrupp
Avdelningschef förskola
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BUN § 5/23
Val av representanter från barn- och utbildningsnämnden 
till programråd, mandatperioden 2022-2026
BUN2022.0961

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämnden 2023-01-23 5/23

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse representanter från barn- och 
utbildningsnämnden till programråd under mandatperioden 2022-2026 enligt förslag daterat 
2022-12-20.

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.

Inför mandatperioden 2022-2026 har förslag på representanter från barn- och
utbildningsnämnden till programråd tagits fram.

Handlingar
Representanter från barn- och utbildningsnämnden till programråd för mandatperioden 
2022-2026, förslag daterat 2022-12-20

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden 
Berörda rektorer 
Administrativ chef gymnasiet 
Sofia Laage, arvodesadminstratör
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BUN § 6/23
Val av representanter från barn- och utbildningsnämnden 
till råd i förskola och skola, mandatperioden 2022-2026
BUN2022.0961

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämnden 2023-01-23 6/23

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse representanter från barn- och
utbildningsnämnden till råd i förskola och skola för mandatperioden 2022-2026
enligt förslag daterat 2022-12-20.

Bakgrund
Råd för förskola och skola är ett forum för kommunikation mellan huvudmannen för 
verksamheten dvs barn- och utbildningsnämnden och förskolechef/rektor. Syftet är att skapa 
förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete mellan verksamheten och huvudmannen och 
utifrån styrdokumenten ge möjlighet till dialog om förskolan/skolans måluppfyllelse och 
utvecklingsbehov.

Inför mandatperioden 2022-2026 har förslag på representanter från barn- och
utbildningsnämnden till råd i förskola och skola tagits fram. 

Handlingar
Representanter från barn och utbildningsnämnden till råd i förskola och skola för 
mandatperioden 2022-2026, förslag daterat 2022-12-20

Skickas till
Berörda representanter 
Ordförande i respektive råd
Sofia Laage, arvodesadministratör
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BUN § 7/23
Anmälan av anmälningsärenden, barn- och 
utbildningsnämnden 23 januari
BUN2023.0002

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämnden 2023-01-23 7/23

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

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

Handlingar
Möte med rektorer inom Skövdes gymnasieskolor 2022-04-22  Minnesanteckningar.docx                                                                                                                                                    
Möte med fristående enheter 2022 - Grundskolan - 220920                                                                                                                                                    
Möte med rektorer inom Skövdes gymnasieskolor 2022-09-20_.docx                                                                                                                                                    
stimulerande-undervisning-slutrapport.pdf                                                                                                                                                    
Mindre barngrupper redovisning HT 2021 - Beslut                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-11-21 - Val av nämnder 
mandatperioden 2....pdf                                                                                                                                                    
Karriärtjänster HT 2022 - Beslut                                                                                                                                                    
Lovskola 2022 (höstlov) - Beslut                                                                                                                                                    
Kontrollrapport - Hälsoskydd.pdf                                                                                                                                                    
Gymnasial lärlingsutbildning HT 2022 - Beslut                                                                                                                                                    
Lärarlönelyftet 22-23 - Beslut                                                                                                                                                    
Kontrollrapport - Hälsoskydd.pdf                                                                                                                                                    
Beslut om avgift 2022-2029.pdf                                                                                                                                                    
Beslut om avgift 2022-2024.pdf                                                                                                                                                    
Kontrollrapport - Hälsoskydd.pdf                                                                                                                                                    
Beslut om avgift 2022-2032.pdf                                                                                                                                                    
Kontrollrapport - Hälsoskydd.pdf                                                                                                                                                    
Svärtagårdsskolan beslut.pdf                                                                                                                                                    
INFORMATION, nr KCS2022100323, registrerad 2022-12-21 klockan 10_02_19.msg                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-05-30 - Politisk 
organisation och arbetssätt mandatperioden 2022-2026                                                                                                                                                    
Politisk organisation och arbetssätt mandatperioden 2022-2026.pdf                                                                                                                                                    
Reglemente för Kommunstyrelsen 2022-2026                                                                                                                                                    
Reglemente Kommunstyrelsen mandatperiod 2022-2026, slutligt beslutad 2022-05-30.pdf                                                                                                                                                    
Kommunfullmäktiges arbetsordning 2022-2026                                                                                                                                                    
Arbetsordning Kommunfullmäktige 2022-2026.pdf                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-05-30 - Reglemente 
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Barn- och utbildningsnämnden 2022-2026.pdf                                                                                                                                                    
Reglemente Barn- och utbildningsnämnden mandatperiod 2022-2026, slutligt beslutad av 
kommunfullmäktige 2022-05-30.pdf                                                                                                                                                    
Uppföljningsbeslut Rydskolan.pdf                                                                                                                                                    
Förteckning beslut om anmälan, utredning,åtgärder och avslut gällande kränkning perioden 
2022-11-25 till 2023-01-15                                                                                                                                                    
Sammanställning anmälan, utredning, åtgärder och avslut gällande kränkning perioden 
2022-11-25 till 2023-01-13                                                                                                                                                    
Förteckning anmälan och beslut gällande frånvaroutredning perioden 2022-11-25 till 2023-
01-15                                                                                                                                                    
Sammanställning anmälan och beslut gällande frånvaroutredning perioden 2022-11-15 till 
2023-01-15                                                                                                                                                    
Förteckning återkommande kränkningar perioden 2022-11-25 till 2023-01-15

Skickas till
-
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BUN § 9/23
Redovisning av minnesanteckningar från programråd och 
råd i förskola och skola, barn- och utbildningsnämnden 23 
januari
BUN2023.0004

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämnden 2023-01-23 9/23

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
2022-11-17 Protokoll Bygg- och anläggningsprogrammet                                                                                                                                                    
2022-11-22 Bamal protokoll                                                                                                                                                    
2022-11-23 Minnesanteckningar råd förskola - skola åk 3 och fritidshem                                                                                                                                                    
2022-11-29 Protokoll Fordon- och transportprogrammet                                                                                                                                                    
2022-11-29 protokoll programråd Bahus

Skickas till
-
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BUN § 10/23
Initiativärende – Redovisning av grundskolans ekonomi 
för 2022 per enhet samt socioekonomisk resursfördelning 
per enhet i kronor 
BUN2023.0081

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämnden 2023-01-23 10/23

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ta emot initiativärendet för att det sedan hanteras 
i sedvanlig beredningsprocess. 

Yrkanden 
Kayda Lazar (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska ta emot initiativärendet för att 
sedan hanteras i sedvanlig beredningsprocess. 
Anna Ljungberg (SP) yrkar på att barn- och utbildningsnämnden ger sektorschef i uppdrag 
att redovisa ekonomi för 2022 per enhet samt socioekonomisk resursfördelning per enhet i 
kronor samt att detta ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 
februari 2023. 
Therese Steise (SD) och Joakim Österlund (SD) yrkar bifall till Anna Ljungbergs (SP) 
yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ett från Kayda Lazar (S) och ett 
från Anna Ljungberg (SP). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- 
och utbildningsnämnden beslutar enligt Kayda Lazars (S) yrkande.

Reservation 
Anna Ljungberg (SP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 
Therese Steise (SD) och Joakim Österlund (SD) reserverar sig till förmån för Anna 
Ljungbergs (SP) förslag. 
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Bakgrund
På dagens sammanträde inkommer Skövdepartiet med ett initiativärende till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2023-01-23 enligt följande:

”Grundskolans personal har vid flera tillfällen uttryckt att de inte har tillräckliga resurser för 
att uppfylla det grundläggande uppdraget, att ge alla elever en likvärdig skolgång. För att 
nämnden ska få en förståelse för grundskolans förutsättningar behöver ledamöterna som ett 
första led få en redovisning av grundskoleenheternas ekonomi samt hur stora belopp som 
fördelas i socioekonomisk resurstilldelning till varje enhet.”

Handlingar
Initiativärende från Skövdepartiet – Redovisning av grundskolans ekonomi för 2022 per 
enhet samt socioekonomisk resursfördelning per enhet i kronor 

Skickas till
Katarina Lindberg, sektorschef 
Anna Hedén, chefscontroller
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BUN § 11/23
Initiativärende – Redovisning av elevflöden i grundskolan 
under läsår 2020/2021, 2021/2022 och hösten 2022
BUN2023.0082

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämnden 2023-01-23 11/23

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ta emot initiativärendet för att det sedan hanteras 
i sedvanlig beredningsprocess. 

Yrkanden 
Kayda Lazar (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska ta emot initiativärendet för att 
sedan hanteras i sedvanlig beredningsprocess. 
Anna Ljungberg (SP) yrkar på att barn- och utbildningsnämnden ger sektorschef i uppdrag 
att hur elevflödena såg ut i grundskolan under läsåret 2020/2021, 2021/2022 och 
höstterminen 2022 samt att detta ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 27 februari 2023. 
Therese Steise (SD) och Joakim Österlund (SD) yrkar bifall till Anna Ljungbergs (SP) 
yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ett från Kayda Lazar (S) och ett 
från Anna Ljungberg (SP). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- 
och utbildningsnämnden beslutar enligt Kayda Lazars (S) yrkande.

Reservation 
Anna Ljungberg (SP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 
Therese Steise (SD) och Joakim Österlund (SD) reserverar sig till förmån för Anna 
Ljungbergs (SP) förslag. 
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Bakgrund
På dagens sammanträde inkommer Skövdepartiet med ett initiativärende till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2023-01-23 enligt följande:

”En allmän uppfattning är att den kommunala skolan förlorar pengar när elever byter till en 
fristående skola. Förslag finns på statlig nivå för att kompensera den kommunala skolan 
eftersom den har ett bredare uppdrag enligt Skollagen. En lösning för den kommunala 
huvudmannen är att ändra resursfördelningsmodellen så att den baseras på klass och inte 
individ. En klassbaserad resursfördelningsmodell skulle mildra konsekvenserna av elever 
som byter skola under ett läsår. Den ev förlusten kan istället läggas centralt och inte belasta 
den enskilda skolenheten. Denna möjlighet finns för kommunen redan idag och kommunen 
behöver således inte invänta en lagändring.

Första steget inför en sådan förändring är att få reda på hur elevflödena ser ut under ett läsår, 
dvs hur många elever byter från en kommunal skola till en fristående och hur många elever 
byter från en fristående skola till en kommunal. Detta för att politiken ska få en bild av hur 
elevflödena i Skövde kommun ser ut och vilka ev förluster den kommunala skolan har totalt 
och per skolenhet under ett läsår.”

Handlingar
Initiativärende från Skövdepartiet – Redovisning av elevflöden i grundskolan under läsår 
2020/2021, 2021/2022 och hösten 2022

Skickas till
Katarina Lindberg, sektorschef 
Anna Hedén, chefscontroller
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