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Informationer 
 
Barn och utbildningsnämndens årskalender 
Iréne Weidenmo, verksamhetscontroller, går igenom justeringarna från barn och 
utbildningsnämndens workshop gällande nämndens årskalender.  
 
Ekonomiska nuläget 2020 per avdelning 
Anna Hedén, chefscontroller, informerar om det ekonomiska nuläget 2020 per 
avdelning.   



Skövde kommun  Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-03-26 4(20) 
 

4 

BUNAU § 25/20  
Patientsäkerhetsberättelse 2019 
BUN2020.0177 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-03-26 25/20 
 
Förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
patientsäkerhetsberättelse för 2019. 

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. 
 
I nu framtagen patientsäkerhetsberättelse sammanfattas patientsäkerhetsarbetet 
för den hälso- och sjukvård som har bedrivits inom barn- och elevhälsan 2019. 

Handlingar 
Patientsäkerhetsberättelse 2019 
Patientsäkerhetsberättelse 2019 
 
Skickas till 
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 
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BUNAU § 26/20  
Svar på motion om att förbjuda slöja i kommunens förskolor och 
grundskolor 
BUN2020.0095 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-03-26 26/20 
 
Förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.  
 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, § 123, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning, varpå kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
2020-01-15, § 10, att remittera motionen till barn och utbildningsnämnden.  
 
Sverigedemokraterna i Skövde har genom Alva Orrenvade föreslagit i motion att 
”kommunen beslutar att införa förbud mot religiös slöja i kommunens förskolor 
och grundskolor”. Detta utifrån att ”Sverigedemokraterna anser att införande av 
slöjförbud är en nödvändig åtgärd för att komma åt problemen med hedersförtryck 
och religiöst tvång”.  

Utredning 
Rättslig reglering 
Av 2 kap. 1 § regeringsformen framgår att var och en är tillförsäkrad 
yttrandefrihet (p. 1) och religionsfrihet (p. 6) gentemot det allmänna. 
Bestämmelserna framgår också i artikel 10 respektive 9 i Europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) 
som gäller som svensk lag. En begränsning av fri- och rättigheterna kräver stöd i 
lag. En begränsning får inte rikta sig mot en viss religion, eftersom det kan utgöra 
ett missgynnande på ett sätt som är diskriminerande enligt 4 § 
diskrimineringslagen. Rätten att bära religiös klädsel är alltså skyddad genom både 
regeringsformen, europakonventionen och diskrimineringslagen. 

Praxis 
Diskrimineringsombudsmannen har i beslut 2010-11-30 dnr 2009/103 uttalat att 
generella förbud mot heltäckande slöja utan att ta hänsyn till de specifika 
förutsättningarna i det enskilda fallet inte är tillåtet.  
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Vidare har Skolinspektionen i flera beslut framhållit att elevernas klädsel bör ses 
som ett individuellt uttryck som bestäms av eleverna själva, t.ex. beslut den 2017-
12-04, dnr 401-2017:7883 där Skolinspektionen uttalar att det inte är möjligt att 
skolans ordningsregler innehåller krav på enhetlig klädsel (skoluniform).  

Det är heller inte möjligt att förbjuda ”alla typer av huvudbonader i skolan”, 
Skolverkets beslut 52-2006:689. I det sist nämnda beslutet från Skolverket 
kritiserades en friskola för att den förbjudit en elev att bära slöja/sjal med 
hänvisning till generella ordningsregler. Skolverket ansåg att det innebar att elever 
som av religiösa skäl bar slöja/sjal stängdes ute från skolan, som därmed inte stod 
öppen för alla elever i enlighet med de krav som uppställs i skollagen, se 9 kap. 2 § 
3 p. skollagen. Skolverket uttryckte vidare att det är verkets uppfattning att en 
skolledning endast på grund av omständigheter i det särskilda fallet kan uppställa 
förbud för viss klädsel.  

Ett sådant beslut är endast motiverat om det kan visas att klädseln i just det 
särskilda fallet påverkar ordningen och säkerheten i skolan eller om skolan 
därigenom förhindras att fullfölja sitt pedagogiska uppdrag. Att i skolan ställa upp 
ett generellt förbud för elever att bära alla typer av huvudbonader innebär enligt 
Skolverket att de elever, som t.ex. bär religiösa huvudbonader så som slöja eller 
judisk kippa, förhindras att utöva sin religion. Enligt Skolverket kan en skolas 
beslut att förbjuda elever att bära sjal/slöja anses strida mot lagen om förbud mot 
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.  

Vidare har Justitieombudsmannen (JO) uttalat sig om skolledningens rätt och 
skyldighet att ingripa mot åsiktsyttringar eller andra beteenden som inte är 
förenliga med ordningens upprätthållande i skolan, JO 1997/98 s. 436). JO har 
därvid uttalat att skolan kan anta egna ordningsregler. Sådana ordningsregler får 
dock inte strida mot lag eller annan författning.   

Utifrån lagstiftning och refererad praxis ovan gör sektorn bedömningen att det inte 
är lagenligt att införa ett generellt förbud mot att bära slöja i kommunens 
grundskolor. 

Särskilt om förskolan 
Ovanstående praxis och uttalanden i förarbetena handlar om elever i skolan. När 
det gäller barn i förskolan finns, såvitt känt, ingen praxis att ta ledning av. När det 
gäller bestämmelserna om förskolebarns yttrandefrihet och religionsfrihet får 
barnets rättigheter ses i ljuset av bestämmelserna som reglerar vårdnadshavarnas 
bestämmanderätt över barnet.  
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Enligt 6 kap. 11 föräldrabalken har barnets vårdnadshavare rätt och skyldighet att 
bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter och vårdnadshavare 
ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till 
barnets synpunkter och önskemål. Det är alltså vårdnadshavarna som i mycket stor 
utsträckning bestämmer vad barnet ska ha på sig på morgonen när barnet ska gå 
till förskolan.  

Mot denna bakgrund, och med hänvisning till det som anförts ovan avseende 
praxis inom skolans område, gör dock sektorn bedömningen att det inte heller är 
lagenligt att införa ett generellt förbud mot att bära slöja i kommunens förskolor. 

Sammanfattande bedömning 
Mot ovanstående bakgrund gör sektorn sammanfattningsvis bedömningen att inte 
är tillåtet eller förenligt med grundlagsstadgade religionsfriheten, 
diskrimineringslagen och skollagen att införa ett generellt förbud mot slöja/sjal i 
kommunens förskolor och grundskolan. Stöd för denna bedömning finns i den 
praxis som redogjorts för ovan. Motionen föreslås därför avslås.  

Handlingar 
Svar på motion om att förbjuda slöja i kommunens förskolor och 
grundskolor 
Motion om att förbjuda slöja i kommunens förskolor och grundskolor 
(SD), undertecknad av motionären 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen                                
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BUNAU § 27/20  
Remissvar: Medborgarförslag om uppstart av kommunal 
landsbygdsskola i Varola 
BUN2020.0103 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-03-26 27/20 
 
Förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå 
medborgarförslaget med motivering att det inte finns behov av nya elevplatser på 
grundskolan i Skövde kommun.  

Bakgrund 

Ett medborgarförslag har inkommit där föreslagställaren har lämnat följande 
förslag - Starta skolverksamhet i Varola hösten 2019. Om nuvarande form inte kan 
accepteras så se över möjligheten med förskolan och årsklasserna förskoleklass till 
och med klass 3 i Varola skola. 
 
Medborgarförslaget inkom till kommunen 2019-06-14. På grund av en del 
formaliafel från förslagsställaren försenades därmed hanteringen av 
medborgarförslaget. Dock bestämdes att fortsätta sedvanlig beredningsprocess av 
medborgarförslaget. 
 
I varje rektors ansvar ligger ett statligt och ett kommunalt uppdrag. I det statliga 
uppdraget ansvarar rektor för att säkerställa elevernas kunskapsutveckling, dvs att 
det bedrivs en kvalitativ utbildning så att eleverna når så långt som möjligt i sin 
utveckling. Inom uppdraget ingår även att säkerställa elevernas trygghet och 
studiero.  
 
I det kommunala uppdraget ingår att styra mot barn och utbildningsnämndens 
målbild samt att bedriva en verksamhet inom av nämnden beslutade budgetramar. 
 
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2018-11-20, § 121, om nedläggning av 
samtliga verksamheter (förskoleklass, fritidshem och grundskola åk 1-6) på Varola 
skola från och med 2019-06-14. Detta utifrån att både det statliga och kommunala 
uppdrag som rektor ansvarar för inte kunde genomföras. 
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I slutet av januari 2019 togs beslut i LOKS (Lokalstyrgruppen) avseende 
ombyggnation av matsalen i Värsås skola. Vidare beslutades om omplanering av 
skolskjutstrafiken till Värsås skola. Detta i kombination möjliggör ytterligare 
elevplatser på Värsås skola. Utifrån kommunens nuvarande och framtida 
ekonomiska utmaningar gör att kommunens verksamheter måste bedrivas så 
resurseffektivt som möjligt varpå sektor barn och utbildning inte ser behov eller 
möjlighet till ytterligare elevplatser inom grundskolan i Varola, Förskoleklass till 
årskurs 3. 
 
En översyn gjordes 2020-02-17 av köplatser till förskolan Vargkulan i Varola. 
Översynen visar att det i nuläget inte finns någon kö till förskolan eller barn i kö 
gällande överflyttning till eller från Vargkulan. Vargkulans förskola har 19 platser 
varav tre av dessa är lediga. Inför hösten 2020 kommer fyra barn att lämna 
förskolan vilket innebär att det då kommer finnas sju stycken lediga 
förskoleplatser på Vargkulan. Januari 2021 önskar ett barn plats på förskolan 
Vargkulan.  
 
Sammantaget av ovan nämnda bakgrund gör sektorn bedömningen att det inte 
finns behov av ytterligare elevplatser i Varola. Medborgarförslaget föreslås därför 
avslås.  

Handlingar 
Remissvar: Medborgarförslag om uppstart av kommunal 
landsbygdsskola i Varola 
MASKAD, Medborgarförslag om uppstart av kommunal landsbygdsskola 
i Varola 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen                                
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BUNAU § 28/20  
Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman 
för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola 
BUN2020.0185 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-03-26 28/20 
 
Förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan 
från Plusgymnasiet AB om en utökning av verksamheten. 
 
Reservation  
Robert Ciabatti (S) reserverar sig mot beslutet.  

Bakgrund 

Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning 
Blankas gymnasieskola Skövde i Skövde kommun från och med läsåret 2021/2022. 
Plusgymnasiet AB ansöker om att utöka verksamheten med ytterligare ett 
program, ekonomiprogrammet inriktning ekonomi, med 12 platser per år. 
Utökningen medför att Drottning Blankas gymnasieskola Skövde hösten 2023 ökat 
antalet platser med 36. 
 
Sedan tidigare erbjuder Drottning Blankas gymnasieskola Skövde barn- och fritids-
programmet, hantverksprogrammet, hotell- och turismprogrammet, 
samhällsvetenskaps-programmet samt vård- och omsorgsprogrammet. Inför 
hösten 2020 har Drottning Blankas gymnasieskola Skövde totalt 108 sökbara 
platser. 
Fullt utbyggd verksamhet innebär att Drottning Blankas gymnasieskola Skövde 
inför läsåret 2023/2024 avser att totalt erbjuda 144 utbildningsplatser. 
 
Barn och utbildningsnämnden bedömer att de ekonomiska, organisatoriska och 
pedagogiska konsekvenserna för den kommunala gymnasieskolan i Skövde är 
hanterbara. 
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Handlingar 
Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola 
Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som 
huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola - bilaga 
1 
Befolkningsprognos och sammanställning Skövde kommun - bilaga 2 
Remiss ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en 
befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas gymnasieskola 
Skövde, Skövde kommun 
Remiss ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en 
befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas gymnasieskola 
Skövde, Skövde kommun 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolinspektionen  
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BUNAU § 29/20  
Ansökan från IT-Gymnasiet Sverige AB om godkännande som 
huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola 
BUN2020.0134 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-03-26 29/20 
 
Förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan 
från IT-Gymnasiet Sverige AB om en utökning av verksamheten.   
 
Reservation  
Robert Ciabatti (S) reserverar sig mot beslutet.  
 
Bakgrund 

IT-Gymnasiet Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid NTI 
Gymnasiet Skövde i Skövde kommun från och med läsåret 2021/2022. IT-Gymnasiet 
Sverige AB ansöker om att utöka verksamheten med ytterligare en inriktning, 
design och produktutveckling, på teknikprogrammet med 12 platser per år. 
Utökningen medför att NTI Gymnasiet Skövde hösten 2023 ökat antalet 
utbildningsplatser med 36. 
 
Sedan tidigare erbjuder NTI Gymnasiet Skövde teknikprogrammet med 
inriktningen informations- och mediateknik, el- och energiprogrammet samt 
programmet international baccalaureate. Inför hösten 2020 har NTI Gymnasiet 
Skövde totalt 96 sökbara platser. 
 
Fullt utbyggd verksamhet innebär att NTI Gymnasiet Skövde inför läsåret 2023/2024 
avser att totalt erbjuda 132 utbildningsplatser. 
 
Barn och utbildningsnämnden bedömer att de ekonomiska, organisatoriska och 
pedagogiska konsekvenserna för den kommunala gymnasieskolan i Skövde är 
hanterbara. 
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Handlingar 
Ansökan från IT-Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman 
för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola 
Befolkningsprognos och sammanställning Skövde kommun - bilaga 2 
Yttrande över ansökan från IT-Gymnasiet Sverige AB om godkännande 
som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola - 
bilaga 1 
Remiss - ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en 
befintlig fristående gymnasieskola vid IT-Gymnasiet Skövde AB 
KS - Begäran om yttrande gällande remiss ansökan om godkännande som 
huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid IT-
Gymnasiet Skövde AB 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolinspektionen       
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BUNAU § 30/20  
Remissyttrande från Skövde kommun över ansökan från 
Olinsgymnasiet Skara AB om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
Olinsgymnasiet i Skara kommun från och med läsåret 2021/2022 
BUN2020.0153 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-03-26 30/20 
 
Förslag till beslut 
Skövde kommun, barn och utbildningsnämnden, beslutar ansluta sig till Skara 
kommuns remissyttrande.  
 
Bakgrund 

Olinsgymnasiet Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
Olinsgymnasiet i Skara kommun från och med läsåret 2021/2022. 
 
Skövde kommun har fått tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800).  
 
Olinsgymnasiet Skara AB ansöker om att utöka verksamheten med följande 
program, inriktning samt antal utbildningsplatser per år: 
- Estetiska programmet, inriktning dans med 8 platser  
- Estetiska programmet, inriktning teater med 8 platser  
- Estetiska programmet, inriktning bild och formgivning med 8 platser  
 
Fullt utbyggd verksamhet skulle innebära att Olinsgymnasiet i Skara år 2023 utökat 
sin verksamhet med 72 utbildningsplatser.  
 
Skövde kommun ingår i ett samverkansavtal med grannkommunerna genom 
Utbildning Skaraborg. Syftet är att stärka och utveckla Skaraborg till en attraktiv 
gymnasieregion.  
 
Samverkansavtalet innebär bland annat att eleverna har möjlighet att söka önskat  
program på samtliga kommunala gymnasieskolor inom samverkansområdet. 
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Inom samverkansområdet Utbildning Skaraborg har det utvecklats en praxis där 
övriga kommuner följer lägeskommunens yttrande när det gäller ansökan om att få 
etablera alternativt utöka en fristående gymnasieskola.  

Handlingar 
Remissyttrande från Skövde kommun över ansökan från Olinsgymnasiet 
Skara AB om godkännande som huvudman för en utökning av en 
befintlig fristående gymnasieskola vid Olinsgymnasiet i Skara kommun 
från och med läsåret 2021/2022 
Remiss från Skolinspektionen - möjlighet att lämna yttrande gällande 
Olinsgymnsiets ansökan om utökning av befintlig fristående 
gymnasieskola i Skara kommun (SI 2020:570). 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen                                 
Skolinspektionen 
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BUNAU § 31/20  
Remissyttrande från Skövde kommun över ansökan från 
Olinsgymnasiet Skara AB om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Olinsgymnasiet i 
Götene kommun från och med läsåret 2021/2022 
BUN2020.0154 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-03-26 31/20 
 
Förslag till beslut 
Skövde kommun, barn och utbildningsnämnden, beslutar ansluta sig till Götene 
kommuns remissyttrande.              
 
Bakgrund 

Olinsgymnasiet Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Olinsgymnasiet 
i Götene kommun från och med läsåret 2021/2022. 
 
Skövde kommun har fått tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800).  
 
Olinsgymnasiet Skara AB ansöker om följande program, inriktningar samt antal 
utbildningsplatser: 
- Industritekniska programmet, inriktning produkt och maskinteknik, 8 platser 
- Industritekniska programmet, inriktning processteknik med 6 platser 
- Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning plåtslageri med 4 platser 
- Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad med 4 platser 
- Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning mark och anläggning med 4 
platser 
- Handels- och administrationsprogrammet, inriktning handel och service med 8 
platser 
- Barn- och fritidsprogrammet med 10 platser 
- Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport med 6 platser 
 
Fullt utbyggd verksamhet år 2023 skulle innebära totalt 150 utbildningsplatser. 
 
Skövde kommun ingår i ett samverkansavtal med grannkommunerna genom 
Utbildning Skaraborg. Syftet är att stärka och utveckla Skaraborg till en attraktiv 
gymnasieregion.  
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Samverkansavtalet innebär bland annat att eleverna har möjlighet att söka önskat 
program på samtliga kommunala gymnasieskolor inom samverkansområdet. 
 
Inom samverkansområdet Utbildning Skaraborg har det utvecklats en praxis där 
övriga kommuner följer lägeskommunens yttrande när det gäller ansökan om att få 
etablera, alternativt utöka, en fristående gymnasieskola.  

Handlingar 
Remissyttrande från Skövde kommun över ansökan från Olinsgymnasiet 
Skara AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 
fristående gymnasieskola vid Olinsgymnasiet i Götene kommun från och 
med läsåret 2021/2022 
Remiss från Skolinspektionen - möjlighet att lämna yttrande gällande 
Olinsgymnsiets ansökan om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola i Götene kommun (SI 
2020:991). 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen                       
Skolinspektionen 
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BUNAU § 32/20  
Inriktningsbeslut för effektivisering budget 2021 
BUN2020.0217 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-03-26 32/20 
 
Förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar att effektiviseringen på 12,3 miljoner 
kronor, motsvarande 1% av kommunbidraget, ska fördelas enligt nedan. 
 
Intern styrning och stöd  3,3 miljoner kronor 
Förskolan   3 miljoner kronor 
Grundskolan  5 miljoner kronor 
Gymnasieskolan  1 miljon kronor 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige fattade beslut om Strategisk plan med budget 2021 den 16 juni 
2019, § 82. I Strategisk plan med budget fastställdes att verksamheterna ska 
effektivisera med 1 procent per år under 2020 till 2022. För Barn och 
utbildningsnämnden innebär det 12,3 miljoner kronor år 2021. 

 
Handlingar  
Inriktningsbeslut för effektivisering budget 2021 
 
Skickas till 
Katarina Lindberg, sektorschef 
Anna Hedén, chefscontroller 
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BUNAU § 33/20  
Planerings-/kompetensutvecklingsdagar för personal inom förskola 
och fritidshem ställs in våren 2020  
BUN2020.0292 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-03-26 33/20 

Förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar att kvarvarande planerings-/kompetens-
utvecklingsdagar för personal inom förskola och fritidshem våren 2020 ställs in.  
Detta med anledning av läget kring Covid -19. 

Bakgrund 

Barn och utbildningsnämnden har sedan tidigare beslutat om planerings- och 
kompetensutvecklingsdagar för personal inom förskola och fritidshem. Nämnden 
beslutade 2015-04-07, § 33, att antalet planeringsdagar för personal inom förskola 
utökas från två till fyra dagar, dvs två dagar/termin. Nämnden beslutade även 2018-
11-12, § 110, att fastställa kompetensutvecklingsdagar för personal inom fritidshem 
till fyra dagar per läsår, dvs två dagar/termin. 
 
Med anledning av läget kring Covid -19 bör kvarvarande planerings- och 
kompetensutvecklingsdagar våren 2020 ställas in. Dessa dagar kräver i normalfallet 
att vårdnadshavare själva löser sin barnomsorg vilket sektorn nu under rådande 
omständigheter inte vill belasta vårdnadshavare ytterligare med.  

I ovan nämnda beslut står också beskrivet att vårdnadshavare som inte själva kan 
lösa sin barnomsorg dessa dagar erbjuds placering på närliggande förskola 
alternativt ersättningsplats på fritidshem. Detta kommer inte att gälla våren 2020 
då sektorn inte vill flytta barn/elever eller personal mellan olika 
förskolor/fritidshem med tanke på smittspridning.  

Handlingar 
Planerings-/kompetensutvecklingsdagar för personal inom förskola och 
fritidshem ställs in våren 2020 
BUN §33 Planeringsdagar förskola 
Beslut BUN, 2018-11-12, § 110, Kompetensutvecklingsdagar fritidshem 
 

Skickas till 
Rektorer inom förskola och grundskola                                 
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Övriga frågor  
 
Robert Ciabatti (S) informerar att Socialdemokraterna lyfte en fråga på 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 om möjligheten att ge de 
gymnasieelever som studerar hemifrån lunchkuponger på Skövde 
lunchrestauranger. Robert Ciabatti (S) ställer frågan om elever som vill, har någon 
möjlighet att äta gratis? Katarina Lindberg, sektorschef, besvarar frågan och 
informerar att det i dagsläget inte finns någon möjlighet för eleverna att få 
lunchkuponger men att sektor socialtjänst och socialnämnden har tagit ett extra 
ansvar för att hjälpa familjer med socioekonomiska förhållanden.   
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