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BUNAU § 60/21
Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
resursfördelningsmodell
BUN2021.0857

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-22 60/21

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta resursfördelningsmodell enligt föreslagen 
revidering daterad 2021-11-11. 

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämndens resursfördelningsmodell beskriver hur resurser fördelas till 
nämndens olika verksamheter. Nu gällande revidering av modellen består av:

- Ny resursfördelningsmodell för gymnasieskolan vilket innebär en förändring 
avseende anslagsfinansierade kostnader och kostnader som finansieras med 
grundbelopp. Förändringen innebär en likriktning mellan förskola, grundskola och 
gymnasieskola. 

- Ny resursfördelningsmodell för gymnasiesärskolan med grundbeloppsfinansiering.
- Nytt resursbidrag för elever som läser nationell idrottsutbildning eller lokal 

idrottsutbildning inom gymnasieskolan.
- Ny ersättningsmodell för integrerade elever inom grundsärskolan.
- Ny modell för tilläggsbelopp.

Handlingar
Barn och utbildningsnämndens resursfördelningsmodell, förslag daterat 2021-11-11

Skickas till
Anna Hedén, chefscontroller
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BUNAU § 61/21
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022–
2024
BUN2021.0850

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-22 61/21

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan för 2022–2024 med internbudget 
och intern kontrollplan för 2022. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare om fokusområden uppdelat per termin under 
2022 enligt följande;
vårtermin 2022 - Barn och elever i behov av särskilt stöd och exempel på hur vi arbetar 
kompensatoriskt i förskolan och skolan för dessa barn och elever

hösttermin 2022 - Så här arbetar vi i verksamheten utifrån planen för Samverkan Skola 
Arbetsliv (inklusive studievägledning som hela skolans ansvar)

Bakgrund
Kommunfullmäktige har i Strategisk plan med budget 2022-2024 beslutat om mål för 
mandatperioden. Utifrån kommunfullmäktiges mål, samt programförklaring och andra 
styrande dokument, har nämnden beslutat om målbild 2022. Som grund för nämndens 
verksamhetsplan ligger därmed nämndens beslutade målbild för mandatperioden. 
Verksamhetsplanen innehåller ett styrkort baserat på de två målen (Hög måluppfyllelse och 
Trygghet och studiero) med strategier, resultatmätningar och aktiviteter.

I verksamhetsplanen ingår även nämndens internbudget och interna kontrollplan.

Barn- och utbildningsnämndens Styrmodell för planering och uppföljning av verksamhet, 
ekonomi och personal har reviderats och där framgår att i samband med nämndens beslut 
om verksamhetsplan för nästkommande år fattar nämnden även beslut om fokusområden för 
nämndens verksamhetsbesök samt för dialogerna mellan nämnd och representanter för 
rektorer.
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Handlingar
Verksamhetsplan 2022-2024 Barn och utbildningsnämnd                                                                                                                                                    
Bilaga 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2022

Skickas till
Kommunstyrelsen 
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BUNAU § 62/21
Bidrag till enskilda huvudmän inom gymnasieskolan - 
principbeslut att använda prislista för samverkan 
Skaraborg
BUN2021.0862

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-22 62/21

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om principen att bidrag till fristående skolor inom 
gymnasieskolan beräknas utifrån samverkansområdets genomsnittspris inom 
gymnasieskolan.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att delegera till chefscontroller fatta 
bidragsbesluten per huvudman. 

Bakgrund
Enligt gymnasieförordningen 13 kap 1§ ska bidrag till fristående huvudmän för 
gymnasieskola och gymnasiesärskola beslutas per kalenderår. 

Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande kalenderåret och beslutas 
före kalenderårets början. Eftersom genomsnittspris inom gymnasieskolan grundar sig på de 
ingående kommunernas priser i samverkansområdet sammanställs denna prislista efter 
respektive ingående kommuns nämndbeslut. För att möjliggöra beslut före kalenderårets 
början delegeras beslutet till chefscontroller.

Skickas till
Anna Hedén, chefscontroller 
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BUNAU § 63/21
Beslutsattestanter 2022
BUN2021.0856

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-22 63/21

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om beslutsattestanter för verksamhetsåret 2022 
enligt handlingarna BUN2021.0856-2 och BUN2021.0856-3. 

Bakgrund
Inför nytt budgetår fattar respektive nämnd beslut om beslutsattestanter inom nämndens 
verksamhetsområde. Förändringar som sker under budgetåret som avser nivåer under 
sektorchef beslutas av sektorchef enligt delegationsordningen.

Handlingar
Beslutsattestanter SBU 2022                                                                                                                                                    
Bilaga attestförteckning nämnderna

Skickas till
Sektor styrning och verksamhetsstöd, avdelning ekonomi och verksamhetsstyrning
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BUNAU § 64/21
Styrmodell för planering och uppföljning av verksamhet, 
ekonomi och personal, revidering
BUN2020.0810

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-22 64/21

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta Styrmodell för planering och uppföljning av 
verksamhet, ekonomi och personal enligt föreslagen revidering daterad 2021-10-27. 

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden fattade i december 2019 beslut om Styrmodell för planering 
och uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal (BUN 2019-12-04, § 107/19). 
Nämndens styrmodell syftar till att beskriva nämndens och sektorchefens styrning och 
uppföljning av verksamheten inom nämndens ansvarsområde.

Förslag på nu gällande revideringar:
Under punkt 2.2 Kommunikation och dialog ”Inom gymnasieskolan är elevråd inte 
obligatoriskt till skillnad mot grundskolan. Dock finns möjligheterna för eleverna att bilda 
en elevkår, en för eleverna frivillig och demokratisk organisation att ingå i, som är helt 
fristående från skolledningen” – tillägg av mening. 

Under punkt 4.6 Kompetensförsörjningsplan ”Inom sektor barn och utbildning håller en 
kompetensförsörjningsplan på att tas fram” – ny lydelse.

Under punkt 6.1.1 Analys på nämnds- och sektorsnivå ”Nämndens delårsrapport 
kompletteras med en kompletterande och sammanfattande del som innehåller en analys 
utifrån nämndens ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet” – ny lydelse. 

Under punkt 6.2.4 Uppföljning och rapportering på avdelnings- och enhetsnivå – 
rapportering, ekonomirapport kvartal 1 och 3 – tas bort.

Under punkt 9 Publicering – Verksamhetsplan sektor barn och utbildning – tas bort.

Handlingar
Styrmodell för planering och uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal, förslag 
daterat 2021-10-27
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Skickas till
Författningssamlingen
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BUNAU § 65/21
Verksamhetsår 2022/2023
BUN2021.0854

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-22 65/21

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa verksamhetsår 2022–2023 till 
perioden 2022-08-15—2023-06-20. Verksamhetsåret omfattar grund- och 
gymnasieskolans verksamheter. 

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om verksamhetsåret för grund- 
och gymnasieskolan. 

Enligt Skolförordning (2011:185) 3 kap 2 § och gymnasieförordning (2010:2039) 3 kap 1 § 
ska läsåret ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar, därutöver får det inom läsåret 
läggas ut högst fem studiedagar. 

Beslut om läsårstider inom verksamhetsåret, innehållande studiedagar och lovdagar, finns 
upptaget i nämndens delegationsordning med delegation till sektorchef.

Läsårstider:
för eleverna gäller:
2022-08-22 (år 3 Gy 220823) — 2023-06-15 (år 3 Gy 230616)

för lärarna gäller:
2022-08-15—2023-06-20 – arbetsperioden för lärarna följer verksamhetsåret

Skickas till
Avdelningschef grundskolan
Avdelningschef gymnasieskolan
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BUNAU § 66/21
Reviderad delegationsordning barn- och 
utbildningsnämnden
BUN2018.1204

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-22 66/21

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta delegationsordning enligt förslag daterat 
2021-10-25. Ändringen som gäller ändrad delegat för beslut om tilläggsbelopp avseende 
elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd ska börja att gälla 2022-01-01, övriga 
ändringar ska börja gälla från och med 2021-12-06.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning antagen 2021-08-30, § 62/21.

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning antas vid ny mandatperiod och revideras 
därefter regelbundet vid behov.

Tillägg av delegat (stabschef) för att underteckna avtal
Sektorn ser ett behov av att föreslå ett tillägg i delegationsordning såvitt avser delegat 
(stabschef) för att underteckna avtal. Bakgrunden till förslaget är att sektorn ser ett behov av 
att minska sårbarheten inom organisationen. Sektorn föreslår därför ett tillägg i 
delegationsordning gällde stabschef som delegat avseende punkterna 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 
och 3.12.6.

Ytterligare delegat för beslut om att vidta åtgärder för att förhindra kränkande behandling 
Av nämndens delegationsordning framgår idag i punkten 3.2.2 att enhetschef har delegation 
att ta emot anmälan om kränkande behandling samt skyndsamt utreda omständigheterna 
kring uppgivna kränkningar/trakasserier och i förekommande fall vidta åtgärder. Sektor barn 
och utbildning har kunnat konstatera att det finns ett behov av att även biträdande rektor ges 
delegation för denna typ av beslut. Mot denna bakgrund föreslås ett tillägg i 
delegationsordningen och att även biträdande rektor ges delegation för beslut som avses i 
punkten 3.2.2.    
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Huvudmannens beslut om plan för utbildningen på ett introduktionsprogram
Enligt 17 kap. 7 § skollagen ska utbildningen på ett introduktionsprogram följa en plan för 
utbildningen som beslutas av huvudmannen. Barn- och utbildningsnämnden har tidigare 
beslutat att delegera beslut om antagande av plan för utbildningen på ett 
introduktionsprogram till avdelningschef för gymnasieskolan (punkten 3.9.2 i nämndens 
delegationsordning). Mot bakgrund av att utbildningsplanen ska innehålla uppgifter om 
utbildningens syfte, huvudsakligt innehåll och längd föreslås att delegationen till 
avdelningschef för gymnasieskolan återtas och att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
om plan för utbildningen på introduktionsprogram framöver. 

Ändrad delegat för beslut om tilläggsbelopp avseende elever som har ett omfattande behov 
av särskilt stöd 
Barn- och utbildningsnämnden har föreslagits att besluta om en förändrad modell för 
tilläggsbelopp. Den förändrade modellen innebär att budgeten för tilläggsbelopp föreslås 
flyttas från sektor till avdelning och att beslut om tilläggsbelopp fattas på delegation av 
respektive avdelningschef för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Mot denna 
bakgrund föreslås delegationsordningen, punkten 3.12.12 ”Beslut om tilläggsbelopp 
avseende elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd”, ändras på så sätt att delegat 
ändras från handläggare barn- och elevhälsan till avdelningschefen för förskolan, 
avdelningschefen för grundskolan respektive avdelningschefen för gymnasieskolan.  

Handlingar
Förslag till reviderad delegationsordning barn- och utbildningsnämnden, daterad 2021-10-25

Skickas till
Ledningsgrupp SBU 
Samtliga rektorer i samtliga skolformer
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BUNAU § 67/21
Reviderad plan för utbildning 2021/2022 Gymnasium 
Skövde Introduktionsprogrammen (IM)
BUN2021.0456

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-22 67/21

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderad plan för utbildning 2021/2022 
Gymnasium Skövde Introduktionsprogrammen (IM), daterad 2021-10-29. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva plan för utbildning 2021/2022 
Gymnasium Skövde Introduktionsprogrammen (IM), beslutad 2021-06-04, BUN2021.0456-
1.  

Bakgrund
Enligt 17 kap. 7 § skollagen ska utbildningen på ett introduktionsprogram följa en plan för 
utbildningen som beslutas av huvudmannen. Utbildningsplanen ska innehålla uppgifter om 
utbildningens syfte, huvudsakligt innehåll och längd. 

Sektor barn och utbildning har sett ett behov av en revidering av plan för utbildningen 
2021/2022 Gymnasium Skövde Introduktionsprogrammen (IM). Revideringen syftar till att 
tydliggöra rektors ansvar för att leda och samordna arbetet för elever på 
introduktionsprogrammen, i enlighet med 2 kap. 9 § skollagen. Det är rektor för 
introduktionsprogrammen som ska vara ansvarig rektor för eleven. Detta tydliggörande av 
ansvar är särskilt viktigt för elever som är inskrivna på programinriktat val (IMV) och 
yrkesintroduktion (IMY) då dessa elever i huvudsak får sin utbildning som integrerad elev 
på ett nationellt program. 

Vidare föreslås ett tillägg i planen som innebär ett tydliggörande av mentorskapet. Mentor 
har en central roll för eleven och dess utbildning.  Mentor ska särskilt uppmärksamma 
tecken på att eleven kan behöva stöd eller andra tecken som indikerar ett behov av en insats 
av andra kompetenser på skolan, t.ex. rektorn eller elevhälsan. Mentor ska i så fall 
skyndsamt reagera och fungera som en samordnare för insatserna.

I övrigt föreslås ett antal ändringar av mer redaktionell art. 
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Handlingar
Reviderad Plan för utbildning Introduktionsprogrammen, daterad 2021-10-29

Skickas till
Avdelningschef gymnasieskolan
Rektorer på Gymnasium Skövde
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BUNAU § 68/21
Rapportering av beslut om avstängningar på grundskolan, 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-22
BUN2021.0151

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-22 68/21

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

Bakgrund
Karin Grunselius, skoljurist, informerar om följande avstängningar på grundskolan: 

- Beslut 2021-10-20 av rektor, SED2021.0470-2, Stöpenskolan.
- Beslut 2021-10-08 av rektor, SED2019.0574-12, Vasaskolan.

Skickas till
Anmälningsärende BUN 
Berörda rektorer 
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