Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Datum:2022-08-29 kl. 08:30

1(19)

Innehållsförteckning
Ärenden

BUN § 58/22 Inriktningsbeslut för effektivisering budget 2023 - reviderad efter budgetbeslut
Kommunfullmäktige................................................................................................................5
BUN § 59/22 Revidering av regler för skolplacering i förskoleklass och grundskolan årskurs 7 i
Skövde kommun.....................................................................................................................6
BUN § 60/22 Revidering av riktlinjer för trygghet och studiero samt polisanmälan................8
BUN § 61/22 Skövde kommuns riktlinjer för ledighet, skolplikt och utlandsvistelse.............10
BUN § 62/22 Förordnande av verksamhetschef enligt HSL, för elevhälsans medicinska insatser
.............................................................................................................................................12
BUN § 63/22 Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2023 ..........................13
BUN § 64/22 Anmälan av anmälningsärenden, barn- och utbildningsnämnden 29 augusti 15
BUN § 65/22 Anmälan av delegationsbeslut, barn- och utbildningsnämnden 29 augusti....17
BUN § 66/22 Redovisning av minnesanteckningar från programråd och råd i förskola och skola,
barn- och utbildningsnämnden 29 augusti ...........................................................................18
Övriga frågor.......................................................................................................................19

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Datum:2022-08-29 kl. 08:30

2(19)

Plats och tid

Sammanträdesrummet KS-salen, 2022-08-29 kl. 08:30-16:30

Ledamöter

Beslutande
Anders Karlsson (M)
Marianne Gustafson (KD)
Robert Ciabatti (S)
Rohland Peterson (M)
Fredrik Johansson (M)
Marie Guhrén (M) från kl.

Ersättare
Marie-Louise Fahlström (L)
Emma Wiezell (S) frånvarande kl.
10:55-12:15

Anita Andersson (S)
Joakim Nord (S)
Therese Steise (SD)

10:15-15:00

Malte Svensson (C)
Johan Ekström (L)
Pia Lahger (S)
Emelie Wärn (S)
Per Johansson (S)
Désireé Sandström (MP)
ersätter Carlos Bobadilla Jeria (V)

Todd Shepherd (SD)

Övriga deltagande

Katarina Lindberg, rektor
Emma Arnham, sekreterare
Pia Kardetoft, rektor
Peter Andersson, rektor
Gustav Grunselius, avd. chef
Maria Jansson, stabschef
Stina Arvidsson, HR-partner
Caroline Hägglund, tf.
avd.chef
Sofhia Lind, avd. chef
Karin Hallhagen Bagby, avd.
chef

Anna Hedén, chefscontroller
Karin Grunselius, skoljurist
Anna-Karin Gustavsson,
digitaliseringsstrateg
Sara von Seth, IT-strateg
Helene Sandstedt, Lärarförbundet,
kl. 10:15-12:15
Magnus Sannö, Lärarnas
Riksförbund, 10:15-12:15

Protokollet är digitalt justerat
Utses att justera

Per Johansson (S)

Sekreterare
Ordförande
Justerande

Emma Arnham
Anders Karlsson (M)
Per Johansson (S)

Paragrafer

§58/22-§66/22
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Informationer
Ordförande informerar
Ordförande Anders Karlsson (M) informerar om:
- Eftermiddagens verksamhetsbesök med tema digitalisering.
Sektorschef informerar
Katarina Lindberg, sektorschef, informerar om:
- Ny information från Regeringen kring Lärarlönelyftet.
- Beslut från Skolinspektionen att huvudmannen vidtagit tillräckliga åtgärder och
avslutar sin regelbundna kvalitetsgranskning.
- Husvikarier på förskolan.
- Rekrytering av biträdande avdelningschef grundskola tillsätts av Helena Birgersson
som börjar den 1 oktober.
Verksamheten informerar
Verksamhetsbesök på Tidans förskola, Skogens förskola och Lerdala förskola
Barn- och utbildningsnämnden genomför verksamhetsbesök på Tidans förskola, Skogens
förskola och Lerdala förskola. Under hösten 2022 följer nämnden upp, genom
verksamhetsbesök och dialog med utvalda rektorer, ”Så här arbetar vi i verksamheten utifrån
planen för Samverkan Skola Arbetsliv (inklusive studievägledning som hela skolans
ansvar)”.
Presentation nya rektorer
Pia Kardetoft och Peter Andersson presenterar sig inför nämnden med anledning av deras
nya uppdrag som rektorer. Pia Kardetoft är ny rektor på Hästhovens förskola och Peter
Andersson är ny rektor på Gymnasium Skövde Kavelbro.
Presentation ny avdelningschef
Gustav Grunselius, avdelningschef, presenterar sig inför nämnden med anledning av hans
nya uppdrag som avdelningschef för barn- och elevhälsan i Skövde kommun.
Barn- och utbildningsnämndens målbild 2026
Maria Jansson, stabschef, presenterar förslag på målbild 2026 och dess layout.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Stina Arvidsson, HR-partner, och Maria Jansson, stabschef, informerar om Skövde
kommuns rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt sektorns arbete med
systematiskt arbetsmiljöarbete.
Antagningsstatistik Gymnasium Skövde
Caroline Hägglund, tf. avdelningschef, redovisar antagning- och beläggningsstatistik för
Gymnasium Skövde.
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Information 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.
Information om beslutade och kommande propositioner
Anna Hedén, chefscontroller, och Karin Grunselius, skoljurist, informerar om beslutade och
kommande propositioner som påverkar sektorn och nämndens arbete. Avdelningschefer
finns på plats för att svara på eventuella frågor.
Grundskoleutredning
Karin Hallhagen Bagby, avdelningschef, informerar om den pågående
grundskoleutredningen där uppdraget är att ta fram underlag för beslut avseende inriktning
för dimensioneringen av framtida elevplatsbehov. Underlaget ska innehålla flera alternativa
förslag, kostnadsjämförelser, ett såväl kort som långt perspektiv. Utredningen omfattar
årskurs 7–9 med eventuella konsekvenser för förskoleklass till årskurs 6. Utredningen
beräknas vara klar i november. På dagens möte presenteras elevprognos och ändrad timplan.
Kommunfullmäktiges budgetsatsning kring digitalisering
Anna-Karin Gustavsson, digitaliseringsstrateg, och Sara von Seth, IT-strateg, informerar om
kommunfullmäktiges budgetsatsning kring digitalisering och hur detta kommer påverka
sektorns arbete.
Verksamhetsbesök med tema digitalisering på Värsås förskola, Trädgårdsstadens skola och
gymnasiesärskolan
Barn- och utbildningsnämnden genomför verksamhetsbesök med tema digitalisering på
Värsås förskola, Trädgårdsstadens skola och gymnasiesärskolan.
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BUN § 58/22
Inriktningsbeslut för effektivisering budget 2023 reviderad efter budgetbeslut Kommunfullmäktige
BUN2022.0186

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2022-08-15

34/22

2 Barn- och utbildningsnämnden

2022-08-29

58/22

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att effektiviseringen på 6,7 miljoner kronor,
motsvarande 0,5% av kommunbidraget, ska fördelas enligt nedan.
Intern styrning och stöd
Förskolan
Grundskolan
Gymnasieskolan

0,3 miljoner kronor
1,95 miljoner kronor
3,35 miljoner kronor
1,1 miljoner kronor

Fördelningen av effektiviseringen innebär att samtliga avdelningar ska effektivisera 0,5% av
sin budget.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva barn- och utbildningsnämndens beslut
BUN §26/22.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20, §108/22 att samtliga nämnder ska effektivisera
0,5% av kommunbidraget. För barn- och utbildningsnämden innebär det en effektivisering
2023 på 6,7 miljoner kronor.
Handlingar
Skickas till
Anna Hedén, chefscontroller
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BUN § 59/22
Revidering av regler för skolplacering i förskoleklass och
grundskolan årskurs 7 i Skövde kommun
BUN2020.0449

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2022-08-15

35/22

2 Barn- och utbildningsnämnden

2022-08-29

59/22

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderade regler för skolplacering i
förskoleklass och grundskolan årskurs 7 i Skövde kommun, enligt förslag daterat 2022-0705.
De reviderade reglerna ersätter tidigare antagna regler för skolplacering i förskoleklass och
grundskolan årskurs 7 i Skövde kommun (BUN2020.0449, 2020-08-17, § 49/20, reviderade
2021-10-04, § 70/21).
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fattat beslut om regler för skolplacering i
förskoleklass och grundskolan årskurs 7 i Skövde kommun samt revidering av dessa
(BUN2020.0449, 2020-08-17, § 49/20 och 2021-10-04, § 70/21).
Förtydligande avseende elever folkbokförda i annan kommun
Av de nu gällande reglerna för skolplacering framgår kommunens urvalsgrunder under
punkten 2.4 (förskoleklass) och punkten 2.5 (årskurs 7). För såväl förskoleklass som årskurs
7 är det första urvalskriteriet ”Folkbokförd i Skövde kommun”.
Under punkten 1.3 regleras vidare vad som gäller för elever som ska flytta till Skövde
kommun och/eller inte är folkbokförda i Skövde kommun. Av de nu gällande reglerna
framgår att ”Elever från andra kommuner antas i mån av plats. Skolvalsprocessen ska vara
avslutad innan placering erbjuds.”.
Sektorn bedömer att ett förtydligande i denna del bör ske då den första urvalsgrunden om att
eleven ska vara folkbokförd i Skövde kommun och skrivningen om att elever från andra
kommuner antas i mån av plats och att skolvalsprocessen ska vara avslutad innan placering
erbjuds är tvetydiga. Mot denna bakgrund föreslås de två nämnda meningarna under punkten
1.3 ersättas med meningen ”Elev som är folkbokförd i annan kommun deltar i skolvalet
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utifrån gällande urvalsgrunder.”.
Elever som ska flytta till Skövde kommun ska kunna uppvisa tomtkontrakt, köpekontrakt,
hyreskontrakt eller likande
Enligt nuvarande regler möjliggörs för elever som ska flytta till Skövde kommun i samband
med kommande höstterminen att delta i skolvalet. Vårdnadshavarna till dessa elever ska enligt
gällande regler ange elevens kommande folkbokföringsadress i ansökan. Sektorn föreslår att
ett tillägg i reglerna görs som innebär att vårdnadshavare ska kunna uppvisa tomtkontrakt,
köpekontrakt, hyreskontrakt eller likande som styrker en kommande flytt och folkbokföring till
Skövde kommun.
Urvalsgrunder - bedömning av barnets bästa
Av barnkonventionens artikel 3 följer att vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand
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.
Skolvalsprocessen och aktuella regler för skolplacering av elever i förskoleklass och i årskurs 7
avser övergripande beslut som rör grupper av barn. De urvalsgrunder som gäller enligt nuvarande
regler till förskoleklass är 1.) folkbokförd i Skövde kommun, 2.) syskonförtur, och 3.) avstånd till
önskad skola. De urvalsgrunder som gäller till årskurs 7 är 1.) folkbokförd i Skövde kommun och
2.) avstånd till önskad skola.
Skolväsendets överklagandenämnd har i beslut bedömt att urvalsgrunderna syskonförtur och den
elev som bor närmast skolan (”absolut närhet”) är godtagbara och i överensstämmelse med
skollagen (Överklagandenämndens beslut 2016-09-08, dnr 2016:300 och beslut 2016-08-19, dnr
2016:206).
Mot ovanstående bakgrund gör sektorn bedömningen att de urvalsgrunder som barn- och
utbildningsnämnden tidigare beslutat om och som idag gäller för såväl förskoleklass som för
årskurs 7 är förenliga med skollagen och praxis. Kommunens beslutade urvalsgrunder
bedöms vara objektiva och sakliga och det som sammantaget är bäst för samtliga inblandade
elever. Ingen förändring föreslås därför i denna del.
Handlingar
Regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola årskurs 7 i Skövde kommun, förslag
daterat 2022-07-05
Skickas till
Maria Jansson, stabschef
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BUN § 60/22
Revidering av riktlinjer för trygghet och studiero samt
polisanmälan
BUN2021.0552

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2022-08-15

36/22

2 Barn- och utbildningsnämnden

2022-08-29

60/22

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta revidering av Riktlinjer för trygghet och
studiero samt polisanmälan enligt förslag daterat 2022-07-05.
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att anta revidering av Riktlinjer för trygghet och
studiero samt polisanmälan 2021-10-04.
2022-06-02 beslutade riksdagen att anta proposition prop. 2021/22:160, Skolans arbete med
trygghet och studiero. De nya bestämmelserna träder i kraft 2022-08-01. Syftet med
ändringarna i skollagen har syftat till ökad trygghet och studiero i skolan och i förlängningen
högre kunskapsresultat.
Ändringarna i skollagen avser i huvudsak följande:
 Ansvaret för det förebyggande arbetet inom trygghet och studiero tydliggörs och
begreppet studiero definieras. Huvudmannen ska säkerställa att det på skolenheten
bedrivs ett förebyggande arbete som syftar till att skapa trygghet och studiero.


Nya bestämmelser om mobiltelefoner. Dessa ska vid undervisning i regel endast få
användas efter lärarens instruktion och möjligheterna att omhänderta sådana samt ha
mobilfria skoldagar ska öka.



All personal (inte bara lärare och rektor) ska få vidta de medelbara och tillfälliga
åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero.



Det ska framgå uttryckligen av skollagen att dessa åtgärder innefattar en befogenhet
att ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar
(detta har tidigare bara följt av förarbeten och praxis).



Det ska bli enklare för rektorn att besluta om avstängning samt tillfällig placering
inom och utanför skolenheten (gäller alla skolformer exkl. förskola, förskoleklass
och fritidshem).
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Rektor på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska få besluta om avstängning
(idag får endast huvudmannen besluta om detta för dessa skolformer).

I anledning av aktuella ändringar i skollagen ser sektorn ett behov av revidering av riktlinjer
för trygghet och studiero samt polisanmälan. Förslagen till revidering framgår av förslag
daterat 2022-07-05.
Handlingar
Riktlinjer för trygghet och studiero samt polisanmälan, revidering 2022-07-05
Skickas till
Författningssamlingen
SBU ledningsgrupp
Samtliga rektorer SBU
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BUN § 61/22
Skövde kommuns riktlinjer för ledighet, skolplikt och
utlandsvistelse
BUN2022.0459

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2022-08-15

37/22

2 Barn- och utbildningsnämnden

2022-08-29

61/22

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till nya riktlinjer för ledighet, skolplikt och
utlandsvistelse, enligt förslag daterat 2022-07-05.
Barn- och utbildningsnämnden upphäver Arbetsordning för hantering av ärenden avseende
anmälan av elev som inte fullgör sin skolplikt samt hantering av avstängningsärenden – på
nämndnivå, beslutad av barn- och utbildningsnämnden 2020-03-23, § 29/20, dnr
BUN2019.0333 och BUN2018.1204.
Barn- och utbildningsnämnden upphäver Riktlinjer för föreläggande och vitesföreläggande,
beslutad av barn- och utbildningsnämnden 2016-04-05, § 20, dnr BUN2016.0050.
Bakgrund
Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt föreskrifterna i skollagen kapitel 7. Lagen
innebär att varje barn ska ha en skolplacering och har rätt till kostnadsfri grundläggande
utbildning. Skövde kommun ska säkerställa att varje barn som är folkbokförd i kommunen
har en skolplacering och att eleven fullgör sin skolgång. Ansvaret för att skolplikten uppfylls
är delat mellan vårdnadshavare, hemkommun samt huvudmannen för den skolenhet som
eleven är inskriven vid.
Riktlinjerna innehåller information och beskrivning avseende ledighet, skolplikt och
utlandsvistelse. I första hand ska en elev fullgöra sin skolplikt genom att närvara vid
samtliga fastställda skoldagar. En skolpliktig elev kan beviljas ledighet under de
förutsättningar skollagen och praxis medger detta. Vidare kan en elev även beviljas att
fullgöra skolplikten på annat sätt om samtliga kriterier för att beviljas fullgörande av
skolplikt på annat sätt är uppfyllda. Om en elev flyttar utomlands och skolan bedömer att
utlandsvistelsen är varaktig kommer skolplikten upphöra så snart hemkommunen säkerställt
att eleven lämnat Sverige. I riktlinjen tas även upp hur skolan och huvudmannen ska agera
när en elev är frånvarande och under vilka förutsättningar en frånvaroutredning ska inledas
av rektor.
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Riktlinjen är framtagen för att säkerställa att samtlig personal inom sektor barn och
utbildning hanterar ledighet, skolplikt och utlandsvistelse i linje med aktuella lagrum och
vad denna riktlinje anger. Riktlinjen ska ge vägledning för hur aktuella bestämmelser i
skollagen tolkas och tillämpas. Riktlinjen ska också säkerställa att samtliga elever i Skövde
kommun fullgör skolplikt och att rätten till utbildning tillgodoses.
I samband med framtagandet av aktuell riktlinje samt revidering av riktlinjer för trygghet
och studiero samt polisanmälan föreslår sektor barn och utbildning att Arbetsordning för
hantering av ärenden avseende anmälan av elev som inte fullgör sin skolplikt samt hantering
av avstängningsärenden – på nämndnivå, beslutad av barn- och utbildningsnämnden 202003-23, § 29/20, och Riktlinjer för föreläggande och vitesföreläggande, beslutad av barn- och
utbildningsnämnden 2016-04-05, § 20, upphävs. De två riktlinjerna förslås upphävas då
berörda delar vävs in i det nya förslaget till riktlinje för ledighet, skolplikt och
utlandsvistelse samt i reviderad riktlinje för trygghet och studiero samt polisanmälan.
Handlingar
Riktlinjer för föreläggande och vite vid frånvaro.docx
Arbetsordning för hantering av ärenden avseende anmälan av elev som inte fullgör sin
skolplikt
Skövde kommuns riktlinjer för ledighet, skolplikt och utlandsvistelse, förslag daterat 202207-05
Skickas till
Författningssamlingen
SBU ledningsgrupp
Rektorer förskoleklass, grundskola och grundsärskola
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BUN § 62/22
Förordnande av verksamhetschef enligt HSL, för
elevhälsans medicinska insatser
BUN2022.0492

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2022-08-15

39/22

2 Barn- och utbildningsnämnden

2022-08-29

62/22

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fr o m 2022-08-29 utse Gustav Grunselius till
verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan inom barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde.
Bakgrund
Enligt Skollagen (2010:800) 2 kap 25 § ska det för eleverna i förskoleklassen, grundskolan,
grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan finnas
elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Inom Skövde kommun, sektor barn och utbildning, är detta
organiserat under enheten Barn- och elevhälsa som leds av avdelningschef.
Skövde kommun är ansvarig vårdgivare för elevhälsans medicinska och psykologiska insats
som lyder under Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Av HSL (2017:30) 4 kap 2 § framgår att
där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som ansvarar för
verksamheten, en verksamhetschef. Inom sektor barn och utbildning i Skövde kommun är
avdelningschef barn- och elevhälsa tillika verksamhetschef HSL.
Mot bakgrund av rekrytering av ny avdelningschef barn- och elevhälsa, tillika
verksamhetschef HSL, behöver Barn- och utbildningsnämnden utse ny verksamhetschef
HSL.
Skickas till
Ledningsgrupp SBU
Avdelning barn- och elevhälsa
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BUN § 63/22
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2023
BUN2022.0547

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2022-08-15

40/22

2 Barn- och utbildningsnämnden

2022-08-29

63/22

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förslag till sammanträdesdagar 2023 för
barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott enligt nedan.
Bakgrund
Förslag till sammanträdesdagar 2023 har tagits fram enligt nedan. Hänsyn har tagits till
sammanträdesplanen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för Skövde kommun
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
Måndagar kl. 08:00

Barn- och utbildningsnämnden

2023-01-09

Måndagar kl. 08:00
2023-01-23

2023-02-13

2023-02-27

2023-03-13

2023-03-27

2023-04-11* (tisdag förmiddag)

2023-04-24

2023-05-15

2023-05-29

2023-05-30* (tisdag eftermiddag)

2023-06-12

2023-08-21

2023-09-04

2023-09-18

2023-10-02

2023-10-03* (tisdag eftermiddag)

2023-10-16

2023-10-23

2023-11-06

2023-11-20

2023-12-04

*2023-04-11 – flyttad till tisdag på grund av påskledighet
*2023-05-30 – flyttad på grund av att barn- och utbildningsnämndens sammanträde är
inplanerat måndag 2023-05-29
*2023-10-03 – flyttad på grund av att barn- och utbildningsnämndens sammanträde är
inplanerat måndag 2023-10-02

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Datum:2022-08-29 kl. 08:30

Handlingar
Skickas till
Ledningsgrupp SBU
Sektorsstab SBU
Barn- och utbildningsnämnden
Administratör, enhet demokratistöd
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Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Datum:2022-08-29 kl. 08:30
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BUN § 64/22
Anmälan av anmälningsärenden, barn- och
utbildningsnämnden 29 augusti
BUN2022.0002

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Barn- och utbildningsnämnden

2022-08-29

64/22

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anse nedanstående handlingar som anmälda.
Bakgrund
Nedanstående handlingar har inkommit, och anmäls härigenom, till barn- och
utbildningsnämnden.
Handlingar
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-05-30 - Svar på motion
om att undersöka....pdf
32113-2022-0001351.pdf
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-05-30 - Beslut om ny
vision - Vision Sk....pdf
Likvärdig skola 2021 redovisning - beslut
Fortbildning förskollärare, redovisning HT 2021 - Beslut
Omsorg under kvällar, nätter och helger VT 2022 Beslut
Informationsbrev till huvudman inför granskning.pdf
Karriärtjänster rekvisition 21-22 - Beslut
Lärarassistenter VT 2022 - Beslut
Kontrollrapport.pdf
Påskriven version - ordförandebeslut - yttrande över detaljplan Locketorp i
granskningsskedet (Plan.2021.22)
Beslut Rydskolan.pdf
Förlängning av inriktningsdokument ungdomsmottagningar 2023-2024.pdf
Protokollsutdrag § 29 Förlängning av inriktningsdokument ungdomsmottagningar.pdf
Inriktningsdokument ungdomsmottagningar.pdf
Gymnasial lärlingsutbildning - redovisning 2021 - Beslut
Lärarlönelyftet VT 21-22 - Beslut
Beslut uppföljning RKG HM Skövde kommun.pdf
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-06-20 - Svar på motion
om att införa fr....pdf
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-06-20 - Skövde
kommuns tertialrapport 1....pdf

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Datum:2022-08-29 kl. 08:30
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Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-06-20 - Tilläggsbudget
barn- och utbild....pdf
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-06-20 - Strategisk plan
med budget 2023....pdf
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022 - Beslut x
Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde den 202208-15 - Rapportering av beslut om avstängning på grundskolan, barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-08-15
Förteckning beslut om anmälan utredning åtgärder och avslut gällande kränkning perioden
2022-06-02 till 2022-08-18
Förteckning anmälan och beslut gällande frånvaroutredning perioden 2022-06-03 till 202208-18
Sammanställning anmälan och beslut gällande frånvaroutredning perioden 2022-06-03 till
2022-08-18

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Datum:2022-08-29 kl. 08:30
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BUN § 65/22
Anmälan av delegationsbeslut, barn- och
utbildningsnämnden 29 augusti
BUN2022.0003

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Barn- och utbildningsnämnden

2022-08-29

65/22

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut.
Bakgrund
Delegationsbeslut enligt bifogade filer är fattade enligt delegationsordning beslutad 202112-06, § 95/21, BUN2018.1204.
Handlingar
Förteckning delegationsbeslut fattade av rektor perioden 2022-06-03 till 2022-08-18
Förteckning delegationsbeslut tilläggsbelopp perioden 2022-06-03 till 2022-08-18
Förteckning delegationsbeslut kränkning, beslut om utredning och åtgärder, perioden 202206-03 till 2022-08-18
Förteckning delegationsbeslut perioden 2022-06-03 till 2022-08-18

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Datum:2022-08-29 kl. 08:30

18(19)

BUN § 66/22
Redovisning av minnesanteckningar från programråd och
råd i förskola och skola, barn- och utbildningsnämnden 29
augusti
BUN2022.0004

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Barn- och utbildningsnämnden

2022-08-29

66/22

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisning av minnesanteckningar från
programråd och råd i förskola och skola till handlingarna.
Bakgrund
Nedan inkomna minnesanteckningarn från programråd och råd i förskola och skola
redovisas.
Handlingar
2022-05-22 IN protokoll programråd

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Datum:2022-08-29 kl. 08:30
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Övriga frågor
Robert Ciabatti (S) inkommer med övriga frågor enligt nedan:
- ”Varför har vi inte delgivits samverkansprokoll som vi utlovats och varit överens
om?”
Katarina Lindberg, sektorschef, tar med sig frågan för vidare hantering och återkommer
nästkommande nämnd.
-

”Åk 6 har en till en dator. Vissa ämnen har man på annan skola men då får man inte
ha med sin dator. Varför?”

Katarina Lindberg, sektorschef, besvarar frågan och informerar om att sektor barn och
utbildning arbetar med frågan för att tillgängliggöra digitala verktyg i större utsträckning än
idag, man behöver bland annat trygga rektorsorganisationen i vad som gäller när digitala
verktyg transporteras utanför skolans område.
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