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Informationer
Verksamheten informerar
Gymnasieutredning
Bengt Stenhammar, avdelningschef, och Per Lovborn, fastighetsstrateg, informerar om det pågående
arbetet med gymnasieutredningen.
Verksamhetsberättelse BUN (T3) – avsnitt Framtid samt avsnitt analys av antagen Strategisk plan
med budget
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för en dialog tillsammans med Katarina Lindberg,
sektorschef, och Anna Hedén, chefscontroller, om framtagandet av Verksamhetsberättelse BUN (T3)
gällande avsnitt Framtid samt avsnitt analys av antagen Strategisk plan med budget.
Internbudget effektivisering
Dialog förs om budgetförutsättningar och effektiviseringar inför budgetår 2023.
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BUNAU § 1/22
Bidrag till enskilda huvudmän inom grundsärskola,
gymnasiesärskola och för integrerade elever inom
grundskola och grundsärskola
BUN2021.0955
Behandlat av

Datum

Ärende

1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2022-01-10

1/22

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidrag till enskilda huvudmän för
grundsärskola, gymnasiesärskola och för integrerade elever i grundskola och grundsärskola år 2022
enligt bilagorna BUN2021.0955–2 och BUN2021.0955–3.
Bakgrund
Enligt skolförordningen 14 kap 1 §, som tillämpas fr o m 2011-07-01, ska bidrag till enskilda
huvudmän fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det
kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början.
Barn- och utbildningsnämndens beslut om bidrag kommer att delges enskilda huvudmän med
överklagandehänvisning.
Handlingar
Bidragsbelopp till enskilda huvudmän inom gymnasiesärskolan budgetår 2022
Bidragsbelopp till enskilda huvudmän grundsärskola och integrerade elever grundskola budgetår
2022
Skickas till
Anna Hedén, chefscontroller
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BUNAU § 2/22
Rapportering av beslut om avstängningar på grundskolan,
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-01-10
BUN2022.0006
Behandlat av

Datum

Ärende

1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2022-01-10

2/22

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Karin Grunselius, skoljurist, informerar om följande avstängningar på grundskolan:
- Beslut 2021-12-17 av rektor, ärendeID 15754, HandlingsID 4758, Helenaskolan.
-

Beslut 2021-12-16 av rektor, ärendeID 15694, HandlingsID 4738, Helenaskolan.

-

Beslut 2021-12-15 av rektor, ärendeID 15689, HandlingsID 4727, Eriksdalskolan.

-

Beslut 2021-12-14 av rektor, ärendeID 15637, HandlingsID 4690, Helenaskolan.

Skickas till
Anmälningsärende BUN
Berörda rektorer
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BUNAU § 3/22
Yttrande över remiss gällande motion Låt fullmäktige
besluta angående sammanslagning av grundsärskolorna
till Rydskolan
BUN2021.0883
Behandlat av

Datum

Ärende

1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2022-01-10

3/22

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Bakgrund
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att låta
kommunfullmäktige besluta angående sammanslagning av grundsärskolorna till Rydskolan. Ärendet
bereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har anmodat barn- och utbildningsnämnden att
lämna yttrande i ärendet i samråd med kommunjuristen.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta:
- Att beslutet om att genomföra en samlad grundsärskola till Rydskolan återtas.
-

Att bibehålla nuvarande system där grundsärskolorna fysiskt är integrerade i andra befintliga
skolor, även framgent.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-05-31, BUN § 47/21, att genomförandet av en samlad
grundsärskola årskurs 1-9 på Rydskolan genomförs utifrån kommunens tillväxt. Vidare framgår av
beslutet att detta innebär att nuvarande grundsärskolor i Ryd och Lunden samlokaliseras till en
samlad grundsärskola med placering på Rydskolan.
Rättslig reglering
Kommunallagen
Av 3 kap. 4 § kommunallagen framgår att fullmäktige ska tillsätta de nämnder som utöver styrelsen
behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag eller annan författning och för övrig
verksamhet.
Av 6 kap. 2 § kommunallagen framgår vidare att fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag
eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden.
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Enligt 6 kap. 3 § kommunallagen beslutar nämnderna i frågor som rör förvaltningen och i frågor som
de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Av samma paragraf framgår att nämnderna
också beslutar i frågor som fullmäktige har delegerat till dem.
Skollagen
I 2 kap. 2 § andra stycket skollagen stadgas att det i varje kommun ska finnas en eller flera nämnder
som ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen. Vidare framgår i 2 kap. 2 § tredje stycket att
för en sådan nämnd gäller det som är föreskrivet om nämner i kommunallagen.
Barn- och utbildningsnämndens reglemente
Av barn- och utbildningsnämndens reglemente (beslutad av kommunfullmäktige 2019-06-17, KF §
69/19) framgår att barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola och elevhälsan.
Vidare anges att nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt föreskrifter som finns i lag
eller förordning.
Av reglementet framgår också att nämnden ska besluta i de uppgifter som anförtros nämnden och
som ej är av sådan art att de beslutas av kommunfullmäktige.
Förarbetsuttalanden
Av förarbetena till bestämmelsen 6 kap. 3 § kommunallagen (prop. 2016/17:171 s. 361) framgår att
nämnderna har en självständig beslutanderätt inom ramen för sin förvaltande verksamhet. De
beslutar om anställning av personal, inköp av utrustning och annan materiel m.m. I allmänhet avgör
nämnden själv hur verksamheten lämpligast ska bedrivas med utgångspunkt i de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt, men nämnden kan även vara bunden av t.ex. av reglerna om offentlig
upphandling eller bestämmelser i kollektivavtal. Den beslutsbefogenhet som nämnderna har enligt
lag eller annan författning kan grundas på bestämmelser i kommunallagen eller i speciallagstiftning.
Den beslutanderätt som nämnderna utövar med stöd av föreskrifter i specialförfattningar innefattar
ofta myndighetsutövning. Nämnderna har i dessa fall en grundlagsfäst rätt till självständighet
gentemot fullmäktige enligt 12 kap. 2 § regeringsformen.
Vidare framgår av förarbetena till bestämmelsen att en nämnds beslutanderätt även kan ha sin grund
i delegation från fullmäktige. Sådana bemyndiganden fastställer fullmäktige ofta i de reglementen
som ska fastställas för nämnderna, men de kan även ges i form av särskilda delegationsbeslut. Ett
lämnat uppdrag att besluta på delegation kan när som helst återkallas, antingen generellt eller för
visst ärende, men har fullmäktige överlåtit beslutanderätten till en nämnd är de i princip förhindrade
att i efterhand ändra eller ompröva det beslut som nämnden har fattat med stöd av bemyndigandet.
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Sektor barn och utbildnings förslag till beslut
Första att-satsen i motionen (att beslutet om att genomföra en samlad grundsärskola till Rydskolan
återtas)
Av det ovan anförda framgår att kommunen är huvudman för bl.a. den del av skolväsendet som avser
grundsärskolan. I enlighet härmed har fullmäktige i Skövde kommun tillsatt barn- och
utbildningsnämnden för att fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen, vilket regleras i barnoch utbildningsnämndens reglemente. I detta ligger att barn- och utbildningsnämnden har ett ansvar
att organisera verksamheten på det sätt som innebär att denna bedrivs enligt föreskrifter som finns i
lag eller annan förordning.
Som framgår av förarbetsuttalandet ovan kan ett uppdrag till nämnd när som helst återkallas,
antingen generellt eller för visst ärende, men om fullmäktige har överlåtit beslutanderätten till en
nämnd är de i princip förhindrade att i efterhand ändra eller ompröva det beslut som nämnden har
fattat med stöd av bemyndigandet. Till detta kommer att barn- och utbildningsnämndens beslut inte
bedöms vara av sådan principiell karaktär att det skulle fattats av kommunfullmäktige. Mot denna
bakgrund föreslås att den första att-satsen i motionen ska avslås.
Andra att-satsen i motionen (att bibehålla nuvarande system där grundsärskolorna fysiskt är
integrerade i andra befintliga skolor, även framgent)
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-31, § 47/21, innebär att grundsärskolan som är
placerade på Rydskolan och Lundenskolan samlokaliseras till att bilda en samlad grundsärskola med
placering på Rydskolan. Liksom idag är dock avsikten att den samlade grundsärskolan på Rydskolan
ska dela lokaler och integreras med befintlig verksamhet för grundskolan på Rydskolan.
Det övergripande syftet med barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-31, § 47/21, var att
säkerställa att Skövde kommun på kort och lång sikt ska kunna leva upp till skollagens krav på
utbildningen inom grundsärskolan, såväl på organisatorisk nivå som individnivå. Sammantaget
bedömdes en samlad grundsärskola i enlighet med beslutet ge en hållbar långsiktig organisation för
att bättre möta elevers behov, anpassade lokaler och personalens arbetsmiljö. Även om det formellt
sett är möjligt för fullmäktige att fatta ett nytt beslut gällande organisation av grundsärskolorna (dock
inte ompröva eller ändra nämndens redan fattade beslut, se ovan) har inga nya omständigheter
framkommit som innebär att det syfte och de bedömningar som låg till grund för nämndens beslut
har ändrats. Mot denna bakgrund föreslås att även den andra att-satsen i motionen ska avslås.
Beredningen av ärendet
Ärendet har beretts av jurist på sektor barn och utbildning och avdelningschefen för grundskolan i
samråd med kommunjurist på sektor styrning och verksamhetsstöd.
Handlingar
KSAU § 144-21 Remittering av motioner och medborgarförslag 2021
Motion om att låta fullmäktige besluta angående sammanslagning av grundsärskolorna till
Rydskolan (SD)
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Kommunstyrelsen
Karin Hallhagen Bagby, avdelningschef grundskolan
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BUNAU § 4/22
Svar på motion - inför fria pedagogiska måltider i
förskolan
BUN2021.0930
Behandlat av

Datum

Ärende

1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2022-01-10

4/22

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att motionen anses besvarad utifrån
framtagen kostnadsbild. Motionärernas förslag om ökade anslag överlämnas till kommunstyrelsen
för beslut.

Bakgrund
Vänsterpartiet Skövde och Miljöpartiet det gröna Skövde, har genom Gabryjel Blom (V) och Emil
Forslund (Mp) lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa fria pedagogiska måltider i
förskolan. Ärendet bereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har anmodat barn- och
utbildningsnämnden att lämna yttrande i ärendet.
Motionärerna har i motion föreslagit att
-

Kostnaden för att införa fria pedagogiska måltider i kommunens förskolor tas fram

-

Barn- och utbildningsnämnden får ökade anslag för att täcka upp kostnaden för måltiderna
redan vid kommunfullmäktiges möte i juni 2022.

Motionärerna påtalar utifrån Skolverkets definition att ”måltiden är ett tillfälle att umgås och bygga
relationer mellan barnen och de vuxna men att måltiden också kan integreras i det pedagogiska
arbetet”. Vidare säger motionärerna att den pedagogiska måltiden i flera kommuner ses som en del i
arbetet vilken man då inte kan ta betalt för. Motionärerna anser också att då lärarbristen är fortsatt
stor kan en åtgärd, för lättare framtida rekrytering av personal, vara att införa fria pedagogiska
måltider inom förskolan.
Utredning
Inom sektor barn och utbildning betalar pedagoger inom förskolan idag 31 kr för pedagogisk måltid.
Kostnaden dras på den anställdes lön. Nämnden beslutade 2019-10-07, § 125, i samband med
åtgärder för effektivisering av barn- och utbildningsnämnden budget att höja avgiften för pedagogisk
måltid till 31 kr.
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Sektor barn och utbildning har sedan tidigare arbetat fram en riktlinje gällande pedagogiska måltider
inom sektor barn och utbildning. I denna framgår bland annat syfte med pedagogiska måltider;
- grunden för matvanor läggs i en tidig ålder och förutsättningarna för att skapa goda matvanor bär
därför starta när barnen/eleverna är på förskolan och i skolan
- att skapa en lugn och balanserad måltidsmiljö där man på ett naturligt sätt även skapar förutsättning
för samtal kring mat, måltidsmiljö och hälsa
- barnen/eleverna behöver vuxna som förebilder och stöd - det är mycket betydelsefullt att den
pedagogiskt ätande personalen vid måltiderna äter samma mat som barnen/eleverna
Vidare kan konstateras att pedagogerna vid pedagogisk lunch inspirerar barnen/eleverna att prova
olika sorters mat vilket stärker barnens/elevernas matvanor, särskilt de barn/elever där maten blivit
en ”låsning” och som behöver extra stöd vid matsituationer. Här kan pedagogerna nyttja den
pedagogiska måltiden till ett lärtillfälle kring mat och måltidsmiljö.
I Skatteverkets regelverk, SKV M2009:28, punkten 4.4.8.5 Fri kost för lärare och annan personal,
går att utläsa att ”förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid
grundskola, förskola, daghem och fritidshem är av hävd skattefri om personalen vid måltiden har
tillsynsskyldighet eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltid eller i samband med s.k.
pedagogisk måltid”.
En omvärldsbevakning av pedagogisk måltid inom förskolan har gjorts, dels med närliggande
kommuner och dels med de kommuner som Skövde kommun brukligt jämför sig med i olika
sammanhang. Resultat av omvärldsspaning redovisas i separat bilaga.
Kostnad för att införa fria pedagogiska måltider i förskolan

Den årliga kostnaden för fria pedagogiska måltider inom förskolan är 4.4 mnkr.
Detta är framräknat utifrån 200 arbetsdagar per/år (vid uttagande av 5 veckor semester), 620
st anställda, kostnaden på 31 kr/dag samt 600 tkr till fristående huvudmän (utifrån
grundbelopp):
200 dagar x 620 st anställda x 31 kr + 600 000 kr = 4.4 mkr
Utifrån ovanstående föreslås att motionen anses besvarad.

Handlingar
Fria pedagogiska måltider i förskolan - bilaga
Skickas till
Kommunstyrelsen
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BUNAU § 5/22
Förordnande av tf verksamhetschef enligt HSL, för
elevhälsans medicinska insatser
BUN2021.0936
Behandlat av

Datum

Ärende

1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2022-01-10

5/22

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fr o m 2022-02-07 utse Mona Tolonen till tillförordnad
verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan inom barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare att förordnandet gäller tillsvidare, dock längst till och
med när ny avdelningschef för barn- och elevhälsa, tillika verksamhetschef HSL, är rekryterad och
nytt beslut är taget i barn- och utbildningsnämnden.
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 att nuvarande avdelningschef barn- och elevhälsa, tillika verksamhetschef HSL,
slutar sin anställning 2022-02-04 behöver Barn- och utbildningsnämnden utse en tillförordnad
verksamhetschef HSL fram till rekrytering av ny avdelningschef barn- och elevhälsa är klar.
Skickas till
Ledningsgrupp SBU
Avdelning Barn- och elevhälsa
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