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Informationer
Verksamheten informerar 
Verksamhetsplan BUN avsnitt Internbudget
Katarina Lindberg, sektorchef, förde tillsammans med arbetsutskottet dialog om avsnitt 
Internbudget inför framtagandet av nämndens verksamhetsplan.

Resursfördelningsmodell BUN 
Katarina Lindberg, sektorchef, förde tillsammans med arbetsutskottet dialog om nämndens 
resursfördelningsmodell.

Verksamhetsplan BUN – Avsnitt Intern kontrollplan 
Katarina Lindberg, sektorchef, informerade om avsnitt Intern kontrollplan inför framtagande 
av nämndens verksamhetsplan. 

Verksamhetsplan BUN – Avsnitt Styrkort 
Maria Jansson, stabschef, förde tillsammans med arbetsutskottet dialog om avsnitt Styrkort 
inför framtagandet av nämndens verksamhetsplan.

Grundskoleutredning 
Karin Hallhagen Bagby, avdelningschef, och Per Lovborn, fastighetsstrateg, 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 en prognos över 
platsbehov fram till 2037 vilken indikerar att en stor mängd elevplatser kommer att behöva 
skapas. Arbetsutskottet får översiktlig information om möjliga åtgärder för hantering av det 
ökade behovet av elevplatser.
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BUNAU § 41/22
Barn- och utbildningsnämndens tertialrapport 2 (T2) 2022
BUN2022.0629

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-19 41/22

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad tertialrapport 2 för 2022.

Bakgrund
Nämnderna ska enligt gällande riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning rapportera 
måluppfyllelse och ekonomiskt resultat under året till kommunstyrelsen. Uppföljningen sker 
tertialvis och ska innehålla en helårsprognos. 

Den andra tertialrapporten (T2) som avser perioden januari till och med augusti, är en 
uppföljning av nämndernas verksamhetsplan, ekonomiskt utfall och årsprognos.

Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar ett positivt resultat om 1,6 miljoner kronor för 
år 2022. 

Handlingar
Tertialrapport 2 (T2) 2022 Barn- och utbildningsnämnden

Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichefen
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BUNAU § 42/22
Barn- och utbildningsnämndens målbild 2026
BUN2022.0491

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-19 42/22

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer mål och strategier för perioden 2023 – 2026 enligt 
bifogat dokument.

Bakgrund
Barn och utbildningsnämndens mål för mandatperioden, 2023 – 2026, utgår ifrån 
huvuduppdragen i skollagen, kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget. För 
kunskapsuppdraget har nämnden målet Hög måluppfyllelse och för värdegrundsuppdraget är 
målet Trygghet och studiero. Dessa två kommunala mål kan kopplas till samtliga 
läroplansmål. Nämndens strategier för att nå målen är baserade på forskning och beprövad 
erfarenhet.

Handlingar
1.6 Målbild 2026 till BUN 221003

Skickas till
Lisa Pettersson, kvalitetscontroller 
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BUNAU § 43/22
Gymnasieorganisation lå 23/24
BUN2022.0604

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-19 43/22

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasieorganisation för Gymnasium 
Skövde, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2023/2024 enligt bilaga. 
I bilagan anges programutbud inom Gymnasium Skövde, läsåret 2023/2024.

Bakgrund
Inför varje ny valperiod skall anordnarkommunen rapportera sin gymnasieorganisation till 
Antagningskansliet, Skaraborgs kommunalförbund senast den 1 november året innan 
utbildningen startar. 

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund fattar därefter beslut om aktuell gymnasie-
organisation i december samma år. Efter omvalsperioden i maj gör beredningsgruppen 
mindre korrigeringar av antalet utbildningsplatser per program/inriktning.

Inför läsåret 2023/2024 har inga förändringar mot föregående läsår gjorts avseende 
programutbud inom Gymnasium Skövde. 

Handlingar
Gymnasieorganisation lå 23-24

Skickas till
Antagningskansliet, Skaraborgs kommunalförbund
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BUNAU § 44/22
Yttrande över remiss gällande motion om skolbiblioteken i 
Skövde kommun
BUN2022.0393

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-19 44/22

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen med 
motivering att frågan redan idag hanteras inom sektor barn och utbildning tillsammans med 
sektor medborgare och samhällsutveckling, kulturavdelningen.

Yrkanden
Marianne Gustafson (KD) yrkar bifall till beredningens förslag till beslut. 
Robert Ciabatti (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden och ställer dessa mot varandra och finner 
därefter att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar enligt Marianne 
Gustafsons (KD) yrkande om bifall till beredningens förslag till beslut.

Bakgrund
Socialdemokraterna har, genom Ida Eliasson, Robert Ciabatti och Per Johansson, lämnat in 
en motion till kommunfullmäktige om skolbiblioteken i Skövde kommun. Ärendet bereds av 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har anmodat barn- och utbildningsnämnden att i 
samråd med kulturavdelningen lämna yttrande i ärendet.

Motionärerna har i motion föreslagit att
- en uppgradering av Skövde kommuns skolbibliotek görs
- det årligen i BUNs budget avsätts en specifik summa till skolornas bibliotek för att hålla 
dessa uppdaterade med ny litteratur samt möbler anpassade för verksamheten
- en hållbar och långsiktig plan skall upprättas för att kunna ge skolornas bibliotek 
expertishjälp vid inköp av litteratur, boksamtal för både personal och elever

Motionärerna framför i motionen att läsa är en demokratisk rättighet men också en 
förutsättning för att kunna ta del av samhället där skolan fyller en viktig funktion för 
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elevernas utbildning. Motionären menar vidare att skolbiblioteken bidrar till att förbättra 
elevernas utbildning och bidrar till att kompensera för elevernas olika förutsättningar. För att 
detta ska vara möjligt behövs ett uppdaterat och fungerande skolbibliotek. 

Utredning
Sektor barn och utbildning har tillsammans med kulturavdelningen utrett frågan gällande 
skolbibliotek utifrån motionärernas förslag. I Skollagen (2010:800) 2 kap §§ 35-36 går att 
utläsa följande om skolbibliotek;
35 § för utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med 
utbildningen ska kunna uppfyllas
36 § eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek

Inom Skövde kommun och sektor barn och utbildning finns idag skolbibliotek tillhörande 
varje skolenhet. Sektorn har under 2021 inventerat skolbiblioteken och man kunde där 
konstatera att tillgång gällande öppettider, omfattning av litteratur och bibliotekspersonal 
samt lokaler ser olika ut på respektive enhet. Dvs likvärdigheten för eleverna uppfylls därför 
inte fullt ut idag. Dock ser man överlag att i stort sett samtliga enheter har stor tillgänglighet 
till skolbiblioteken.

Utifrån skollagen, SkolL §§ 35-36, ligger ansvaret för skolbiblioteken inom rektors ansvar. 
Inom sektorn arbetas med frågan om att öka samutnyttjande av resurser, personal och 
lokaler. Detta sammantaget för att öka likvärdigheten av skolbibliotek för eleverna. 
Samtidigt förs pågående samtal med kulturavdelningen för att öka samarbetet mellan 
skolbibliotek (sektor barn och utbildning) och folkbibliotek (sektor medborgare och 
samhällsutveckling). 

Synpunkter från Kulturavdelningen
Motionärerna beskriver ett sedan många år väl känt läge för elever i svenska skolor – 
läsförmågan minskar, allra mest för pojkar. För att hållbart stärka denna, för livskvalité och 
livslångt lärande så viktiga förmåga, krävs tätt samarbete inom en kommun mellan skol- och 
kulturverksamhet för kommunens gemensamma barn och unga.

Ett utökat samarbete kring kultur och skolbibliotek i Skövde kommun har inletts. Arbetet i 
kulturavdelningen och sektor barn och utbildning pågår för att sjösätta en kulturplan för 
skolan där nästa steg i utvecklingsarbetet är att bygga en långsiktig och robust organisation 
kring skolbibliotek. För de integrerade folk- och skolbiblioteken fortsätter arbetet att 
utveckla pilotbibliotek och väl förankrade och avtalsstyrda samarbetsformer där 
bibliotekarien är en självklar del av skolans arbetslag. 

Sektor barn och utbildning har ansvaret för skolbiblioteken och kulturavdelningen har 
ansvaret för folkbiblioteken.
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Handlingar
Motion om skolbiblioteken i Skövde kommun (S).pdf

Skickas till
Kommunstyrelsen
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BUNAU § 45/22
Reviderad delegationsordning barn- och 
utbildningsnämnden
BUN2018.1204

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-19 45/22

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta delegationsordning enligt förslag daterat 
2021-09-01. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning antagen 2021-12-06, § 95/21.

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

På sektorn har det anställts en ny biträdande avdelningschef för grundskolan. I anledning av 
detta finns det ett behov av att revidera delegationsordningen. Sektorn föreslår tillägg av 
delegaten biträdande avdelningschef för grundskolan enligt förslag daterat 2021-09-01.

Punkten 3.4.10 föreslås utgå då förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och 
annan pedagogisk verksamhet vid spridning av smitta upphörde att gälla 2022-07-31. 

Handlingar
Förslag till reviderad delegationsordning barn- och utbildningsnämnden, daterad 2022-09-01

Skickas till
Ledningsgrupp SBU 
Rektorer i förskoleklas, grundskolan och grundsärskolan
Författningssamlingen
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BUNAU § 46/22
Rapportering av beslut om avstängning, barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-19
BUN2022.0006

Behandlat av Datum Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-19 46/22

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

Bakgrund
Karin Grunselius, skoljurist, informerar om följande avstängningar på grundskolan:  
- Beslut 2022-08-23 av rektor, ärendeID23162, HandlingsID10520, Stöpenskolan. 

Handlingar
        

Skickas till
Anmälningsärende BUN
Berörd rektor 
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