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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Barn- och 
utbildningsnämnden 
2022-09-15 kl. 08:30-12:10, 12:45-13:55  Sessionssalen, Stadshuset 

§§ 93-108 

Beslutande 
Björn Yngvesson (KD) ordförande, Lena Andersson (S) vice ordförande, Ann-Sofie Hagenvind (-) 
§§ 93-106, Georgos Moschos (S), Hugo Wetterberg (V) §§ 93-96 samt §§ 98-106,  
Stig Emanuelsson (MP), Jenny Svensson (L), Elisabeth Alfredsson (-), Johan Liljegrahn (M) 

Tjänstgörande ersättare 
Othmar Fiala (S), Christina Forsling (SD), Pia Blomqvist (S) § 97 samt §§ 107-108  

Ersättare 
Pia Blomqvist (S) §§ 93-96 samt §§ 98-106, Ulf Persson (C)  

Tjänstepersoner 
Anneli Alm skolchef, Johanna Aldén nämndsekreterare, Daniel Larsson rektor § 95, Nina Kindbom 
rektor § 95, Marie Vitenberg förvaltningsekonom §§ 95-97, Federico Dell’Anna 
förvaltningsekonom §§ 95-97 

Justering 
Utses att justera: Georgos Moschos (S)  

Justeringens tid: 2022-09-22  

Björn Yngvesson (KD), ordförande Johanna Aldén, sekreterare

Georgos Moschos (S), justerare 
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Anslag/bevis 
Protokollet tillkännages genom anslag: 2022-09-22 – 2022-10-14 

Nämnd/styrelse: Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-09-15 

Protokollet förvaras: Stadshuset, Tidaholm 

Johanna Aldén  
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§ 93 Information om inkomna beslut och skrivelser  

§ 94 Information om delegationsbeslut  

§ 95 Beslut om samverkan yrkesförarutbildning-godstransport mellan 
Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum 

 

§ 96 Beslut om delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari – augusti år 2022 

 

§ 97 Information om barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 
förutsättningar inför år 2023 

 

§ 98 Beslut om samverkansavtal naturbruksutbildningar  

§ 99 Beslut om samverkansavtal samhällsorientering Skaraborg  

§ 100 Beslut om Plan för utbildning på Introduktionsprogrammen 
Rudbecksgymnasiet läsåret 22/23 

 

§ 101 Beslut om fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott efter Lisbeth Ider (V) 

 

§ 102 Information om ändring av sammanträdesdag för barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 2022 

 

§ 103 Information om sammanträdesdagar för barn- och 
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§ 93 Information om inkomna beslut och skrivelser 
BUN 2022/14 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 

Kommunfullmäktige 
BUN 2022/262. Kommunfullmäktiges beslut (§ 75/2022) om strategisk plan och budget för år 
2023-2025. 
 
BUN 2022/263. Kommunfullmäktiges beslut (§76/2022) om slutredovisningar av 
investeringsprojekt. 
 
BUN 2022/264. Kommunfullmäktiges beslut (§80/2022) om sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 
2023. 
 
BUN 2022/265. Kommunfullmäktiges beslut (§ 81/2022) om uppföljning av ej verkställda beslut 
fattade av kommunfullmäktige. 

BUN 2022/266. Kommunfullmäktiges beslut (§ 82/2022) om revidering av reglemente om 
ersättningar till förtroendevalda. 
 
BUN 2022/267. Kommunfullmäktiges beslut (§ 83/2022) om antagande av 
informationssäkerhetspolicy. 

BUN 2020/343. Kommunfullmäktiges beslut (§ 77/2022) om förstudie för investeringsprojekt 
förskola i Ekedalen. Kommunfullmäktige har beslutat godkänna upprättad förstudie samt uppdrar 
till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden genomföra 
projektering enligt föreslagen tidsplan, under förutsättning att 29,9 miljoner kronor avsätts i 
investeringsbudgeten för 2023. 
 
BUN 2020/99. Kommunfullmäktiges beslut (§ 78/2022) om förstudie för investeringsprojekt 
förskola i Madängsholm. Kommunfullmäktige har beslutat godkänna upprättad förstudie samt 
uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden 
genomföra projektering enligt föreslagen tidsplan samt reviderar investeringsmedel för 
investeringsprojekt förskola Madängsholm från 5,0 miljoner kronor till 6,55 miljoner kronor 
genom ett tilläggsanslag som utökar kommunens totala investeringsbudget för 2022. 

BUN 2022/130. Kommunfullmäktiges beslut (§ 84/2022) om antagande av Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård. 
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Kommunstyrelsen 
BUN 2022/246. Kommunstyrelsens beslut (§ 109/2022) om månadsrapport för Tidaholms 
kommun avseende januari – april år 2022. 

BUN 2022/247. Kommunstyrelsens beslut (§ 122/2022) om sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen år 2023. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
BUN 2022/230. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut (§ 62/2022) om sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsens arbetsutskott år 2023. 

Kammarrätten 
BUN 2021/7. Kammarrätten meddelar prövningstillstånd i ärende (mål nr 4150-21) som rör 
skolskjuts. 
 
Förvaltningsrätten 
BUN 2022/71. Förvaltningsrätten beslutar att upphäva kommunens beslut som rör överklagan om 
skolplacering förskoleklass (mål nr 1047-22). 
 
Skolverket 
BUN 2022/177. Skrivelse från Skolverket med information om att regeringen avser att låta medel 
ligga kvar i statsbidraget lärarlönelyftet 2023/2024, tills det att en översyn har gjorts av 
lärarlönelyftet och andra riktade statsbidrag inom skolområdet. 
 
Arbetsmiljöverket 
BUN 2022/236. Tillsynsmeddelande samt beslut från Arbetsmiljöverket gällande ärende på 
Rosenbergsskolan. Efter tillsyn har Arbetsmiljöverket beslutat att avsluta ärendet. 
 
Integritetsskyddsmyndigheten 
BUN 2022/235. Beslut från Integritetsskyddsmyndigheten att avsluta ärende som rör 
personuppgiftsincident. 
 
Polismyndigheten 
BUN 2022/300. Polisanmälan gällande stöld och skadegörelse vid Hellidsskolan. 
 
BUN 2022/243. Polisanmälan gällande skadegörelse och försök till stöld vid Rosenbergsskolan. 
 
BUN 2022/234. Polisanmälan gällande skadegörelse vid Rosenbergsskolan. 
 
BUN 2022/233. Polisanmälan gällande allmänfarlig vårdslöshet vid Rudbecksgymnasiet. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ”Information om inkomna beslut och skrivelser”, nämndsekreterare 
Johanna Aldén, 2022-09-07.  
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§ 94 Information om delegationsbeslut 
BUN 2022/6 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 
 

Beslutsdatum Besluts-
nummer Ärende/beslut 

Ärende- 
nummer 

Ansvarig 

2020-04-20 9:3 Avslag prövning SFI 2st BUN 
2020/251 

Rektor 
 

2020-09-07 9.3 Utskrivning SFI BUN 
2020/98 

Rektor 
 

2021-03-23 9.2 Avslag yrkesförare 35st. BUN 
2021/161 

Rektor 
 

2021-06-03 9.2 Avslag kock 1st. / CNC 5st. BUN 
2021/161 

Rektor 
 

2022-06-02 7.5 Beslut att elev får byta studieväg BUN 
2022/50 

Rektor 
 

2022-06-07 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
326535 

Skolchef 
 

2022-06-09 13.10 Beslut att en personuppgiftsincident 
ska anmälas till tillsynsmyndighet 

BUN  
2022/235 

Skolchef 
 

2022-06-10 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
327106 

Skolchef 
 

2022-06-14 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
327486 

Skolchef 
 

2022-06-15 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
327823 

Skolchef 
 

2022-06-20 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas 

BUN 
2022/119 

Trafikansvarig 
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2022-06-21 9:2 Antagning yrkesutbildning, CNC 
9st., VO 3st. och Kock 3st. 

BUN 
2022/113 

Rektor 
 

2022-06-21 9.2 Avslag yrkesutbildning, VO 1st., 
CNC 3st. 

BUN 
2022/113 

Rektor 
 

2022-06-21 9.2 Antagna elever VO 6 st. BUN 
2022/113 

Rektor 
 

2022-06-21 9.2 Avslag yrkesutbildning, kock 4 st. BUN 
2022/113 

Rektor 
 

2022-06-21 9.2 Antagna elever, 1st kock BUN 
2022/113 

Rektor 
 

2022-06-21 9.2 Avslag yrkesutbildning, kock 1 st. BUN 
2022/113 

Rektor 
 

2022-06-22 11.1 
Ansökan om särskilt anpassad 
skolskjuts på grund av 
funktionsnedsättning – beviljas 

BUN 
2022/128 

Trafikansvarig 
 

2022-06-22 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas. 

BUN 
2022/135 

Trafikansvarig 
 

2022-06-22 7.8 Beslut om mottagande av elev 
utanför samverkansområdet 

BUN 
2022/101 

Rektor 
 

2022-06-23 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas (gäller sex elever) 

BUN 
2022/143 
2022/153 
2022/160 
2022/168 
2022/188 
2022/198 

Trafikansvarig 
 

2022-06-28 5.16 
Lämna yttrande till annan kommun 
inför dess beslut om ta emot elev i 
grundskola 

BUN  
2022/245 

Skolchef 
 

2022-06-30 4.2 Beslut om avstängning av plats på 
grund av bristande betalning (fritids) 

BUN 
2022/258 

Rektor  
 

2022-07-01 4.3 

Beslut om uppsägning av plats på 
grund av att förälder inte betalt 
avgift eller att platsen inte utnyttjas. 
(gäller två barn) 

BUN 
2022/301 

Rektor 
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2022-07-01 2.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

BUN 
2022/86 

Berörd chef 

2022-07-05 11.1 

Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas  
(gäller sju elever) 

BUN 
2022/214 
2022/223 
2022/224 
2022/126 
2022/131 
2022/136 
2022/145 

Trafikansvarig  
 

2022-07-05 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande – beviljas  
(gäller fem elever) 

BUN 
2022/216 
2022/237 
2022/248 
2022/120 
2022/121 

Trafikansvarig  
 

2022-07-06 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas (gäller tolv elever) 

BUN  
2022/159 
2022/166 
2022/167 
2022/170 
2022/181 
2022/182 
2022/221 
2022/222 
2022/156 
2022/157 
2022/187 
2022/191 

Trafikansvarig  
 

2022-07-06 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid eget skolval – 
beviljas (gäller tre elever) 

BUN 
2022/207 
2022/209 
2022/171 

Trafikansvarig  
 

2022-07-07 1.5 
Beslut att överklaga dom som 
innefattar ändring av beslut som 
fattats med stöd av delegation 

BUN  
2022/71 

Rektor 
 

2022-07-07 11.1 
Ansökan om särskilt anpassad 
skolskjuts vid funktionsnedsättning 
– beviljas (gäller två elever) 

BUN 
2022/220 
2022/268 

Trafikansvarig  
 

2022-07-07 11.1 

Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas  
(gäller elva elever) 

BUN  
2022/228 
2022/238 
2022/173 
2022/178 
2022/190 
2022/240 
2022/275 

Trafikansvarig  
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2022/179 
2022/215 
2022/241 
2022/239 

2022-08-01 2.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

BUN 
2022/86 

Berörd chef 

2022-08-08 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas 

BUN 
2022/281 

Trafikansvarig  
 

2022-08-09 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas (gäller tre elever) 

BUN 
2022/280 
2022/278 
2022/279 

Trafikansvarig  
 

2022-08-09 7.4 Antagning vid senare tillfälle än vid 
början av utbildningen 

BUN 
2022/18 

Rektor 
 

2022-08-10 7.1 
Beslut om att ta emot elev till 
nationellt program/nationell 
inriktning 

BUN 
2022/283 

Rektor 
 

2022-08-18 7.4 
Antagning vid senare tillfälle än vid 
början av utbildningen  
(gäller sju elever) 

BUN 
2022/18 

Rektor 
 

2022-08-19 11.1  
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas (gäller sju elever) 

BUN 
2022/286 
2022/287 
2022/288 
2022/289 
2022/290 
2022/294 
2022/295 

Trafikansvarig  
 

2022-08-22 9.2 Avslag gyvux 2st. BUN 
2022/113 

Rektor 
 

2022-08-23 1.4  Yttrande till Förvaltningsrätten på 
överklagat beslut om skolskjuts 

BUN 
2022/120 

Trafikansvarig  
 

2022-08-24 7.15 
Rapport till hemkommun när elev 
börjar eller slutar på gymnasiet i 
Tidaholms kommun 

BUN 
2022/139 

Rektor  
 

2022-08-24 4.6 
Lämna yttrande till annan kommun 
inför dess beslut om ta emot 
förskolebarn 

BUN  
2022/305 

Skolchef 
 

2022-08-26 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
333807 

Skolchef 
 

2022-08-29 11.1 
Ansökan om särskilt anpassad 
skolskjuts på grund av 
funktionsnedsättning – beviljas 

BUN  
2022/297 

Trafikansvarig 
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2022-08-29  12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
333968 

Skolchef 
 

2022-08-29 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas 

BUN 
2022/302 

Trafikansvarig 
 

2022-08-29 7.4 Antagning vid senare tillfälle än vid 
början av utbildningen  

BUN 
2022/18 

Rektor  
 

2022-08-29 5.11 Beslut om timplan 
Rosenbergsskolan läsår 22/23 

BUN 
2022/307 

Rektor 
 

2022-08-30 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
334426 

Skolchef 
 

2022-08-30 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas (gäller fyra elever) 

BUN 
2022/303 
2022/304 
2022/306 
2022/308 

Trafikansvarig 
 

2022-09-01 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
335450 

Skolchef 
 

2022-09-01 7.5 Beslut att elev får byta studieväg BUN 
2022/50 

Rektor  
 

2022-09-02 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
336083 

Skolchef 
 

2022-09-05 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas (gäller två elever) 

BUN 
2022/310 
2022/311 

Trafikansvarig 
 

2022-09-05 5.11 Beslut om timplan Forsenskolan åk. 
4-6 läsår 22/23 

BUN 
2022/307 

Rektor 

2022-09-06 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
337010 
337121 

Skolchef 
 

 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna redovisningen 

av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om delegationsbeslut”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 

2022-09-07. 
 BUN Nyanställda delegationsbeslut 2022-07-01--2022-07-31. 
 BUN Nyanställda delegationsbeslut 2022-06-01--2022-06-30. 
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§ 95 Beslut om samverkan yrkesförarutbildning-
godstransport mellan Rudbecksgymnasiet och 
KompetensCentrum 
BUN 2021/479 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o gå vidare med samverkan för yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och 
KompetensCentrum. 

o föreslå kommunstyrelsen besluta att ta medel ur investeringsreserven för 2022 
för finansiering av investeringen till sammanslagningen. 

o föreslå kommunstyrelsen besluta ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
iordningställa ytor och lokaler. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat uppdra till förvaltningen att utreda möjligheter 
till att starta yrkesförarutbildning-godstransport på KompetensCentrum genom samverkan med 
Rudbecksgymnasiet. 

Ansvariga rektorer och förvaltningsekonom har som en del i utredningen tagit fram en 
kostnadskalkyl för att nämnden skall kunna besluta om fortsättning i ärendet. 

Om nämnden beslutar att inte gå vidare med samverkan för yrkesförarutbildning mellan gymnasiet 
och KompetensCentrum behöver fråga tas upp angående investering till Rudbecksgymnasiet. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn-och utbildningsnämnden besluta att: 

o gå vidare med samverkan för yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och 
KompetensCentrum. 

o föreslå kommunstyrelsen besluta att ta medel ur investeringsreserven för 2022 
för finansiering av investeringen till sammanslagningen. 

o föreslå kommunstyrelsen besluta ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
iordningställa ytor och lokaler. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 66 ”Beslut om samverkan 

yrkesförarutbildning-godstransport mellan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum”, 
2022-09-01. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om samverkan yrkesförarutbildning-godstransport mellan 
Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum”, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 
2022-08-25. 

 Investeringsprojekt - Totalkostnadsberäkning - gymnasiet och vux. 
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 Investeringsprojekt - Totalkostnadsberäkning – gymnasiet. 
 PowerPoint presentation ”Samverkan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum - 

Fordon- och transportprogrammet”. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 78/2022 ”Information om utredning 

yrkesförarutbildning-godstransport”, 2022-06-16. 
 Delrapport yrkesförarutbildning 2022-06-16. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 4/2022 ”Beslut om att utreda 

yrkesförarutbildning-godstransport på KompetensCentrum genom samverkan med 
Rudbecksgymnasiet”, 2022-01-27.  

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om att utreda yrkesförarutbildning-godstransport på 
KompetensCentrum genom samverkan med Rudbecksgymnasiet”, rektor Daniel Larsson 
och rektor Nina Kindbom, 2021-12-17.  

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-09-15 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 96 Beslut om delårsrapport för barn- och 
utbildningsnämnden avseende januari – augusti år 
2022 
BUN 2022/259 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o godkänna upprättad delårsrapport samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 
o åtgärdsplanen ändras gällande ”Anpassningar i organisation kring läxhjälp”. 

Anpassningen flyttas från år 2022 till år 2023 eftersom nämnden väntas nå en budget i 
balans år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en delårsrapport för perioden januari – 
augusti 2022 som presenteras vid sammanträdet.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna upprättad 

delårsrapport samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 
- Ordföranden föreslår ett tillägg om att det i beslutet ska framgå att åtgärdsplanen ändras 

gällande ”Anpassningar i organisation kring läxhjälp”. Anpassningen flyttas från år 2022 till 
år 2023 eftersom nämnden väntas nå en budget i balans år 2022. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett förslag om tillägg från 
ordföranden. 

Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag under proposition och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta.  
 
Ordföranden ställer därefter ordförandens förslag om tillägg under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla detta.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende 
januari –augusti år 2022”, skolchef Anneli Alm, 2022-09-08. 

 Delårsrapport augusti 2022, Barn- och utbildningsnämnd. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 74/2022 ”Beslut om delårsrapport 

för barn- och utbildningsnämnden avseende januari – augusti år 2022”, 2022-09-01. 
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Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 
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Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 97 Information om barn- och 
utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar 
inför år 2023 
BUN 2022/201 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o lägga informationen till handlingarna. 
o hålla ett extra nämndsammanträde den 5 oktober kl. 08:00 för fortsatt arbete 

med budget för år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid sammanträdet presenteras barn- och utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar inför år 
2023. 

Inför beslut om barn- och utbildningsnämndens budget år 2023 bör nämnden verka för att 
tydliggöra vilka prioriteringar och anpassningar som ska göras inom verksamheterna. Detta för att 
ge vägledning om vilka områden som bör utredas vidare inför kommande ekonomiska 
anpassningar. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att: 

o lägga informationen till handlingarna. 
o hålla ett extra nämndsammanträde den 5 oktober kl. 08:00 för fortsatt arbete 

med budget för år 2023. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 75 ”Information om barn- och 

utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar inför år 2023”, 2022-09-01. 
 PowerPoint ”Budgetförutsättningar 2023, september”. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 

förutsättningar inför år 2023”, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2022-08-23. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 98 Beslut om samverkansavtal 
naturbruksutbildningar 
BUN 2022/26 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna förslag till avtal med Västra Götalandsregionen om 

Naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan många år tillbaka finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Det nu gällande avtalet löper fram till den 
31 december 2022. VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. 

Nämnden beslutade att godkänna avtalet vid sammanträdet den 21 april. Dock har det därefter 
gjorts vissa revideringar av avtalet (efter nämndens godkännande) vilket medför att ärendet tas 
upp på nytt för beslut. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna förslag till 

avtal med Västra Götalandsregionen om Naturbruksutbildningar att gälla från den 1 
januari 2023. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 67 ”Beslut om samverkansavtal 

naturbruksutbildningar”, 2022-09-01. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om samverkansavtal naturbruksutbildningar”, skolchef Anneli 

Alm, 2022-08-24. 
 Samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i Västra Götaland. 

Sändlista 
Västra Götalandsregionen 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 99 Beslut om samverkansavtal 
samhällsorientering Skaraborg 
BUN 2022/249 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg 

att gälla från och med 2023-01-01 till och med 2024-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan många år tillbaka finns ett samverkansavtal gällande samhällsorientering för nyanlända i 
Skaraborg. Samverkansmodellen bygger på att Skövde kommun är samordnande kommun.  

En förlängning av avtalet har tagits fram att gälla från och med 2023-01-01 till och med 2024-12-
31. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna 

samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg att gälla från och med 2023-01-01 
till och med 2024-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 68 ”Beslut om samverkansavtal 

samhällsorientering Skaraborg”, 2022-09-01. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om samverkansavtal naturbruksutbildningar”, skolchef Anneli 

Alm, 2022-08-24. 
 Samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 100 Beslut om Plan för utbildning på 
Introduktionsprogrammen Rudbecksgymnasiet 
läsåret 22/23 
BUN 2022/253 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna framtagen Plan för utbildning på 

Introduktionsprogrammen Rudbecksgymnasiet läsåret 22/23 och föreslår 
kommunstyrelsen besluta att anta densamma.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningen på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ska följa en plan för utbildningen som 
beslutas av huvudmannen. Förslag till plan har tagits fram. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna framtagen 

Plan för utbildning på Introduktionsprogrammen Rudbecksgymnasiet läsåret 22/23 och 
föreslå kommunstyrelsen besluta att anta densamma.  

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 100 ”Beslut om Plan för utbildning 

på Introduktionsprogrammen Rudbecksgymnasiet läsåret 22/23”, 2022-09-01. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Plan för utbildning på Introduktionsprogrammen 

Rudbecksgymnasiet läsåret 22/23”, rektor Ci Olofsson och lärare Ingemar Johansson, 
2022-08-18. 

 Plan för utbildning Introduktionsprogrammen Rudbecksgymnasiet läsåret 22/23. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 101 Beslut om fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Lisbeth 
Ider (V) 
BUN 2022/314 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att utse Hugo Wetterberg (V) som ledamot i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott efter Lisbeth Ider (V). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Lisbeth Ider (V) från sitt uppdrag som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden och har därefter förrättat fyllnadsval. Kommunfullmäktige beslutade 
att utse Hugo Wetterberg (V) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden har att utse ny ledamot i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott efter Lisbeth Ider (V). 

Förslag till beslut 
- Lena Andersson (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att utse Hugo 

Wetterberg (V) som ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott efter Lisbeth 
Ider (V). 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

efter Lisbeth Ider (V)”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-09-01. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 91/2022 ”Beslut om entledigande från uppdrag Lisbeth 

Ider (V)”, 2022-08-29. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 92/2022 ”Beslut om fyllnadsval av ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden efter Lisbeth Ider (V)”, 2022-08-29. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 102 Information om ändring av sammanträdesdag 
för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
2022 
BUN 2022/291 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet har beslutat att flytta arbetsutskottets sammanträde den 27 oktober till den  
26 oktober. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om ändring av sammanträdesdag för barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott 2022”, skolchef Anneli Alm, 2022-09-06. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 70/2022 ”Beslut om ändring av 

sammanträdesdag för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022”, 2022-09-01. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 103 Information om sammanträdesdagar för barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott år 2023 
BUN 2022/261 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet har beslutat att fastställa arbetsutskottets sammanträdesdagar för år 2023 enligt 
följande: 

9 februari 9 mars 13 april 

11 maj 1 juni 7 september 

5 oktober 2 november 30 november 

 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott år 2023”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-09-06. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 71/2022 ”Beslut om 

sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott år 2023”,  
2022-09-01. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 104 Beslut om sammanträdesdagar för barn- och 
utbildningsnämnden år 2023 
BUN 2022/260 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att fastställa nämndens sammanträdesdagar för år 2023 enligt följande: 

19 januari 23 februari 23 mars 27 april 

25 maj 15 juni 21 september 19 oktober 

16 november 14 december   

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden 
år 2023. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att fastställa nämndens 

sammanträdesdagar för år 2023 enligt följande: 

19 januari 23 februari 23 mars 27 april 

25 maj 15 juni 21 september 19 oktober 

16 november 14 december   

 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 72/2022 ”Beslut om 

sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden år 2023”, 2022-09-01. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden år 

2023”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-07-06. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 106 Information från skolchef 
BUN 2022/2 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen informerar om följande: 

o Projektering gällande förskola Ekedalen har startat. 
o Under september månad kommer verksamheten ta emot tre elever från Ukraina.  
o Vid nämndsammanträdet i oktober kommer nämnden informeras om: 

- rapport om utredning ytterskolornas roll. 
- grundskolornas verksamhet och kvalitetsarbete. 
- verksamheternas arbete mot kränkningar och diskriminering. 

o Yrkesmässa för högstadieelever hålls den 28 september. 
o Firande av Forsenskolans 10-årsjubileum äger rum den 20 oktober. Nämndsledamöter är 

välkomna att delta. 
o Presentation av nya propositioner och ny lagstiftning på skolområdet. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från skolchef”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-09-

07. 
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§ 107 Information från ordförande 
BUN 2022/3 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande: 

o Övergripande budgetarbete i kommunen pågår. 
o Förslag om att hålla nästa ordinarie nämndsammanträde på Forsenskolan. Skolchefen 

kollar upp möjligheten. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från ordförande”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-

09-07. 
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§ 108 Återkoppling arbetsmiljön 
BUN 2022/17 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje mötesdeltagare lämnar sin syn på hur arbetsmiljön upplevts under sammanträdet. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Återkoppling arbetsmiljön”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-09-

07. 
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