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Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 (22) 

Sammanträdesdatum 

2015-11-19 

  

 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.20 – 15.50 

Ajournering kl 14.05-14.10 (§ 89) 

Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande 

Gunnar Sporrong (MP) 

Kristina Adolfsson (S) 

Sven Gustafsson (S) 

Therese Kristiansson (S) 

Mehari Tesfai (FP) 

Suzanne Johansson (C) 

Ylva Pettersson (M), § 84, 86-98 

Patrik Ragnar (M) 

Mikael Börjesson (KD) 

Nina Drakfors (SD) 

 

Ersättare: Jessica Hjärtqvist (S) 

Bo Karlsson (V) 

Karin Schmidt (FP) 

Lotta Grönlund (M) 

Hanna Warmark (C) 

Barbro Magnusson (SD) 

 

Övriga närvarande: Ulla-Stina Millton, förvaltningschef 

Anneli Löwhagen, sekreterare 

Mari Velander, personalföreträdare Lärarförbundet 

Yvonne Härling, controller, § 84 

Linda Pettersson, HR-konsult, § 93 

Maria Jönsson, trafikplanerare, § 94 

Susann Johansson, verksamhetschef 1-16, § 95 

Anders Vilhelmsson, IT-strateg, § 96 
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Justering 
 
Justerare: Ylva Pettersson §84, §86-98 

Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret den 26 november 2015 

Justerade paragrafer: Paragrafer 84 till 98 

 

Underskrifter 
 
Sekreterare:  

 Anneli Löwhagen 

Ordförande:  

 Sebastian Clausson 

Justerare:  

 Ylva Pettersson 

 

 

 

 ANSLAG/BEVIS  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ: Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: den 19 november 2015 

Datum då anslaget sätts upp: den 26 november 2015 

Datum då anslaget tas ned: den 18 december 2015 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 

  

Underskrift   

 Anneli Löwhagen 
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Innehållsförteckning 
 

 

Bun § 84 Dnr 14/202  Investering Ardalaskolan .................................................................... 4 

Bun § 85 Dnr 15/179  Programutbud gymnasiet lå 16/17 inriktningar och antal platser ....... 5 

Bun § 86 Dnr 15/204  Samverkansavtal för Skaraborgs grundskolor, förskoleklasser, 

förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem ......................................................... 6 

Bun § 87 Dnr 15/224  Läsårstider 2016/2017 samt planeringsdagar för förskola och 

skolbarnsomsorg ...................................................................................................... 8 

Bun § 88 Dnr 15/198  Motion; Rätten till en traditionell skolavslutning ............................... 9 

Bun § 89 Dnr 15/198  Motion; Genomlysning av barn- och utbildningsnämndens 

resursfördelning och de olika delarna i verksamheten .......................................... 11 

Bun § 90 Dnr 15/223  Sammansträdesdagar 2016 ................................................................ 14 

Bun § 91 Dnr 15/29  Handlingsplan extraordinär händelse .................................................. 15 

Bun § 92 15/180  Sommarsimskola ...................................................................................... 16 

Bun § 93 Personalnyckeltal .................................................................................................. 17 

Bun § 94 Skolskjuts läsåret 14/15 ......................................................................................... 18 

Bun § 95 Lokaler verksamhetsområde 1-16 ......................................................................... 19 

Bun § 96 Utvärdering av införandet av lärplattor i år 7-9 .................................................... 20 

Bun § 97 15/137  Delegationsbeslut ..................................................................................... 21 

Bun § 98 15/38  Meddelande ................................................................................................ 22 
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Bun § 84  Dnr 14/202 
 
Investering Ardalaskolan 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att omställningen till en 1-12 års enhet på 

Ardalaskolan inte kommer att genomföras under 2016.  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en förnyad översyn av lokaler ska 

genomföras inför planeringen av förvaltningens investeringsbehov för 2017 och 

framåt. 

Yttrande 

Utifrån Skara kommuns befolkningsutveckling och de prognoser som ligger till 

grund för nämndens planering av verksamheten, är förslag till beslut att avvakta 

med omställning av Ardalaområdets lokaler tillsvidare. Omställningen av lokal-

erna på Ardalaskolan beräknas genomföras senast 2018. För att säkerställa verk-

samheten på förskolan Kastanjen under mellanperioden, kommer underhåll att 

planeras för förskolan Kastanjen. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit att nuvarande förskolan 

Kastanjens lokaler avvecklas och att verksamheten flyttas till Ardalaskolan. Uti-

från den lokalutredning som förvaltningen sammanställde 2011, fattade barn- och 

utbildningsnämnden ett inriktningsbeslut den 19 maj 2011 §50 som innebar att 

Ardalaskolan ställs om till en 1-12 års enhet och att förskolan Kastanjen (dåvar-

ande Gläntan) avvecklas. Utredningen visar att Kastanjens lokaler har låg bygg-

nadsteknisk status med ett stort renoveringsbehov, både avseende yttre och inre 

underhåll samt värme- och ventilationssystem.  

Beslutsunderlag 

Information från Sebastian Clausson (S), ordförande BUN, dat 151016 

 

 ________  
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Bun § 85  Dnr 15/179 
 
Programutbud gymnasiet lå 16/17 inriktningar och 
antal platser 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar inriktningar och antal platser för gym-

nasiet läsåret 16/17 enligt förslag. 

 

På grund av jäv deltar inte Ylva Pettersson (M) i handläggningen av detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid nämndens sammanträde den 1 oktober 2015 § 78 beslutades programutbudet 

för läsåret 16/17.  

Beslutsunderlag 

Förslag på inriktningar och platsantal läsåret 16/17, dat 151028 

Barn- och utbildningsnämndens beslut den 1 oktober 2015 § 78 

 

Bilaga Bun § 85/2015 

 ________  

 

Paragrafen ska skickas till 

utbildning@skaraborg.se 

  



 

 

 

      
  Barn- och utbildningsförvaltningen 

ulla-stina.millton@skara.se 
www.skara.se 

Växel 0511-320 00 
Telefon 0511-325 17 

Skara kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
532 88 Skara 

Org nr 212000-1702 
Bankgiro 214-7296 

      
 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

 Dnr 1 (1) 

2015-10-28 BUN 15/179  

 

Bilaga BUN § 85/2015 

 

Programutbud gymnasiet läsåret 16/17 

Inriktningar och platsantal Studievägskod Antal platser 

Bygg- och anläggningsprogrammet BA 18 

Bygg- och anläggningsprogrammet; Husbyggnad BAHUS  

Bygg- och anläggningsprogrammet; Plåtslageri BAPLA  

Ekonomiprogrammet EK 40 

Ekonomiprogrammet; Ekonomi EKEKO 

 
El- och energiprogrammet EE 16 

El- och energiprogrammet; Elteknik EEELT 

 
Estetiska programmet ES 72 

Estetiska programmet; Dans ESDAN 16 

Estetiska programmet; Musik ESMUS 30 

Estetiska programmet; Musik, särskild variant (spetsutbildning) ESMUSVS 10 

Estetiska programmet; Teater ESTEA 16 

Fordons- och transportprogrammet FT 16 

Fordons- och transportprogrammet; Transport FTTRA 

 
Handels- och administrationsprogrammet HA 16 

Handels- och administrationsprogrammet; Handel och service HAHAN 

 
Naturvetenskapsprogrammet NA 25 

Naturvetenskapsprogrammet; Naturvetenskap NANAT 

 
Samhällsvetenskapsprogrammet SA 25 

Samhällsvetenskapsprogrammet; Medier, information och kommunikation SAMED  

Samhällsvetenskapsprogrammet; Samhällsvetenskap SASAM  

Teknikprogrammet TE 16 

Teknikprogrammet; Informations- och medieteknik TEINF 

 
Vård- och omsorgsprogrammet VO 20 

Introduktionsprogram 

  Programinriktat individuellt val; mot Bygg- och anläggningsprogrammet IMPROBA  

Programinriktat individuellt val; mot Fordons- och transportprogrammet IMPROFT  

Programinriktat individuellt val; mot Handels- och administrationsprogrammet IMPROHA  

Programinriktat individuellt val; mot Vård- och omsorgsprogrammet IMPROVO  

International Baccaleurate IB 50 

Totalt antal platser 314 
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Bun § 86  Dnr 15/204 
 
Samverkansavtal för Skaraborgs grundskolor, 
förskoleklasser, förskolor, pedagogisk omsorg och 
fritidshem 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner framtaget samverkansavtal för Skara-

borgs Kommunalförbunds medlemskommuner och verksamheterna grundskola, 

förskoleklasser, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna i Skaraborg har tidigare genom Skaraborgs kommunalförbund 

beslutat att samverka kring utbildning inom Skaraborg. Enligt Måldokument 

Utbildning Skaraborg regleras samverkan via olika bilagor till måldokumentet. 

En av bilagorna reglerar interkommunala ersättningar för barn/elever i förskole-

verksamhet, förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg inom Skaraborg 

(Mellansjöavtalet). Detta avtal slöts mellan kommunerna 2008. 

 

Med anledning av det nya måldokumentet, behovet av anpassning till ny skollag 

och att avtalet är från 2008 har Skaraborgskommunernas barn- och utbildnings-

chefer gett en arbetsgrupp i uppdrag att se över och revidera avtalet. 

 

Arbetsgruppens förslag har därefter behandlats i nätverket för barn- och utbild-

ningschefer i Skaraborg som beslutat att skicka avtalet vidare till berörda 

kommuner för godkännande. 

Kortfattad beskrivning av avtalets innebörd 

Avtalet reglerar ekonomiska ersättningar samt administrativa handläggnings-

rutiner när det gäller elever som har sin skolgång i annan kommun inom Skara-

borg. Som beräkningsgrund för interkommunal ersättning (IKE) används Skol-

verkets kommunblad "Förskola, skola och vuxenutbildning". Ersättning inom 

samtliga verksamhetsformer utgår med 90% av den redovisade riksgenomsnitts-

kostnaden under rubriken "Samtliga kommuner". 

 

Avtalet reglerar ersättningsformer och handläggningsrutiner när det gäller särskilt 

stöd och extra ordinärt stöd. Avtalet gäller från och med den 1 juli 2016 och 

tillsvidare med tre månaders uppsägningstid. 
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Beslutsunderlag 

Förslag till samverkansavtal för Skaraborgs Kommunalförbunds medlems-

kommuner och verksamheterna grundskola, förskoleklasser, pedagogisk omsorg 

och fritidshem (bilaga till Måldokumentet för Utbildning Skaraborg). 

 

 ________  

 

Paragrafen ska skickas till 

Skaraborgs kommunalförbund 
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Bun § 87  Dnr 15/224 
 
Läsårstider 2016/2017 samt planeringsdagar för 
förskola och skolbarnsomsorg 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer läsårstider samt planeringsdagar för 

barn- och skolbarnsomsorg för läsåret 2016/2017. 

Elevernas läsår inom grundskola, grundsärskola och gymnasiet (178 dagar) 

Hösttermin 2016    Vårtermin 2017 

den 22 augusti – den 21 december  den 9 januari – den 16 juni 

 

Elevernas läsår kommer att kompletteras med fem studiedagar inom ramen för de 

fastställda läsårstiderna samt dag för studenten. Studiedagarna förläggs lika för 

alla verksamheter. 

Lärarnas arbetsår inom grundskola, grundsärskola och gymnasiet (194 dagar) 

Hösttermin 2016    Vårtermin 2017 

den 15 augusti – den 21 december  den 9 januari – den 22 juni 

Planeringsdagar för barn- och skolbarnsomsorg (4 dagar) 

Verksamheten för barn- och skolbarnsomsorg stängs för planering och kompetens-

utveckling fyra dagar under ett läsår. 

 

Två av dagarna är gemensamma för alla förskolor och fritidshem; fredagen den 

19 augusti 2016 och måndagen den 19 juni 2017.  

 

Den tredje och fjärde planeringsdagen bestäms utifrån respektive enhetens behov 

och ska vara fastställd och informerad vid läsårets start. 

 

 ________  
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Bun § 88  Dnr 15/198 
 
Motion; Rätten till en traditionell skolavslutning 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Nina Drakfors (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Yttrande 

Sverigedemokraterna yrkar i sin motion att ”kommunens skolor bör åläggas att 

ordnar traditionella avslutningar för de elever och föräldrar som så önskar”, vilket 

besvaras med att det är rektor som fattar beslut kring utbildningen och därmed 

även de samlingar som hålls inom utbildningens ram. 

 

Huvudmannen är ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs i enlighet med 

gällande bestämmelser. Verksamheten är reglerad enligt skollag och läroplaner.  

 

Av skollagen framgår att rektorn ska leda och samordna det pedagogiska arbetet 

och ha ett särskilt ansvar för att utbildningen utvecklas.  

 

Vidare ska rektorn också besluta om sin enhets inre organisation och fatta sådana 

beslut som det av skollagen och andra författningar framgår att rektorn ska fatta. 

Det handlar bland annat om ansvaret för den övergripande organisationen av det 

pedagogiska arbetet och skolans kontakter med arbetslivet och det omgivande 

samhället.  

 

Huvudmannen får inte fatta sådana beslut som enligt skollagen ska fattas av 

rektorn eller förskolechefen.  

 

En skola bör alltid noga överväga om det är lämpligt att hålla en avslutning eller 

en samling i kyrkan eller en annan religiös lokal. Skolan ska utforma samlingen 

så att alla elever kan delta. Föräldrarna ska kunna låta sina barn delta utan att de 

känner att de blir ensidigt påverkade i någon trosriktning. 

 

Avslutningen eller samlingen kan ske i kyrkan om den utformas så att tonvikten 

ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och det inte 

förekommer några religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse. 
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Rektorn ska ha hela kontrollen över avslutningens eller samlingens innehåll och 

utformning. Vad motionären anser vara en rättighet för elever gällande tradi-

tionella avslutningar, regleras inte i skollagen.  

Sammanfattning av ärendet 

Anders Forsberg (SD) inkom till kommunfullmäktige den 15 juni 2015 med en 

motion om rätten till traditionell skolavslutning. I motionen yrkas att 

”kommunens skolor bör åläggas att ordna traditionella skolavslutningar för de 

elever och föräldrar som så önskar”. 

Beslutsunderlag 

Motion om rätten till en traditionell skolavslutning (SD), dat 150609 

Kommunfullmäktiges beslut § 63 den 15 juni 2015 

Kommunstyrelsens beslut § 143 den 9 september 2015 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Nina Drakfors (SD) yrkar på bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslaget till beslut om att motionen ska avslås mot Nina 

Drakfors yrkande om att motionen ska bifallas, och finner att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller förslag till beslut om att avslå motionen. 

 

 ________  

 

Paragrafen ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Bun § 89  Dnr 15/198 
 
Motion; Genomlysning av barn- och 
utbildningsnämndens resursfördelning och de 
olika delarna i verksamheten 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att besvara motionen med yttrandet som 

remissvar till kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

KD, C, M och SD reserverar sig till förmån för Mikael Börjessons (KD) yrkande. 

Yttrande 

Den 1 oktober 2015 § 76 gav barn- och utbildningsnämnden förvaltningen i upp-

drag att, inför budget 2017, upphandla en extern genomlysning av nämndens 

resursfördelning med fokus på gymnasiet. Motionärernas intentioner är därmed i 

hög grad uppfyllda när det gäller barn- och utbildningsnämndens interna resurs-

fördelning och utifrån det anser nämnden att den delen av att-satsen skulle kunna 

besvaras. 

 

Fördelningen av resurser till nämnderna är en fråga för kommunfullmäktige att 

hantera i samband med budgetbeslut. Barn- och utbildningsnämnden har att följa 

fullmäktiges beslut och väljer därför att inte yttra sig över den delen av motionen 

som gäller fördelningen till nämnden. Av den anledningen kan inte nämnden ge 

kommunstyrelsen något förslag på hur motionen i sin helhet ska hanteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2015 § 142 att remittera motionen 

”Genomlysning av barn- och utbildningsnämndens resursfördelning och de olika 

delarna i verksamheten” till barn- och utbildningsnämnden. 

 

I motionen yrkar Charlotte Nordström (M) och Jonas Ahlström (M) på att 

kommunstyrelsen under hösten 2015 får i uppdrag att låta göra en oberoende 

genomlysning av resursfördelningen till barn- och utbildningsnämnden, samt av 

fördelningen till nämndens olika verksamheter. Syftet är att undersöka om 
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budgetmedlen står i proportion till utförd och planerad verksamhet så att hela 

verksamheten får långsiktigt ekonomiskt hållbara förutsättningar. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 142 den 9 september 2015 

Kommunfullmäktiges beslut § 63 den 15 juni 2015 

Moderaternas motion om ”Genomlysning av resursfördelningen till barn- och 

utbildningsnämnden och de olika delarna av nämndens verksamhet”, dat 150615 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Mikael Börjesson (KD) yrkar på att andra stycket i yttrandet ersätts med; 

Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att utreda den 

totala fördelningen av resurser i förhållande till den interna utredningen i barn- 

och utbildningsnämnden för att säkerställa långsiktig ekonomisk hållbarhet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslaget till beslut med tillhörande yttrande mot Mikael 

Börjessons yrkande om förändring av andra stycket i yttrandet, och finner att 

barn- och utbildningsnämnden bifaller förslag till beslut. 

 

Omröstning begärs.  

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för 

liggande förslag till beslut och nej-röst för Mikael Börjessons (KD) yrkande. 

Omröstningsresultat 

Med sex ja-röster för liggande förslag och fem nej-röster för Mikael Börjessons 

(KD) yrkande beslutar barn- och utbildningsnämnden att besluta enligt liggande 

förslag. 

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från 

att rösta 

Sebastian Clausson (S) X   

Gunnar Sporrong (MP) X   

Kristina Adolfsson (S) X   

Sven Gustafsson (S) X   

Therese Kristiansson (S) X   

Mehari Tesfai (FP) X   
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Suzanne Johansson (C)  X  

Ylva Pettersson (M)  X  

Patrik Ragnar (M)  X  

Mikael Börjesson (KD)  X  

Nina Drakfors (SD)  X  

 

Ajournering 

Mötet ajourneras kl 14.05-14.10. 

 

 

 ________  

 

Paragrafen ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Bun § 90  Dnr 15/223 
 
Sammansträdesdagar 2016 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande sammanträdesdagar för 2016: 

 

 Torsdagen den 18 februari 

 Torsdagen den 31 mars 

 Torsdagen den 19 maj 

 Torsdagen den 1 september  

 Torsdagen den 29 september 

 Torsdagen den 17 november 

 Torsdagen den 15 december 

 

Sammanträdesdagarna är heldagar med verksamhetsbesök på förmiddagarna och 

formellt sammanträde på eftermiddagarna. 

 

 ________  

 

Paragrafen ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Bun § 91  Dnr 15/29 
 
Handlingsplan extraordinär händelse 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den reviderade handlingsplanen vid 

extraordinär händelse. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med genomförd kommunövergripande krisövning, konstaterades att 

barn- och utbildningsnämndens handlingsplan vid extra ordinär händelse behövde 

kompletteras.  

 

Planen har kompletterats med; 

 att funktionen Administratör Risk & Säkerhet ingår i förvaltningens krisled-

ningsgrupp. 

 alternativ till samlingsplatser för de olika grupperna. 

 att förvaltningschefen utser ansvarig i informationsgruppen. 

 att informationsgrupp och kansli- och logistikgrupp bistår krisledningsgruppen. 

 att åtgärdslistan vid uppstart har fått tillägget att ansvaret ska fördelas. 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad handlingsplan extraordinär händelse 

 

 

 ________  

 

  



 

SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (22)  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 

2015-11-19 

  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Bun § 92  15/180 
 
Sommarsimskola 

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef, informerar om bakgrunden för införandet av 

sommarsimskola sommaren 2012.  

 

2012 fanns ett lokalt beslutat mål för simkunnighetsnivån hos eleverna i år 4. 

Alla eleverna klarade då inte av att uppnå det lokala målet redan i år 4, och extra 

simundervisning erbjöds i form av sommarsimskola. 

 

Vid nämndens sammanträde den 1 oktober 2015 § 80 fattades beslut om att häva 

det lokala målet för simkunnigheten i grundskolans år 4. När man nu mäter 

simkunnigheten mot det nationella kunskapskravet för grundskolans år 6, är 

bedömningen att simundervisningen ryms inom ramen för den ordinarie under-

visningen. 

 

 

 ________  

 

  



 

SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (22)  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 

2015-11-19 

  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Bun § 93   
 
Personalnyckeltal 

Linda Pettersson, personalkonsult, informerar om förvaltningens personalnyckel-

tal för kvartal 1 till och med 3 2015. 

 

 

 ________  

 

  



 

SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (22)  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 

2015-11-19 

  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Bun § 94   
 
Skolskjuts läsåret 14/15 

Maria Jönsson, trafikplanerare, informerar om skolskjutsverksamheten för läsåret 

14/15. 

 

 

 ________  

 

  



 

SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (22)  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 

2015-11-19 

  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Bun § 95   
 
Lokaler verksamhetsområde 1-16 

Susann Johansson, verksamhetschef 1-16, informerar. 

 

Ett ökat behov av förskoleplatser finns i tätorten. Detta löser man genom att starta 

upp med en ny avdelning på förskolan Korallen. När Viktoriaskolan står klar 

hösten 2017 finns det även möjlighet för en utökning på förskolan Björkbacken. 

Trycket ökar också på grundskolorna i tätorten.  

 

 

 ________  

 

  



 

SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (22)  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 

2015-11-19 

  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Bun § 96   
 
Utvärdering av införandet av lärplattor i år 7-9 

Anders Vilhelmsson, IT-strateg, informerar om genomförd utvärdering av 

införandet av lärplattorna i år 7-9. 

 

 

 ________  

 

  



 

SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (22)  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 

2015-11-19 

  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Bun § 97  15/137 
 
Delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av utförda delegationsbeslut enligt 

förteckning nummer 11/2015. 

 

Bilaga Bun § 97/2015 

 ________  

 

  



 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

FÖRTECKNING Bilaga Bun § 97/2015  

DELEGATIONSBESLUT Dnr  1 (3) 

Nr 11/2015 Bun 15/37  
 

 
 

Delegationsbeslut 

Sammanställning av anmälda delegationsbeslut vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 

den 19 november 2015 

NR FRÅN ÄRENDE DNR 

102. Ulla-Stina Millton, 

förvaltningschef 

Beslut ansökan om tilläggsbelopp Bun 15/202 

103. Ulla-Stina Millton, 

förvaltningschef 

Beslut ansökan om tilläggsbelopp Bun 15/202 

104. Camilla B Jansson, 

kvalitetschef 

Ansökan lärarlyft hösten 2015 Bun 15/91.2 

105. Annika Svensson, 

trafikplanerare 

Beslut skolskjuts Bun 15/208 

106. Ulla-Stina Millton, 

förvaltningschef 

Beslut om vårdnadsbidrag Bun 15/209.2 

107. Ulla-Stina Millton, 

förvaltningschef 

Beslut om justering av attestförteckning 

2015 

Bun 14/231 

108. Annika Svensson, 

trafikplanerare 

Beslut skolskjuts Bun 15/211.2 

109. Annika Svensson, 

trafikplanerare 

Beslut skolskjuts Bun 15/197 

110. Ulla-Stina Millton, 

förvaltningschef 

Redovisning av vidtagna åtgärder 

kränkande behandling vid Valleskolan 

Bun 15/90 

111. Maria Jönsson, 

trafikplanerare 

Beslut skolskjuts Bun 15/215.2 

112. Maria Jönsson, 

trafikplanerare 

Beslut skolskjuts Bun 15/189.2 

113. Christina Ljungström, 

förskolesekreterare 

Beslut om avstängning från barnomsorg Bun 15/216.1 



 

   2 (3) 

   

NR FRÅN ÄRENDE DNR 

114. Ulla-Stina Millton, 

förvaltningschef 

Beslut om vårdnadsbidrag Bun 15/220.2 

115. Ulla-Stina Millton, 

förvaltningschef 

Beslut om vårdnadsbidrag Bun 15/222.2 

116. Ulla-Stina Millton, 

förvaltningschef 

Rekvisition för omfördelning av 

statsbidrag för personalförstärkningar inom 

Elevhälsan 2015 

Bun 15/50.6 

117. Camilla B Jansson, 

kvalitetschef 

Rekvisition av statsbidrag för 

karriärtjänster juli-december 2015 

Bun 15/55.4 

118. Maria Jönsson, 

trafikplanerare 

Beslut skolskjuts Bun 15/226.2 

119. Maria Jönsson, 

trafikplanerare 

Beslut skolskjuts Bun 15/221.2 

120. Maria Jönsson, 

trafikplanerare 

Beslut skolskjuts Bun 15/219.2 

121. Annelie Eriksson 

Elevhälsa chef 

Beslut skolskjuts Bun 15/183 

122. Ulla-Stina Millton, 

förvaltningschef 

Yttrande kränkande behandling vid 

Valleskolan 

Bun 15/90 

123. Maria Jönsson, 

trafikplanerare 

Beslut skolskjuts Bun 15/235.2 

124. Camilla B Jansson, 

kvalitetschef 

Ansökan statsbidrag för Läslyftet 

2016/2017 

Bun 15/239.1 

125. Christina Ljungström, 

förskolesekreterare 

Beslut om avstängning från barnomsorg Bun 15/240.1 

126. Ulla-Stina Millton, 

förvaltningschef 

Kompletterande yttrande kränkande 

behandling vid Valleskolan 

 

 

Bun 15/90 



 

   3 (3) 

   

NR FRÅN ÄRENDE DNR 

127. Camilla B Jansson, 

kvalitetschef 

Uppföljning av statsbidrag för 

kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, 

fritidshemmet och annan pedagogisk 

verksamhet för kommuner som tillämpar 

maxtaxa 

Bun 14/246.7 

128. Ulla-Stina Millton, 

förvaltningschef 

Yttrande kränkande behandling vid 

Källeskolan 

Bun 15/232 

 



 

SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (22)  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 

2015-11-19 

  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Bun § 98  15/38 
 
Meddelande 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälda meddelande enligt 

förteckning nummer 12/2015. 

 

Bilaga Bun § 98/2015 

 ________  

 



 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

FÖRTECKNING Bilaga Bun § 98/2015  

MEDDELANDELISTA Dnr  1 (5) 

Nr 12/2015 Bun 15/38  
 

 
 
 
  

Meddelandelista 

Sammanställning av anmälda meddelande vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 

den 19 november 2015 

NR FRÅN ÄRENDE DNR 

167. Kommunala Pensionärsrådet KPR Protokoll  

168. Anna Jonsson, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering  

Bun 15/3.13 

169. Patrik Ask, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/8.2 

170. Patrik Ask, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/8.3 

171. Helene Johansson, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/5.5 

172. Kommunfullmäktige Beslut besvarande av motion om att införa 

betyg från åk 4 på försök 

Bun15/82.4 

173. Maria Nyman, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/6.9 

174. Maria Nyman, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/6.10 

175. Maria Nyman, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/6.11 

176. Caroline Frisell Ivarsen, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/1.33 

177. Caroline Frisell Ivarsen, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/1.34 

178. Anna Jonsson, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/3.14 



 

   2 (5) 

   

NR FRÅN ÄRENDE DNR 

179. Anna Jonsson, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/3.15 

180. Maria Nyman, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/6.12 

181. Maria Nyman, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/6.13 

182. Maria Nyman, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/6.14 

183. Helene Johansson, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/5.6 

184. Marie Tell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/2.1 

185. Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/4.23 

186. Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/4.24 

187. Skolinspektionen Beslut barnets rätt till särskilt stöd och 

skyldigheten att motverka kränkande 

behandling vid förskolan Skattkistan 

Bun 15/48.8 

188. Marie Tell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/2.2 

189. Marie Tell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/2.3 

190. Marie Tell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/2.4 

191. Marie Tell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/2.5 

192. Skolinspektionen Beslut rätten till utbildning och skyldigheten 

att morverka kränkande behandling vid 

Djäkneskolan 

Bun 14/112.20 



 

   3 (5) 

   

NR FRÅN ÄRENDE DNR 

193. Maria Eriksson, skolledare Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/8.4 

194. Skolinspektionen Beslut tillsynsansvar för elev vid 

Aradalaskolan 

Bun 15/225.1 

195. Maria Nyman, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/6.16 

196. Maria Nyman, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/6.15 

197. Patrik Ask, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/8.5 

198. Patrik Ask, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/8.6 

199. Caroline Frisell Ivarsen, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/1.35 

200. Thomas Edlund, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/9.3 

201. Barn- och elevombudet (BEO) Begäran om yttrande kränkande behandling 

vid Källeskolan 

Bun 15/232.1 

202. Skolverket Beslut statsbidrag för utbildning för barn som 

vistas i landet utan tillstånd höstterminen 2015 

Bun 15/63.5 

203. Personal på förskolorna Namnlista för mindre barngrupper och mer 

resurser 

Bun 15/234 

204. Marie Tell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/2.6 

205. Kerstin Holmqvist, förskolechef Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/34.5 

206. Marie Tell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/2.7 

207. Förvaltningsrätten i Jönköping Dom skolskjuts Bun 15/149.7 



 

   4 (5) 

   

NR FRÅN ÄRENDE DNR 

208. Skolverket Beslut statsbidrag för personalförstärkningar 

inom Elevhälsan 2015 

Bun 15/50.7 

209. Caroline Frisell Ivarsen, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/1.37 

210. Caroline Frisell Ivarsen, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/1.38 

211. Patrik Ask, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/8.7 

212. Caroline Frisell Ivarsen, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/1.36 

213. Arbetsmiljöverket Information om avslutat ärende Bun 14/55.15 

214. Maria Nyman, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/6.17 

215. Maria Nyman, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/6.18 

216. Maria Nyman, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/6.19 

217. Maria Nyman, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/6.20 

218. Maria Nyman, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/6.21 

219. Skolverket Beslut statsbidrag för de lägra årskurserna i 

grundskolan och motsvarande skolformer 

samt viss annan utbildning 

(lågstadiesatsningen) läsåret 15/16 

Bun 15/192.5 

220. Helene Johansson, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/5.8 

221. Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/4.25 



 

   5 (5) 

   

NR FRÅN ÄRENDE DNR 

222. Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/4.26 

223. Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/4.27 

224. Helene Johansson, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/5.7 

225. Skolinspektionen Begäran om yttrande om förutsättningar för 

anmälan till lärarnas ansvarsnämnd 

Bun 15/241.1 

226. Skolinspektionen Begäran om yttrande om förutsättningar för 

anmälan till lärarnas ansvarsnämnd 

Bun 15/241.2 

227. Marie Tell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/2.8 

228. Marie Tell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/2.9 

229. Anna Jonsson, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/3.16 

230. Skolverket Beslut statsbidrag för fortbildning av 

matematiklärare och för matematikhandledare 

inom matematiklyftet lå 14/15 

Bun 14/63.6 

231. Patrik Ask, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/8.8 

232. Anna Jonsson, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/3.18 

233. Anna Jonsson, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 

diskriminering 

Bun 15/3.17 

 


