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Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 (12) 

Sammanträdesdatum 

2015-10-01 

  

 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 9.00 –10.45 

Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande 

Gunnar Sporrong (MP) 

Kristina Adolfsson (S) 

Sven Gustafsson (S) 

Jessica Hjärtqvist (S) ersättare för Therese Kristiansson (S) 

Mehari Tesfai (FP) 

Suzanne Johansson (C) 

Ylva Pettersson (M), § 71-77, 79-81 

Patrik Ragnar (M) 

Mikael Börjesson (KD) 

 

Ersättare: Bo Karlsson (V) 

Hanna Warmark (C) 

 

Övriga närvarande: Ulla-Stina Millton, förvaltningschef 

Anneli Löwhagen, sekreterare 

Camilla B Jansson, kvalitetschef, § 74-79 

Yvonne Härling, controller 

Anette Almqvist, verksamhetschef gy/vux, § 77-79 

Jonas Wåhlberg, rektor gy, § 77 

Stefan Johansson, administratör Risk & Säkerhet, § 81 

Stefan Hemb, personalrepresentant Lärarnas Riksförbund 

Karoline Törnqvist, personalrepresentant Lärarförbundet 
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Justering 
 
Justerare: Suzanne Johansson 

Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret den 2 oktober 2015 

Justerade paragrafer: Paragrafer 74 till 81 

 

Underskrifter 
 
Sekreterare:  

 Anneli Löwhagen 

Ordförande:  

 Sebastian Clausson 

Justerare:  

 Suzanne Johansson 

 

 

 

 ANSLAG/BEVIS  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ: Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: den 1 oktober 2015 

Datum då anslaget sätts upp: den 2 oktober 2015 

Datum då anslaget tas ned: den 26 november 2015 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 

  

Underskrift   

 Anneli Löwhagen 
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Bun § 77 Dnr 14/201  Teknikprogram inriktning informations- och medie-teknik ............... 7 

Bun § 78 Dnr 15/179  Programutbud gymnasiet läsåret 16/17 ............................................... 8 

Bun § 79 Dnr 15/121  Samarbete vuxenutbildning inom V6 ................................................. 9 

Bun § 80 Dnr 15/180  Mål för simkunnighet i grundskolans år 4 ........................................ 11 

Bun § 81 Dnr 15/181  Handlingsplan Hot & Våld ............................................................... 12 
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Bun § 74   
 
Godkännande av dagordning 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagens föredragningslista. 

 

 

 ________  
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Bun § 75  Dnr 15/178 
 
Budget och verksamhetsplan 2016 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer upprättat förslag på mål och målindika-

torer inför budget och verksamhetsplan 2016. 

 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samråd med 

presidiet, arbeta fram lämpliga målvärden för samtliga mål och målindikatorer. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 24 september 2015 arbetade barn- och utbildningsnämnden gemensamt fram 

förslag till mål och målindikatorer för nämnden.  

Beslutsunderlag 

Förslag på mål och målindikatorer, dat 151001 

 

 

 ________  

 

Paragrafen ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichefen 
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Bun § 76  Dnr 14/203 
 
Resursfördelningsmodell 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inför budget 2017 

upphandla en extern genomlysning av förvaltningens resursfördelning med fokus 

på gymnasiet. 

Sammanfattning av ärendet 

Yvonne Härling, controller, informerar om hur den nuvarande resursfördelnings-

modellen är utformad. Information gavs om vikten av en fördelning utifrån socio-

ekonomisk grund samt förslag på områden inom resursfördelningsmodellen som 

bör genomlysas.  

 

 

 ________  

 

 

  



 

SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (12)  

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 

2015-10-01 

  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Bun § 77  Dnr 14/201 
 
Teknikprogram inriktning informations- och medie-
teknik 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens förstudie och 

beslutar att starta ett teknikprogram med inriktning informations- och medie-

teknik till läsåret 16/17. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 september 2014 § 56 

fick förvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie om möjligheten att starta 

ett Teknikprogram med inriktningen informations- och medieteknik. 

 

Vid nämndens sammanträde den 18 december 2014 § 104 redogjorde förvalt-

ningen muntligt för upplägg och möjlighet för ett Teknikprogram med inrikt-

ningen informations- och medieteknik. 

 

Vid nämndens sammanträde den 26 mars 2015 § 28 fick förvaltningen ett fortsatt 

uppdrag med att utreda förutsättningarna för att eventuellt starta ett Teknikpro-

gram med inriktningen informations- och medieteknik läsåret 16/17. 

Beslutsunderlag 

Förstudie dat 2015-09-25 

 

 

 ________  
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Bun § 78  Dnr 15/179 
 
Programutbud gymnasiet läsåret 16/17 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande programutbud för gymnasiet 

läsåret 2016/2017: 

 

Program 

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 

El- och energiprogrammet (EE) 

Estetiska programmet (ES) 

Ekonomiprogrammet (EK) 

Fordons- och transportprogrammet (FT) 

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 

International Baccalaureate (IB) 

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 

Teknikprogrammet (TE) 

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 

 

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

 

 

 ________  

 

Paragrafen ska skickas till 

Gymnasium Skaraborg 
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Bun § 79  Dnr 15/121 
 
Samarbete vuxenutbildning inom V6 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till ett för-

djupat samarbete med kommunerna inom V6 kring vuxenutbildningen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett 

avtalsförslag som ska presenteras för nämnden i april 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan några år finns det ett samverkansavtal för kommunal vuxenutbildning i 

Skaraborg. Från den 1 januari 2015 gäller version tre av detta avtal som har om-

arbetats genom åren mot en ökad och fördjupad samverkan. 

 

För att behålla ett bra utbildningsutbud med hög kvalitet för Skaraborgs vuxna 

krävs en samverkan. De mindre kommunerna har svårt att erbjuda detta i egen 

regi. Förutom samverkan på Skaraborgsnivå sker även en samverkan med andra 

närliggande kommuner. För Skaras del innebär det att vi samverkar med Essunga 

Grästorp, Götene, Lidköping och Vara (som tillsammans med Skara bildar V6). 

Tydligast är det när det gäller de lärlingsutbildningar för vuxna, som finansieras 

med statsbidrag (Vuxlärling). Där har vi tagit bort kommungränserna inom V6 

och hanterar ansökningar och antagning gemensamt som en enda kommun. 

 

När det gäller yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna (Yrkesvux) kommer 

vi för första gången i antagningen till höstens utbildningar 2015 hantera det 

gemensamt i Skaraborg för vissa utbildningar. Vuxenutbildningen i Skaraborg 

har gjort en gemensam ansökan för alla 15 kommuner om statsbidrag till Yrkes-

vux och avsatt 30% av dessa till den gemensamma antagningen (Yrkesbyrån), 

resterande stats-bidrag fördelas till kommunerna. Första tilldelningen innebar 

145,3 platser, vilket motsvarar 7 265 tkr. 2 400 tkr fördelas till Yrkesbyrån och 

för Skaras del innebär det 360 tkr i statsbidrag.  

 

I vårbudgeten finns det satsningar som kan innebära ytterligare statsbidrag för 

Yrkesvux. En bedömning som ska tas med försiktighet innebär ytterligare cirka 

75 platser (3 700 tkr) till Skaraborg.   
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Sedan hösten 2014 har Skara och Lidköping prövat ett andrahandsmottagande till 

våra teoretiska kurser. Det innebär kortfattat att vi erbjuder varandras elever 

platser i kurser där det finns utrymme efter att kommunens egna elever har fått 

sina platser. Detta har gjorts utan ekonomisk reglering, som annars är brukligt. 

Från och med höstens antagning ska vi formalisera det lite tydligare och se över 

eventuella schemalösningar.  

 

I dagsläget har Lidköping avtal med Vara och Götene när det gäller vuxen-

utbildning. Det pågår även diskussioner med Grästorp och Essunga. De avtal som 

finns ser lite olika ut och troligen blir det så om fler kommuner tillkommer, 

utifrån kommunala förutsättningar. Representanter för Skara, Essunga och 

Grästorp har varit inbjudna vi två tillfällen under våren 2015 till Vuxrådet för 

Lidköping/ Götene/Vara, för att diskutera möjligheterna till fördjupat samarbete. 

Utgångs-punkten för diskussionerna har varit att få till mer vuxenutbildning för 

de resurser vi har. I dagsläget är det till allra största del Lidköping och Skara som 

är utförare av vuxenutbildningar inom V6, övriga har ingen eller liten verksam-

het. En viktig aspekt i diskussionerna har varit utbildningarnas geografiska 

placering.  

 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 13 maj 2015 § 56 beslut-

ades att förvaltningen ska ta fram ett förslag på ett fördjupat samarbete med 

kommunerna inom V6 kring vuxenutbildningen. 

Beslutsunderlag 

Förslag på ett fördjupat samarbete med kommunerna inom V6 kring vuxen-

utbildningen, dat 150925 

 

 

 ________  
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Bun § 80  Dnr 15/180 
 
Mål för simkunnighet i grundskolans år 4 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden häver tidigare fattat beslut om lokalt mål för sim-

kunnighet för elever i grundskolans år 4. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har idag ett lokalt beslutat mål för simkunnigheten för eleverna i 

grundskolans år 4. Det lokala målet för år 4 är 100 meter bröstsim och 50 meter 

ryggsim. Det nationella kunskapskravet för simkunnighet i slutet av år 6 är att 

kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.  

 

Det nuvarande lokala målet i år 4 innebär extra kostnader eftersom det måste 

erbjudas fler timmar för simundervisning innan år 4 för att uppfylla det lokala 

målet. Simundervisning enligt det nationella kunskapskravet i år 6 ryms inom den 

ordinarie undervisningen. 

 

 

 ________  
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Bun § 81  Dnr 15/181 
 
Handlingsplan Hot & Våld 

Nämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till revidering av 

handlingsplanen mot hot och våld. 

Sammanfattning av ärendet 

Handlingsplanen ska utgöra ett praktiskt verktyg för att hantera akut uppkomna 

hot- och våldssituationer inom alla verksamheter inom barn- och utbildnings-

nämndens ansvarsområde.  

 

Ytterst syftar handlingsplanen till att skapa trygghet för personal, elever, besökare 

och chefer vid hanteringen av en hotfull eller våldsam situation. 

 

Varje incident som innebär hot och våld ska resultera i en reaktion från perso-

nalen i verksamheten. Reaktionen ska följa denna handlingsplan. 

 

Handlingsplan har sin giltighet och sitt ursprung i de lagar och styrdokument som 

ligger till grund för våra verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Förslag till revidering av handlingsplan för hot och våld, dat 150925 

 

 ________  

 

 

 


