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Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och datum 

Beslutande 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Instans 

Sammanträdesdatum 

Sessionssalen kommunhuset, tisdagen den 13 oktober 2020, kl. 18.00-19.00 

Ledamöter 

Kjell Sjölund (C), Ordförande 
Staffan Myrsell (M), 1 :e vice ordförande 
Stig Carlsson (S), 2:e vice ordförande 
Mona Andersson (C) 
Petra Eggen (M) 

Ersättare 

Stig Larsson (L) 
Peter Kornestedt (S) 

T jänstepersoner 
Harald Lundqvist, skolchef 
Eva Hoving Eklund, sekreterare 
Caroline Swaren, controller 
Mats Björling, elevassistent 

Kansliet, tisdagen den 13 oktober 2020 
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j7t/~' ,/ 
Stig arlsson (S) 

TILLKÄNNAGIVANDE 

Jan-Yngve Johansson (SD) 

Paragrafer §§ 57-66 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens digitala anslagstavla. 

Barn- och utbildningsnämnden 

2020-10-13 

Datum då protokollet anslogs 2020-10-13 Sista datum för överklagande 2020-11-04 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Storgatan 16, 546 82 Kad
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§ 57 

Val av protokolljusterare 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(13) 
S.1mmanträdcsdatu1n 

2020-10-13 

Sammanträdet väljer Stig Carlsson (S) att justera dagens protokoll. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

§ 58 

Godkännande av dagordning 
Sammanträdet godkänner dagordningen med förändringen att punkten 
Ansökan om ersättning för sammanträdet, läggs till dagordningen. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

§ 59 Dnr 2020-000093 

Delårsrapport 2020 och Budgetuppföljning augusti 
2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och 

utbildningsnämndens text och uppföljning av styrkort för delårsrapport 
2020. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna 
Budgetuppföljning för augusti 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Under våren beslutades att Mölltorpsskolan och Strandskolan bildar ett 
skolområde för gemensam nytta. Upptagningsområdet för respektive skola 
förändrades med syfte att gynna Mölltorpsskolan men även för att hålla nere 
elevantalet på Strandskolan som ökat mycket på kort tid. E n annan utjämnande 
och även integritetsfrämjande åtgärd är att från och med höstterminens start 
återfinns kommunens förberedelseklass i Mölltorpsskolan dit den flyttats från 
Strandskolan. 

En viljeinriktning rörande elevdatorer är att förvaltningen får medel för detta 
tillfört driftsbudgeten. Förvaltningen har fått välja en dyrare elevdator från och 
med detta läsår inför integreringen med Skövde IT men även ur 
kvalitetssynpunkt. 

En IKT-strateg och tillika utvecklingsledare har rekryterats till förvaltningen, ett 
mycket viktigt tillskott. E n lärarassistent med inriktning emot elevstöd är också 
en ny funktion. 

E n kortfattad analys ger vid handen att förvaltningen överlag redovisar goda 
värden även om inte alla högt ställda mål nås. En översyn av styrtalen behövs. 

Budgetuppföljningen per augusti månad uppvisar ett förväntat underskott år 
2020 på 860 tkr. 

Intäkterna förväntas öka, vilket främst sker genom ökade statsbidrag från 
Skolverket och Migrationsverket. 

Aven kostnaderna förväntas öka. Kostnaderna för assistenter, förskola och 
grundskola är de verksamheter där underskottet förväntas bli störst. 

Besluts underlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut § 4 7, 2020-09-28 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Skolchef Harald Lundqvist, Beslutsunderlag 

Controller Caroline Swaren, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

E konomienheten 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 
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Barn- och utbildningsnämnden 

M/X 

§ 60 Dnr 2020-000134 

Stipendier årskurs 9 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att skolchefen får i uppdrag att 

i samråd med personal och elever på Carl J ohanskolan ta fram förslag 
på lämpliga stipendier och kriterier för dessa att utdelas i samband med 
skolavslutningen 2021. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdraget redovisas till 
barn- och utbildningsnämnden i mars 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
I och med att elever avslutar sin skolgång i grundskolan finns det hos barn- och 
utbildningsnämnden en ambition att premiera och uppmuntra elever som 
utmärkt sig på ett positivt sätt under sin skolgång. Det kan vara ur ett 
kunskapsperspektiv eller ett socialt perspektiv. Målsättningen är att i samband 
med avslutningen i årskurs 9 dela ut fem stipendier om vardera 1000 kr från 
Karlsborgs kommun. 

Besluts underlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut § 48, 2020-09-28 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kjell Sjölund, Ordförandeskrivelse, 
2020-09-20 

Beslutet ska skickas till 

Carl J ohanskolan 



S,da 11"'11 KARLSBORGS 
···: a ··· KOMMUN 
SIJWS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(13) 
Sa1r11nanträdcs<latum 

2020-10-13 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 61 Dnr 2020-000138 

Avveckling av tjänst som barn- och 
ungdoms samordnare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att funktionen barn- och 
ungdomssamordnare avslutas så snart som möjligt. 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsten barn- och ungdomssamordnare är en samverkanstjänst mellan barn
och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Respektive förvaltning 
har 50% av en heltid i budget för tjänsten. Syftet med tjänsten är att jobba 
förebyggande med barn och unga för att bland annat minska skolfrånvaron. 

Barn- och utbildningsnämnden ser behov av en omprioritering av medel för att 
kunna förstärka kuratorsfunktionen inom förvaltningen. Idag är vår kurator 
belastad med ett större antal barn och ungdomar än någon annan skolkurator i 
Skaraborg. Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige stärker 
ytterligare behovet av denna förändring. 

Besluts underlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut § 49, 2020-09-28 

Skolchef Harald Lundqvist, Tjänsteskrivelse, 2020-09-25 
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Skolchef Harald Lundqvist informerar om aktuella personalärenden. 
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Aktuella delegationsbeslut delges ledamöterna. 
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Aktuella meddelanden delges ledamöterna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

§ 65 

Information 
Lärarassistent Mats Björling presenterar sig och informerar om sitt arbete. 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kjell Sjölund (C) informerar om 
Skolpolitiskt nätverk. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

§ 66 

Ansökan om ersättning för sammanträdet 
Ledamöterna ansöker gemensamt om ersättning för sammanträdet. 


