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Ersättare   

Övriga Skolchef Awaz Karim 
Biträdande rektor Karin Olausson §129 
Rektor Per Hallén §129 
Familjecentrum Carina Andersson §129 
Hanna Hjalmarsson Bohrén, 
verksamhetsansvarig Ung Företagsamhet (UF) 
§129 
Louise Samuelsson regionchef för Ung 
Företagsamhet (UF) Skaraborg §129 
Controller Micha Rieckmann §130 
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Barn, utbildning och kultur nämnden 

Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Anslagsdatum "[från och med datum]" -- "[Till och med datum]"  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2021-11-18 

 

Sid 3(17) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Ärendelista 

§ 126 Dnr 52 
Val av justerare ...................................................................................... 4 

§ 127 Dnr 53 
Godkännande av dagordning .................................................................. 5 

§ 128 Dnr 54 
Anmälan om eventuellt jäv ..................................................................... 6 

§ 129 Dnr 2021-00001600 
Skolchefen informerar 2021 .................................................................... 7 

§ 130 Dnr 2021-00041600 
Budgetuppföljning ............................................................................... 11 

§ 131 Dnr 2021-00042600 
Statistik kränkande behandling ............................................................. 12 

§ 132 Dnr 2021-00172600 
Läsårstider 2022-2023 .......................................................................... 13 

§ 133 Dnr 2021-00150600 
Sammanträdesdagar 2022 .................................................................... 14 

§ 134 Dnr 2021-00043600 
Delgivning av FAS-protokoll .................................................................. 16 

§ 135 Dnr 2021-00044600 
Delgivning av delegationsbeslut ............................................................ 17 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2021-11-18 

 

Sid 4(17) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 126 Dnr 52 

Val av justerare 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar att välja Victor Albertsson Tidestedt 
till justerare. 
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§ 127 Dnr 53 

Godkännande av dagordning 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
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§ 128 Dnr 54 

Anmälan om eventuellt jäv 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar att godkänna att inget jäv är 
anmält. 
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§ 129 Dnr 2021-00001600 

Skolchefen informerar 2021 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar att uppdra åt verksamheten att: 

- utreda hur kösystemet ser ut och om det finns förbättringar att vidta 

- utreda möjlighet för olika former av förskola som inte finns idag i Gullspångs 
kommun 

- utreda olika möjligheter för vistelsetid för 15-timmarsbarn 

- en hållbar metod för vikarieanskaffning 

 

 

Utredningarna ska redovisas på nämndens möte i mars 2022. 

 
 

Bakgrund 
Skolchefen informerar om: 

 

Lärarförbundets rankning har publicerats. Gullspångs kommun har gjort stora 
framsteg och placerade sig på plats 6 av landets alla 290 kommuner. Förra året 
placerade sig Gullspångs kommun på plats 77. Dessförinnan var placerade sig 
Gullspångs kommun på plats 185. 

 

UF - vad är det? 

Verksamhetsansvarig för grundskolan Hanna Hjalmarsson Bohrén och Louise 
Samuelsson regionchef för Ung Företagsamhet (UF) Skaraborg redovisar vad UF är 
och hur man arbetar med det i Skaraborg och Gullspångs kommun. En gemensam 
handlingsplan är upprättad och revideras årligen.  

 

Förskolan 

Biträdande rektor Karin Olausson och rektor Per Hallén berättar om verksamheten 
inom Gullspångs kommuns förskolor. Verksamheten har utvecklat arbetet med att 
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utbilda barnen enligt läroplanen. Lärmiljöerna ser nu för tiden väldigt olika ut till 
skillnad mot tidigare då man hade ungefär samma indelning och inredning på alla 
avdelningar. En dockvrå, ett kök, en målarhörna osv. Nu förändras miljöerna efter 
vilka mål man arbetar efter och vilken barngrupp man har. 

 

Förskolekö 

Biträdande rektor Karin Olausson och rektor Per Hallén redovisar hur 
barnomsorgskön ser ut i november 2021. De konstaterade att antal födda barn har 
minskat över de senaste fem åren i hela kommunen men att kommundelen Hova 
ser ut att öka totalt. Det finns inget beslut kring hur stora grupperna får vara utan 
det är något som rektor tillsammans med arbetslaget kommer fram till.  

 

Ej verkställda beslut 

Det finns bara ett beslut som ännu inte blivit verkställt och det är start av 
familjecentral. Beslut inväntas av tekniska verksamheten kring lokalfrågor. Beslut 
inväntas också av regionen och ett undertecknande av avtal.  

 

Familjecentrum 

Skolchefen och verksamhetsansvariga Carina Andersson redovisar familjecentrums 
verksamhet 2020. Det var ett speciellt år med pandemi och inställda och omställda 
aktiviteter. Verksamhetens mål är att vara en mötesplats och ett stöd för familjer 
under barnens alla uppväxtår. Verksamheten är även en del i folkhälsoarbetet som 
bedrivs i kommunen. Det har varit svårt att bedriva kontinuerlig verksamhet för att 
man saknat en lokal. Verksamhetsansvariga Carina Andersson delger även att en 
lokal nu ska finnas och håller på att färdigställas för att kunna öppna 
familjecentrum igen med öppen förskola.  

 

Information från Skaraborgssamverkan 

Camilla Lindberg som är delprojektledare "Fullföljda studier Skaraborg 2.0" har 
informerat om att det finns en karta med kommunernas goda exempel publicerad 
på: https://utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/projekt/karta/ 

Om man hellre vill klicka sig fram kan man istället göra så här: 

1. www.utbildningskaraborg.se 

2. Väl ”SKOLPERSONAL” i övre högra hörnet 

3. Välj ”Projekt” i menyraden 
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4. Välj ”Karta Utvecklingsarbeten – Fullföljda studier” bland rubrikerna 
till vänster. 

 

Riktlinjer för besvarande av motioner 

En bilaga finns med för att alla ska kunna ta del av hur man svarar på en motion. 

 

Kulturpris 

En annons har tagits fram för att söka efter lämpliga pristagare. Annonsen kommer 
att publiceras i februari. Beslut tas i maj.  

 

Bilaga med ersättare 

Nämndens ledamöter uppdateras kring ordningen av ersättare till nämnden enligt 
önskemål från tidigare möte.  

 

 

 

Barnkonsekvensanalys 

Verksamheten beaktar konsekvensen för barnen i alla beslut. 

 

Jämställdhetsanalys 

Verksamheten beaktar konsekvensen för jämställdheten i alla beslut.  

 

 

 

Beslutsunderlag 
Nämnd gullspång nov 21 UF 

Impact report gullspång 20-21 UF 

Samarbetsplan med årshjul Gullspång UF 

Familjecentrum 2020 

Verksamhetsplan och målbeskrivning 2020 FC 

Redovisning av mål och delmål av familjecentrum 
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Riktlinjer för motioner och motionssvar 

PP nämnd november-21 Barnantal 
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§ 130 Dnr 2021-00041600 

Budgetuppföljning 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

 
 

Bakgrund 
Controller Micha Rieckmann har upprättat en budgetuppföljning för Barn,- 
Utbildning- och Kulturförvaltningens verksamhet oktober 2021. 

Under 2022 kommer nämnden att delta i processen att ta fram en barn- och 
elevpeng och en resursfördelningsmodell. Det innebär att även förskolans 
verksamhet kommer att ingå i processen. Målsättningen är att inför detaljbudget 
2023 ska det arbetet vara klart. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning oktober 2021. 
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§ 131 Dnr 2021-00042600 

Statistik kränkande behandling 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden tackar för informationen och ger 
verksamheten i uppdrag att all personal ska få utbildning i både verktyget och 
rutinen för anmälan av kränkande behandling.  

 
 

Bakgrund 
Skolchef Awaz Karim redovisar muntligt vilka ärenden som anmälts den senaste 
månaden samt hur många det är. 

 

Uppföljning av redovisningen från nämndmötet i juni 2021. 

Gullstensskolan F-6 har redovisat hur man har arbetat med de kränkningar som 
anmälts och hur strukturen för arbetet kommer att se ut.  

Alla nya chefer inom verksamheten ska få en utbildning i hur man anmäler 
kränkningar och sedan får de i sin tur utbilda sin personal i förfarandet. 

Beslutsunderlag 
Svar kränkningar Gullstensskolan f-6 

Åtgärdstrappan 

Dokumentering av kränkning 

Brev till vårdnadshavare v2 
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§ 132 Dnr 2021-00172600 

Läsårstider 2022-2023 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar att anta läsårstider för 2022-2023. 

 
 

Bakgrund 
De tre kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång har sett över 
läsårstiderna för läsåret 2022-2023 och har kommit fram till förslaget enligt bilaga 
”Förslag läsårstider 2022-2023”.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet kommer att innebära att barns och elevers bästa sätts i främsta rummet 
genom att verksamheten planerat läsårstider för att skapa så bra förutsättningar 
som möjligt för lärande. 

 

Jämställdhetsanalys 

Beslutet kommer att innebära att verksamheten ser till att både flickor och pojkar 
får samma läsårstider. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag läsårstider 2022-2023 
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§ 133 Dnr 2021-00150600 

Sammanträdesdagar 2022 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar att anta sammanträdesdagarna för 
2022.        

 
 

Bakgrund 
Ett förslag för sammanträdesdagar för Barn-, utbildning- och kulturnämnden och 
beredning år 2022. Önskemål finns om varannan nämnd i Hova och varannan 
nämnd i Gullspång. 

 

Barn-, utbildning- och kulturnämnd         Beredning 

Torsdagar normalt kl 08.30          Måndagar normalt kl 13.00
  

27/1                           17/1  

24/2                           14/2  

24/3                          14/3 

21/4                          11/4 

26/5                          16/5 

16/6                          7/6 (tisdag) 

25/8                          15/8 

22/9                          12/9 

20/10                          10/10 

10/11                          31/10 

15/12                           5/12 
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§ 134 Dnr 2021-00043600 

Delgivning av FAS-protokoll 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden tackar för informationen och beslutar att 
föreslå kommunstyrelsen att prioritera Näckrosens och Lysmaskens förskolelokaler 
för att åtgärda de skador som finns i lokalernas ytskikt.  

 
 

Bakgrund 
Skolchefen går igenom protokoll från samverkansgrupp, FAS för Barn- utbildning 
och kulturverksamheten i Gullspångs kommun 211007 

 

Nämnden kan konstatera att i väntan på en underhållsplan för våra kommunägda 
lokaler måste fortfarande underhåll genomföras. Barn-, utbildnings- och 
kulturnämnden kräver att kommunstyrelsen ser till att prioritera Näckrosens och 
Lysmaskens förskolelokaler för att åtgärda de skador som finns i lokalernas ytskikt, 
som är under all kritik. 

Beslutsunderlag 
Protokoll FAS barn och utbildning 211007 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 135 Dnr 2021-00044600 

Delgivning av delegationsbeslut 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar att lägga den till handlingarna. 

 
 

Bakgrund 
Verksamheten delger delegationsbeslut tagna under 2021. Inga beslut finns att 
redovisa idag. 

 
 

 
 

 


