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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Plats och tid

Digitalt via Teams kl 14.00 - 17.20

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ann-Christine Fredriksson (M), ordforande
Lars-Göran Svensson (S), vice ordforande
Malin Carlbom (M)
Richard Bengtsson (M)
Per-Erik Sandell (C)
Michael VVennerberg (S)
Eddie Wallin (Sd)
Marita Holst Fogelström (Kd)
Charlotte Warling, Socialtjänstchef
Stina Lennartsson, Ekonom
Marie-Louise Brage, Skolchef
Klas Kronqvist, Projektingenjör
Susanne Appelberg, Rektor
Ewa Hjerpe, Rektor
Maria Börje!, Verksamhetsutvecklare

Övriga deltagande

Utses att justera

Lars-Göran Svensson (S)

Justeringens plats och tid
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Lars-GÖran Svensson
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Protokollet är justerat Justeringen har tlllkännagi\lits genom protokollets publicering på kommunens anslagstavla

Organ

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott

Sammanträdesdatum
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Förvaringsplats för
protokollet
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Protokollet tas ned
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2021-04-21

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
KsBu § 17

Val av protokolljusterare
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att utse Lars-Göran Svensson (S) att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll.

Juscerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
KsBu § 18

Dagordning
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att fastställa föreslagen dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
KsBu § 19

lnformationsärenden
Läget i verksamheten Arbete och socialtjänst (Covid, feriepraktik)

Föredragande: Charlotte Warling Socialtjänstchef
Ekonomi, Budgetuppföljning jan-mars AoS och BoU

Föredragande: Stina Lennartsson Ekonom
Pågående byggprojekt inom Barn och utbildning

Föredragande: Klas Kronqvist Projektingenjör, Mari-Louise Brage Sko/chef, Susanne Appelberg
Rektor, Ewa Hjerpe Rektor, Maria Börje/ Verksamhetsutvecklare
Förändringar inom vuxenutbildningen

Föredragande: Ewa Hjerpe Rektor IM, VUX,SFI
Slutrapport Handlingsplan Fullföljda studier 2017-2020

Föredragande: Mari-Louise Brage, Sko/chef
Läget i verksamheten Barn och utbildning (Covid, HÖK 21)

Föredragande: Mari-Louise Brage, Sko/chef

?

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
KsBu § 20

Beredningsärenden
-

Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg 2021-07-0 I - 2023-12-31
(2021 :081)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
KsBu § 21

2021-022

Remissyttrande över ansökan om godkännande som huvudman
för utökning av befintlig fristående gymnasiesärskola,
Olinsgymnasiet i Skara AB (Skolinspektionens dnr 2021 :)
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn och ungdomsutskottet beslutar att ansluta sig till Skara kommuns yttrande.

Sammanfattning
Olinsgymnasiet i Skara AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande för en utökning av
verksamheten vid en befintlig fristående gymnasiesärskola i Skara kommun inför läsåret
2022/2023. Skolinspektionen har sedan tidigare godkänt skolan som huvudman för programmet
för estetiska verksamheter samt programmet för fordonsvård och godshantering.
Ansökan om utökning av verksamhet läsåret 2022/2023 avser:
-Programmet för hälsa, vård och omsorg med fyra platser per år.
Fullt utbyggd verksamhet år 2025 innebär totalt 16 nya utbildningsplatser.
Inom samverkansområdet Ut bildning Skaraborg har det utvecklats en praxis där övriga
kommuner följer lägeskommunens yttrande när det gäller ansökan om att få etablera alternativt
utöka en fristående gymnasie- eller gymnasiesärskola.

Beslutsunderlag
Remiss från skolinspektionen - Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en
befintlig fristående gymnasiesärskola, Olinsgymnasiet i Skara AB (dnr 2021 :630).

Skickas till
Skolinspektionen

Justen.ndes signatur

Utdrags bestyrka nde
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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
KsBu § 22

2021-021

Remissyttrande över ansökan om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående gymnasieskola, Olinsgymnasiet
i Falköpings kommun (Skolinspektionens dnr 2021 :627)
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn och ungdomsutskottet beslutar att ställa sig bakom Falköping kommuns förslag till
Skolinspektionen om att avslå Olinsgymnasiets ansökan.

Sammanfattning
Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för
en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Olinsgymnasiet i Falköping i Falköpings
kommun från och med läsåret 2022/2023.

Beslutsunderlag
Remiss från skolinspektionen - Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av
en fristående gymnasieskola, Olinsgymnasiet i Falköping (dnr 2021 :627)
Barn och utbildningsnämnden Falköpings kommun 2021-04-06 § 40

Skickas till
Skolinspektionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
KsBu § 23

2021-027

Remissyttrande om godkännande av ansökan från Lärande i
Sverige AB som huvudman för nyetablering av fristående
gymnasieskola vid Realgymnasiet i Skövde (Skolinspektionens dnr

2021 :559)
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn och ungdomsutskottet beslutar att ställa sig bakom Skövde kommuns yttrande om att
avstyrka ansökan.

Sammanfattning
Lärande i Sverige AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola, Realgymnasiet i Skövde i Skövde kommun från och
med läsåret 2022/2023. Lärande i Sverige AB ansöker om naturbruksprogrammet med 30
platser per år. Fullt utbyggd verksamhet innebär att Realgymnasiet i Skövde läsåret 2024 avser
att totalt erbjuda 90 utbildningsplatser. Barn- och utbildningsnämnden i Skövde kommun
bedömer att de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenserna för den
kommunala gymnasieskolan i Skövde är kännbara.

Beslutsunderlag
Remiss från skolinspektionen - Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Skövde fr.o .m.
läsåret 2022/2023 . (Dnr202 I:559)
Protokollsutdrag KSAU § 53/21 Skövde kommun

Skickas till
Skolinspektionen

oftF
Justerandes signatur

Utd rags bestyrkand e
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KsBu § 24

2021-069

Remissyttrande om ansökan om godkännande av huvudman
(Volvo) för nyetablering av en gymnasieskola vid Volvogymnasiet i
Skövde kommun (Skolinspektionens Dnr 2021 :835)
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn och ungdomsutskottet beslutar att ställa sig bakom Skövde kommuns yttrande om att
til lstyrka ansökan.

Sammanfattning
Volvo lnternational School lnitative AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Volvogymnasiet i Skövde
kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. Av ansökan framgår att Volvo Cars som är huvudman för
Volvogymnasiet har ändrat ägarförhållande i sin fabrik i Skövde som nu har övergått till ett
dotterbolag inom Volvo Cars, Powertrain Engineering Sweden (PES), De önskar därför hitta en
annan lösning på huvudmannaskapet för Volvogymnasiet och avsikten är att nå en
överenskommelse så att huvudmannaskapet tas över av den sökande. Målsättningen är att detta
inte kommer att innebära några praktiska skillnader för eleverna på skolan och båda parter är
måna om att verksamheten ska fortsätta som förut.

Beslutsunderlag
Remiss från skolinspektionen - Ansökan från Volvo lnternational School lnitative AB om
godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola (dnr202 I:835)
Protokollsutdrag KSAU § 52/21 Skövde kommun

Skickas till
Skolinspektionen

Juste randcs signatur

Utdragsbestyrkande
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Anmälningsärenden

-

Verksamhetsberättelse Utväg Skaraborg 2020

Justcrandes signatur

Ut drags bestyrkan de

I 0 (10)

