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§ 186 Dnr UAN 2022/00541-1.7.1 

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss - Motion från (M) om 
handlingsplan för särskilt begåvade barn 

Beslut 

1.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott antar barn- 

och utbildningsförvaltningens yttrande, daterat 2022-10-13, och överlämnar 

det till kommunstyrelsen. 

2.Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 

Förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden har fått en remiss om en motion från (M) om 

handlingsplan för särskilt begåvade barn. Yttrandet ska vara 

kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 november 2022.  

I motionen lyfts att skolor inte alltid identifierar de barn som är särskilt 

begåvade och har behov av stimulans och utmaningar, särskilt inte de som 

inte är högpresterande. Det finns särskilt begåvade barn, som inte alls visar 

sin potential i skolan, utan kan vara inåtvända eller utagerande. För att 

identifiera dessa barn och elever föreslås i motionen: 

1. Att uppdra åt de pedagogiska nämnderna att ta fram en handlingsplan för 

att så tidigt som möjligt identifiera särskilt begåvade elever, för att 

säkerställa att de ges den ledning och stimulans de behöver för att kunna nå 

längre i sin kunskapsutveckling.  

2. Att uppdra åt de pedagogiska nämnderna att ta fram ett utbildningspaket 

för att höja kompetensnivån hos förskollärare och lärare kring särskilt 

begåvade barn. 

I yttrandet ska nämnden yttra sig över förslagen i motionen, medan 

eventuellt genomförande sker efter att kommunfullmäktige beslutat att 

bifalla eller avslå motionen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande lämnat följande 

förslag till beslut: 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar barn- och 

utbildningsförvaltningens yttrande, daterat 2022-10-13, som sitt eget och 

översänder det till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Eva-Lotta Svensson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Eva-Lotta Svensson (C) yrkar att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt 

förvaltningens förslag till beslut med bifall från ordföranden själv, och att 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott beslutar enligt 

det. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 


