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Beslutsinstans

Utbildningsnmnden

Tid och plats

Tisdagen den

12

Sammantrdesrum

oktober 2021, klockan 17:00 till 19:40
A (Nossan).

Beslutande
Ledamter

Tjnstgrande

vriga

Maria Malmberg (C), ordfrande
Pernilla Jnsson (M), vice ordfrande
Kenth Henningsson (S)
Anette Hillstrm (S)
Ralph Lundell (KD)
ersttare

Fredrik Karlsson (M) erstter Tobias Wallin (M)
Mats Olsson (MP) erstter Joakim Svensson (M)

nrvarande

Ersttare

Birgitta Nielsen (V)

vriga

Lisa Falk, nmndsekreterare
Tina Hededal, chef utbildningssektor
Fredrik Persson, nmndsekreterare § 55
Majlis Kuhlin Gustavsson, kostchef §§ 56-58

Utses att justera

Pernilla Jnsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2021-10-12, klockan 19:45.
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§§ 55, 55-69
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Bevis om tillknnagivande
Justeringen har tillknnagivits

kommunens anslagstavla.

Kommun

Essunga kommun

BeSlUtSiNStans

Utbildningsnmnden

Datum

fr

sammantrdet

202 ] -10-]2

Datum

d

tillknnagivandet

2021_10-13

publiceras
Datum d publiceringen av
tillknnagivandet upphr

Frvaringsplats

Sekreterare

Justerare
XXX.

p

av justerat protokoll

'i

ww.

av protokollet

2021-1 1-05

Kommunhuset

Lisa Falk
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rende

§ 55

Sammantrdesdatum

§ 56

Avgift Fr pedagogisk mltid

§ 57

Priser

§ 58

Avgift

§ 59

Redovisning krnkningsrenden

§ 60

terrapportering

Diarienummer

Sida

Un 2021/86

5 - 6

Un 2021/29

7 - 9

Un 2021/30

10

Un 2021/88

1 1

Un 2021/82

12 - 14

Un 2021/81

15 - 16

F-5—skolorna,

Un 2021/80

17

§ 62

Redovisning av inkomna synpunkter tertial 2 2021

Un 202 1/47

18

§ 63

Verksamhetsplan med budget

Un 2021/67

19

§ 64

Delrsrapport

Un 202 1/83

20

§ 65

Anmld

Un 2020/8

21

Un 2021/85

22

Un 2021/3

23

Un 2021/4

24

Un 2021/1

25

fr
fr

lngre

§ 66

2022

matportionspris hemtjnsten

2022

vrterminen

2021

av elevers frnvaro samt
under lsret
2020/2021

Redovisning elevers mluppfyllelse
lsret

2022

personallunch 2022

tgrdsprogram
§ 61

utbildningsnmnden

20-21

tertial 2 2021

nrvaro

inom

barn—

och skolbarnomsorg under

lovperiod

Val av ny ordinarie ledamot i utbildningsnmndens
arbetsutskott

§ 67

Delegationsbeslut 2021

§ 68

Delgivningar utbildningsnmnden

§ 69

Information 2021
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§55

Diarienummer Un 2021/86

Sammantrdesdatum

tillgg

2022

beslut

Utbildningsnmndens
Godknna

utbildningsnmnden

utbildningsnmndens

sammantrdesdatum

om ett extra sammantrde

fr

2022 enligt kansliets frslag,

med

den 29 november.

Sammanfattning av rendet
till sammantrdesdatum 2022 bygger p den modell V6-kommunerna men
absoluta majoriteten av Sveriges kommuner anvnder sig utav. Nmligen att
Frslaget

kommunfullmktige

sammantrder

den sista mndagen

den

ocks

i mnaden.

Samarbetet mellan V6—kommunerna blir allt djupare och omfattar allt fier och strre frgor.
Drfr
r
det avgrande att kommunerna inom V6-samarbetet samordnar sina sammantrden
kommunstyrelse och kommunfullmktige.

fr

Under 2021 har det funnits sex politiska Tg som gr frn nmndernas arbetsutskott till
kommunfullmktige. Frslaget innebr att antalet politiska tg gr frn sex stycken per r till
stycken under 2022 fr kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen samt
kommunfullmktige. Fr nmndernas del fresls
att under 2022 ha kvar sex stycken
sammantrden.

Frslaget

r

att ha fyra stycken sammantrden

p

vren

och 2 stycken

p

tta

hsten.

kanslienheten med nmndsekreterare, ekonomichef samt kommundirektr.
Den ekonomiska processen med rsredovisning, delrsrapporter, taxor och avgifter, ekonomiska
ramar och verksamhetsplan med budget har funnits med som en viktig grund i detta frslag.
Tgen

r

frankrade

i

2022 r ven ett valr. Ett nytt kommunfullmktige tilltrder 15 oktober. Det nya
kommunfullmktige ska under hsten hantera ett antal valrenden till bland annat revision,
kommunstyrelse, nmnder och styrelser. Det nya kommunfullmktige mste ven enligt
Kommunallagen (l l kap, 10§) faststlla budgeten fr nstkommande r. Det gr att det finns
behov av flera sammantrden under hsten fr kommunfullmktige.
r

Frslaget r lagt fr att skapa en helhet och tydlighet. Finner kommunfullmktige,
kommunstyrelse och nmnderna att det finns behov av fler eller frre sammantrden
ordfranden alltid rtten att kalla till extra sammantrde eller stlla in de samma.
P

utbildningsnmndens

sammantrde

2021-10-12 nskar

nmnden

ett extra sammantrde

november.
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Utdragsbestyrkande

29

SAMMANTRDESPROTOKOLL

x,-

-,

Utbildningsnmnden

==:

Essunga kommun

Sammantrdesdatum

2021-10-12

Beslutsunderlag
- Tjnsteskrivelse, 2021-10-05
- Frslag sammantrdesdatum, 2021—10-05
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Diarienummer Un 2021/29

Avgift fr pedagogisk
Utbildningsnmndens
Kommunfullmktige
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mltid

2022

till kommunstyrelsen

frslag

beslutar

- Pedagogisk mltid

frskola/fritids hjs frn 10 till 15 kronor
skola (grundsrskola, beviljas av rektor) hjs
skola ofrndrat
25 kronor
srskilt boende 16 kronor

Pedagogisk mltid
- Pedagogisk mltid
- Pedagogisk mltid
—

frn

10

till

frn

10

till 19 kronor.

15

kronor.

Reservation
Ralph Lundell (KD) reserverar sig mot beslutet.

Frslag

till beslut

sammantrdet

p

(yrkande)

Frvaltningens frslag
Anta taxor fr pedagogisk mltid fr 2022 enligt fljande:
Pedagogisk mltid frskola/fritids hjs frn 10 till 19 kronor
- Pedagogisk mltid skola (grundsrskola,
beviljas av rektor) hjs
Pedagogisk mltid skola ofrndrat
25 kronor.
- Pedagogisk mltid srskilt boende 16 kronor
—

—

Maria Malmberg (C) yrkar bifall
Utbildningsnmndens

p

frvaltningens

frslag

arbetsutskotts frslag

Pedagogisk mltid frskola/fritids, samt pedagogisk mltid skola (srskilda behov) hjs frn 10
kr till 15 kr, istllet fr 19 kr, d det skulle innebra en frdubbling av nuvarande kostnad fr
personal. Vid nsta rs revidering fresls
att taxanjusteras upp ytterligare fr att flja
rvarupris.

Pernilla Jnsson

(M) yrkar bifall

Ledamot Ralph Lundell

Yrkar p

utbildningsnmndens

Pedagogisk mltid

(KD)

fr

personal p frskola och grundsrskola ska snkas
boende hjs frn 16 till 25 kronor

srskilt

Justerare

&)le

arbetsutskotts frslag

fljande:

- Pedagogisk mltid
—

p
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Beslutsgng
Ordfrande stller frvaltningens frslag mot Ralph Lundells (KD) yrkande och fmner att
frvaltningens frslag stlls mot utbildningsnmndens arbetsutskotts frslag.

Utbildningsnmnden

beslutar enligt utbildningsnmndens

arbetsutskotts frslag.

Sammanfattning av rendet
Pedagogisk lunch fr frskolepersonal ligger idag p 10 kronor per person och dag. D ingr
frukost alternativt mellanml plus lunch. En utrkning har gjorts p frskolornas livsmedelskostnader 2020 och gav en kostnad p cirka l9 kronor per person och dag. Kostenheten freslr
drfr
att den pedagogiska taxan fr frskolepersonalen hjs frn 10 kronor till 19 kronor under
2022. Efter votering freslr
utbildningsnmndens arbetsutskott att pedagogisk lunch hjs frn
10 kronor till 15 kronor, istllet fr 19 kronor, d det skulle innebra en frdubbling av
nuvarande kostnad fr personal. Vid nsta rs revidering fresls
att taxanjusteras upp
ytterligare fr att flja rvarupris. P utbildningsnmndens sammantrde 202 l -10-12 yrkar Ralph
Lundell (KD) att pedagogisk mltid fr personal p frskola och grundsrskola ska snkas till 0
kronor samt att pedagogisk mltid srskilt boende hjs frn 16 till 25 kronor. Efter votering
beslutar utbildningsnmnden enligt utbildningsnmndens arbetsutskotts frslag.

Det r nu ocks en stor skillnad i kostnad fr personal mellan frskolans personal och
grundskolans personal fr likvrdigt pedagogiska arbete dr det dessutom ingr mer i dagspriset
p

10 kronor.

Pedagogisk lunch p skolorna ligger idag p 25 kronor per person med undantag fr dem som
blivit beviljade den lgre kostnaden p 10 kronor per person och mltid. Detta fr personal som
arbetar med barn inom grundsrskolan.
Kostenheten freslr
att den pedagogiska avgiften

fr

skolans personal

Mltider p Srskilt boende r idag kostnadsfri.
En utrkning har gjorts p rvarukostnaden fr en lunch
kronor. Kostenheten freslr
en avgift p 16 kronor.

r

2020 och gav en kostnad

r

Pedagogisk mltid

frskola/fritids

10 kr

19 kr

Pedagogisk mltid

skola

25 kr

25 kr

Pedagogisk mltid

skola (srskilda

10 kr

19 kr

Pedagogisk mltid

Srskilt

kr

16 kr

boende

behov)

O

Beslutsunderlag
Tjnsteskrivelse,

Justerare

2021-04-1

1
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Beslutet ska skickas till
-

—

Protokollsutdrag Unau 2021-09-28, § 45
Chef utbildningssektor
Chef social sektor

- Kostchef
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Diarienummer Un 2021/30

Priser fr

personallunch 2022

Utbildningsnmndens
Kommunfullmktige
Personallunch hjs

Frslag

till kommunstyrelsen

frslag

beslutar
frn 60 kronor till 70 kronor

till beslut under sammantrdet

Frvaltningens frslag
Personallunch ofrndrat

(yrkande)

60 kronor.

Ledamot Ralph Lundell (KD)
Yrkar p att avgiften fr personallunch hjs frn 60 kronor till 70 kronor Fr att kompensera den
pedagogiska mltiden i frskolan och srskilt boende. Det r fortfarande ett frmnligt
pris fr
personalen att ta i skolmatsal eller p Kaveldunetjmfrt
med kostnaden fr motsvarande lunch
p
vanlig lunchrestaurang. Det br nd
gras en kontroll av kostfrmnsvrdet
enligt 4:e rende
i dagens kallelse.

Kenth Henningsson (S) yrkar bifall

p

Anette Hillstrm

Ralph Lundells (KD) yrkande

(S) yrkar bifall

p

Ralph Lundells

(KD) yrkande

Beslutsgng
Ordfrande

frvaltningens frslag mot ledamot Ralph Lundells
att utbildningsnmnden beslutar enligt Ralph Lundells (KD) yrkande.
stller

(KD) yrkande och rmer

Sammanfattning av rendet
Att ta personallunch i kommunens skolmatsalar och restaurang Kaveldunet kostar idag 60
kronor. Hr fresls
korrekt utrkning

att priset frblir
p

ofrndrat

under 2022 och att vi under 2021 istllet

kostfrmnsvrdet.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag Unau 2021-09-28, 46
§
- Tjnsteskrivelse,
202 1 -O4-1 1

Beslutet ska skickas till
- Chef utbildningssektor
- Kostchef
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Diarienummer Un 2021/88

Avgift fr matportionspris hemtjnsten
Utbildningsnmndens

frslag

Kommunfullmktige

beslutar

Matportionspriset

brukare

Frslag

fr

till beslut

p

i

till kommunstyrelsen

hemtjnsten

sammantrdet

Frvaltningens frslag
Matportionspriset fr brukare

2022

i hemtjnsten

r

ofrndrad

43: - per mltid

2022.

(yrkande)
hjs

frn

43: - till 58: - per mltid

frn

2022

Maria Malmberg (C), ordfrande

Yrkar p att matportionspriset fr brukare i hemtjnsten

2022 ska vara ofrndrad

43: - per

mltid

Beslutsgng
Maria Malmberg (C) stller frvaltningens frslag mot Maria Malmbergs (C)
yrkande, och finner att utbildningsnmnden beslutar enligt Maria Malmbergs (C) yrkande.
Ordfrande

Sammanfattning av rendet
Matportionspriset fr brukare i hemtjnsten om 43: - per mltid
av kommunerna i Skaraborg och uppg till 58: per mltid frn
—

fresls

hjas

till genomsnittet

2022.

P
utbildningsnmndens sammantrde 202 l -l 0-12 yrkar ordfrande Maria Malmberg (C) p att
matportionspriset fr brukare i hemtjnsten 2022 ska vara ofrndrad
43: - per mltid 2022.
Ordfrande stllde frvaltningens frslag mot Maria Malmbergs (C) yrkande och finner att
utbildningsnmnden beslutar enligt Maria Malmbergs (C) yrkande.

Beslutsunderlag
Tjnsteskrivelse,

2021 -1 0-1

1

Beslutet ska skickas till
Socialnmnden
Kommunfullmktige

Justerare
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Diarienummer Un 2021/82

Redovisning krnkningsrenden
Utbildningsnmndens

beslut

Godknna

av krnkande
202 I.

terrapportering

och frskolor

vrterminen

behandling

p

2021

Essunga kommuns skolor, fritidshem

under vrterminen

Sammanfattning av rendet
Enligt utbildningsnmndens delegationsordning punkt 7.5, ska chef utbildningssektor eller
motsvarande tjnsteman skyndsamt utreda omstndigheterna vid anmlan om att ett barn eller en
elev anser sig ha blivit utsatt fr krnkande behandling och i frekommande fall vidta tgrder
som skligen kan krvas fr att frhindra krnkande behandling i framtiden.
Enligt faststllda

riktlinjer vid krnkningsrenden

alla krkningsrenden

ske senast

p

(Un 2019-03-04, § 18), ska en redovisning av

utbildningsnmndens

andra sammantrde

pfljande

termin.

Nedan r en sammanstllning av inrapporterade krnkningsrenden
under vrterminen 2021 p
Essunga kommuns skolor, fritidshem och frskolor till och med den 14juni 2021. Alla renden
r
utredda och avslutade. P frskolorna samt srskolan har inga krnkningsrenden
inkommit
under vrterminen 2021.

Fritids
i

F-klass

k

1

_

2-3

k

4-5
2—3

4-5

k

3,5

k

3,4,5

Justerare
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6

6

k
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0

k

6, 7
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Beslutsunderlag
—

Protokollsutdrag Unau 2021-09-28, § 47
2021 -09-16

- Tjnsteskrivelse,
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Diarienummer Un 2021/81
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terrapportering av elevers frnvaro
lsret
2020/2021
Utbildningsnmndens

samt tgrdsprogram

under

beslut

Ta del av redovisningarna av elevers
lgga dem till handlingarna.

frnvaro

och tgrdsprogram

under

2020/2021 och

lsret

'

Sammanfattning av rendet
delegerade beslutsrtten gllande faststllande av Handlingsplan vid
frnvaro fr Essunga kommuns skolor F—9 (eller motsvarande) till chef utbildningssektor, p sitt
sammantrde 2018-10-25, § 55 (dnr 201 8-000061). Vidare beslutades att en rlig redovisning
ska presenteras fr utbildningsnmnden efter varje lsr
dr ven
antal tgrdsprogram
gllande
frnvaro redovisas.
Utbildningsnmnden

skollagen (20102800) 7 kapitlet om Skolplikt och rtt till utbildning, regleras skolplikten. Det
sga att elever ska delta i den verksamhet som anordnas fr att ge den avsedda utbildningen,
om eleven inte har giltigt skl att utebli.
I

vill

Om en elev utan giltigt skl uteblir frn den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att
elevens vrdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frnvarande. Om det finns
srskilda skl behver elevens vrdnadshavare
inte informeras samma dag.

ska rektorn, oavsett om det r frga om giltig eller
ogiltig frnvaro, se till att frnvaron skyndsamt utreds om det inte r obehvligt. Utredningen ska
genomfras i samrd med eleven och elevens vrdnadshavare samt med elevhlsan.
Om en elev har upprepad eller lngre

Nr

en utredning om en elevs frnvaro

frnvaro

har inletts ska rektorn se till att frnvaron

snarast anmls

till huvudmannen.

Beslutsunderlag
—

Protokollsutdrag Unau 2021-09-28, § 48
2021-09-15
Redovisning av frnvaro samt tgrdsprogram

- Tjnsteskrivelse,
—

2021—09-15
- Redovisning av frnvaro

2021-09-1 5
Redovisning av frnvaro
2020/2021, 2021—09—21
—

Bredls

samt tgrdsprogram

fr

Nossebro skola F—5 under

samt tgrdsprogram

fr

Jonslunds skola

Justerare

Wi

skola F-5 under

fr

15

lsret

F—5 under lsret
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- Redovisning av frnvaro

samt tgrdsprogram

fr

Nossebro skola

6—9

under

2021-09-21

Beslutet ska skickas till
Samtliga rektorer

p

Essunga kommuns skolor

Justerare

W

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer Un 2021/80
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Redovisning elevers mluppfyllelse
Utbildningsnmndens

"d

F-5-skolorna,

lsret

20-21

beslut

Ta del av redovisning av mluppfyllelse

fr

F—5—skolorna lsret

2020/2021 och lgga

dem till

handlingarna.

Sammanfattning av rendet
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas bde p huvudmannaniv och p
skolenhetsniv (skollagen 4 kap. 3 §). Syftet r att skerstlla
verksamhetens kvalitet och
likvrdighet i frhllande
till de nationella mlen, kraven och riktlinjerna fr skolan. Huvudman
respektive rektor ska dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet (skollagen 4 kap. 6 §).
Dokumentationen ska ge en samlad bild av verksamhetens resultat, mluppfyllelse och
kvalitetsarbete, och syftet r att utgra ett underlag i kvalitetsarbetet (Skolverket, 2012).
Tjnsteskrivelsen utgr en dokumentation p huvudmannaniv, och kvalitetsanalyserna en
dokumentation p rektors-/enhetsniv.
Avstmning frn fregende
r
visar p frbttrat
resultat. Diskussion sker kring insatser,
och eftersom vi har sm enheter synliggrs problembilden tydligt i vr
samverkan, vergngar
statistik. Rektorerna lyfte p utbildningsnmndens arbetsutskotts sammantrde 2021-09-28
problematiken med allt fler elever med sprkstrning
och talsvrigheter.

Beslutsunderlag
—

Protokollsutdrag Unau 2021-09-28, § 49

- Tjnsteskrivelse,
2021-09-15
- Mluppfyllelse Jonslunds skola F-5 20-21, 2021—09-15
- Mluppfyllelse Nossebro skola F-5 lsret
20-21, 2021-09-15

- Mluppfyllelse Bredls skola F-5 lsret
20-21, 2021-09-1 5
- Sammanfattning mluppfyllelse Nossebro skola F-5 lsret
19-20, 2020-10-16
- Sammanfattning mluppfyllelse Bredls skola lsret
19-20, 2020—10-16
Sammanstllning mluppfyllelse Jonslunds skola lsret
19-20, 2020-10-16
—

Beslutet ska skickas till
Chef utbildningssektor
- Rektor Nossebro skola F-5
Rektor Jonslunds skola F-5
- Rektor Bredls skola F-5
—

—

Justerare

W

Utdragsbestyrkande

lea/|

1.

SAMMANTRDESPROTOKOLL
a_i/.

Utbildningsnmnden

Essunga ommun
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§62

Diarienummer Un 2021/47

Redovisning av inkomna synpunkter tertial
Utbildningsnmndens
Godknna

2 2021

beslut

redovisningen av inkomna synpunkter 2021, tertial 2.

Sammanfattning av rendet
En sammanstllning av hanterade synpunkter ska redovisas tre gnger per r. Sammanska visa antal inkomna synpunkter, vilken karaktr synpunkten har, samt vilka
tgrder
som r vidtagna.
stllningen

Under 202
Frn

tertial

1

,
1

tertial 2 har 7 synpunkter inkommit till utbildningssektorn
kvarstr

dr

inga synpunkter att besvara

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag Unau 2021-09-28, § 50
- Tjnsteskrivelse, 2021-09-1 6
Redovisning synpunkter tertial 2, 2021-09-14
—

Beslutet ska skickas till
Chef utbildningssektor

Justerare

liir

Utdragsbestyrkande

lag/|
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alla har besvarats.

SAMMANTRDESPROTOKOLL
Utbildningsnmnden

”w
Essunga kommun
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§63

Diarienummer Un 2021/67

Verksamhetsplan med budget
beslut

Utbildningsnmndens

Anta Frslag till verksamhetsplan och budget 2022 som sitt eget, med mindrejusteringar
sidorna 5-10.

p

Sammanfattning av rendet
har tagit fram en plan

Utbildningsnmnden

ekonomiska medel till verksamheten

fr

verksamheten nstkommande r och avstter
drift och utveckling For dess genomfrande.
fr

Arbetet har utgtt frn den Strategiska planen och kommunfullmktiges
aktiviteter som ska genomfras under verksamhetsret har tagit fram.

ml

2021-10-12 delges nmnden

och prioriterade

information kring
budgetdagarna som gde rum 22-23 september 2021. Utbildningsnmnden gr igenom
underlaget och gr mindrejusteringar p sidorna 5-10.
P

utbildningsnmndens

sammantrde

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag Unau 2021—09-28, 51
§
- Tjnsteskrivelse,
2021-10-05
- Verksamhetsplan och budget 2022, utbildningsnmnden

Beslutet ska skickas till
Controller
Chef utbildningssektor
- Ekonomichef
—

-

Justerare

NW

Utdragsbestyrkande

|

%

|

1

9

SAMMANTRDESPROTOKOLL
Utbildningsnmnden

Essunga kommun
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§ 64

Diarienummer Un 2021/83

tertial 2 2021

Delrsrapport

Utbildningsnmndens
Godknna

beslut

utbildningsnmndens

delrsrapport

2021, tertial 2 och lgga

den till handlingarna.

Sammanfattning av rendet
En

delrs—

eller tertialrapport

r

omfattning

n

av kommunens rkenskaper

en sammanstllning

som inte motsvarar ett helt rkenskapsr.

Detta

r

en frenklad

resultatrkning

Fr en period
och av mindre

en rsredovisning.

prognosen utgr man frn de resultat som uppntts till dagens datum samt de frvntade
man tror kommer att glla fr satta antaganden resten av budgetperioden. Om
prognosen visar p avvikelser mot budget kan de styrande, med std av prognosen, gra de
frndringar
som krvs fr att f budgeten i balans igen.
I

frndringar

Essunga kommuns delrsrapport innehller en verksamhetsberttelse med bland annat
av finansiella ml och ekonomisk redovisning fr kommunen i sin helhet och

avstmning

nmnderna.

Chef utbildningssektor fredrar
utbildningsnmnden

r

Delrsrapporten

rendet.

visar att prognosen

ett positivt resultat om 800 tkr.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag Unau 2021—09-28, 52
§
- Delrsrapport tertial 2 202] , 2021-09-19

Beslutet ska skickas till
-

Chef utbildningssektor

- Ekonomichef
- Kommunstyrelsen

Justerare

ll M

Utdragsbestyrkande

l
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SAMMANTRDESPROTOKOLL
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Utbildningsnmnden
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S

d

“”m

Essunga kommun
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§ 65

Diarienummer Un 2020/8

Anmld nrvaro
Iovpeod

inom barn- och skolbarnomsorg under lngre

Utbildningsnmndens

beslut

och med 2022 utka frn tre till fyra stngningsveckor under sommaren. Under dessa
veckor erbjuds familjer i behov av omsorg sommarppna verksamheter p en av kommunens
enheter.
Frn

Sammanfattning av rendet
Utbildningssektorn upplever att mnga av de barn och elever som r anmlda till barn- och
skolomsorg under lovperioder inte kommer. Verksamheterna blir drmed mycket personaltta
samtidigt som medarbetare har ftt avslag p sin semesteranskan.
Sektorn har fljt denna statistik ver
verksamhet kan effektiviseras.

tid

fr

att se om, och

i s

fall hur, den

hr

typen av

Sektorn har ocksjmfrt
med andra kommuner och konstaterar att de flertalet har fyra
stngningsveckor under sommaren.

Beslutsunderlag
- Tjnsteskrivelse, 2021-10-05
- Sammanlagd statistik barnomsorg och skolbarnomsorg lovverksamhet 2021, 2021-10—07

Beslutet ska skickas till
- Chef utbildningssektor
- Rektor Nossebro frskoleomrde
- Rektor Jonslunds skola
- Rektor frskolor Jonslunds skolomrde
- Rektor Bredls skolomrde

- Bitrdande

rektor Nossebro skola F-5

Justerare

vi ha!

Utdragsbestyrkande

.

SAMMANTRDESPROTOKOLL

v

..yg,

Utbildningsnmnden

Essunga kommun
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§66

Diarienummer Un 2021/85

Val av ny ordinarie ledamot i utbildningsnmndens
Utbildningsnmndens
- Vlja
- Vlja

arbetsutskott

beslut

Anette Hillstrm (S) som ordinarie ledamot i utbildningsnmndens arbetsutskott
Kenth Henningsson (S) som ersttare i utbildningsnmndens arbetsutskott

Sammanfattning av rendet
Kenth Henningsson (S) inkom 2021-10-04 med ett entledigande som ordinarie ledamot i
utbildningsnmndens arbetsutskott. Socialdemokraternas frslag r att Anette Hillstrm (S) vljs
som ny ordinarie ledamot och Kenth Henningsson (S) vljs till ersttare.

Beslutsunderlag
Entledigande, 202 1 -l 0-04

Justerare

Wm

lay

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRDESPROTOKOLL
Utbildningsnmnden

Essunga kommun

gggryfggfggsdamm

567

Diarienummer Un 2021/3

Delegationsbeslut 2021
Utbildningsnmndens

beslut

redovisning av delegationsbeslut som frtecknas

Godknna

i

protokoll den 12 oktober 2021

Sammanfattning av rendet
Utbildningsnmnden har verltit
sin beslutandertt till utskott, ordfrande
enlighet med sin delegationsordning (Kommunallag 201 7:725, 7 kapitlet,

och tjnstemn
5—7

i

paragraferna).

Syftet med en delegationsordning r att avlasta nmnden i vissa renden till frmn
fr renden
av mer principiell beskaffenhet. Detta mjliggr
en effektivare verksamhet frn nmnden till
delegaten med kortare beslutsvgar och snabbare handlggning av utvalda renden enligt
delegationsordningen.

Beslut gjorda p delegation ska redovisas till utbildningsnmnden enligt kommunallag
(201 7:725) 7 kapitlet, 8 paragrafen. Redovisningen innebr inte att utbildningsnmnden
omprvar eller faststller delegeringsbesluten. Dremot fr utbildningsnmnden terta lmnad
delegering eller fregripa ett beslut i ett enskilt rende av den som ftt beslutandertten genom
att sjlv

ta ver

rendet

och fatta beslut.

Utbildning i grundskolan, punkt 7.5: Vid anmlan

om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit
behandling ska omstndigheterna kring de uppgivna krnkningarna
skyndsamt utredas. I frekommande fall ska tgrder
vidtas som skligen kan krvas fr att
frhindra krnkande behandling i framtiden.

utsatt fr

-

krnkande

Delegationspunkt 7.5 krnkningar

under perioden 202 1 -08-24—2021 -10-05, 2021-10-06

skolbarnomsorg samt pedagogisk omsorg. punkt 10.6: Beslut om plats
skolbarnsomsorg fr barn med srskilda behov.

Frskola.
-

i

Delegationsbeslut 10.6, 2021-10-06

skolbarnomsorg samt pedagogisk omsorg, punkt 10.2: Beslut om placering i frskola
och pedagogisk omsorg fr barn med srskilda behov.
Frskola.

—

Delegationsbeslut 10.2, 2021-10-06

Frskola, skolbarnomsorg samt pedagogisk omsorg. punkt 10.4: Yttrande angende
placering i annan kommun.
-

Delegationspunkt 10.4, 2021-10-06

Justerare

Wu

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRDESPROTOKOLL
UtbiIdningsnmnden
Sammantrdesdatum

Essunga kommun

2021 -1 0-1 2

§68

Diarienummer Un 2021/4

Delgivningar utbildningsnmnden
Utbildningsnmndens
Lgga

2021

beslut

delgivningama till handlingarna

Sammanfattning av rendet
- Beslut frn skolinspektionen 2021 :719, 2021-09-30
- Beslut om delegering stllfretrdande
rektor under perioden 2021 -1 0-1 l --2021 -10—24, 202110-01

Justerare

WW

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRDESPROTOKOLL
Utbildningsnmnden

Essunga kommun

Sammantrdesdatum

§69

Diarienummer Un 2021/1

2021-1 0-12

Information 2021
Sammanfattning av rendet
Avstmningskonferens
Maria Malmberg (C), ordfrande,

informerar.

Invigning av campus 26 november
Maria Malmberg (C), ordfrande, informerar.
2022
Maria Malmberg (C), informerar.

Verksamhetsbesk

Nmndsturné

Tina Hededal, chef utbildningssektor, informerar.
Bevakning av ndringar i turer frn Vsttrafik, dessa ndringar
Tina Hededal, chef utbildningssektor, informerar.

planeras

frn

Rekrytering av ny chef
Tina Hededal, chef utbildningssektor, informerar.

Vaccinering av covid—19
Tina Hededal, chef utbildningssektor, informerar.

Justerare

lg/x

Utdragsbestyrkande
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