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Plats och tid Kommunkontoret sammanträdesrum A, kl. 17:00–18:30 
 

Ledamöter Maria Malmberg (C), ordförande 
Pernilla Jönsson (M), vice ordförande 
Kenth Henningsson (S) 
Tobias Wallin (M) 
Ralph Lundell (KD) 
Caroline Lundgren (M) för Joakim Svensson (M) 
Birgitta Nielsen (V) för Anette Hillström (S) 
 
 

Ej tjänstgörande ledamöter Mats Olsson (MP) 

Övriga närvarande Tina Hededal, chef utbildningssektor  
Loella Tandoc Johansson, nämndsekreterare 

Utses att justera Kenth Henningsson (S) 

Justeringens plats och tid Skolkontoret 2019-06-03, kl. 12:00  §§ 39–44 

Underskrifter 

                         Sekreterare 

 
 

 

 Loella Tandoc Johansson  

   Ordförande 

  

 Maria Malmberg (C)   

   Justerande 

 
 

 

 Kenth Henningsson (S)  
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§ 39 Dnr 2019-000050  

Delårsrapport 2019, tertial 1 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna utbildningsnämndens delårsrapport 2019, tertial 1 och lägga den till handlingarna.    

Sammanfattning av ärendet 

En delårs- eller tertialrapport är en sammanställning av kommunens räkenskaper för en period 

som inte motsvarar ett helt räkenskapsår. Detta är en förenklad resultaträkning och av mindre 

omfattning än en årsredovisning.    

I prognosen utgår man från de resultat som uppnåtts till dagens datum samt de förväntade 

förändringarna som man tror kommer att gälla för satta antaganden resten av budgetperioden. 

Om prognosen visar på avvikelser mot budget så med stöd av prognosen, kan de styrande 

göra de förändringar som krävs för att få budgeten i balans igen. 

Essunga kommuns delårsrapport innehåller en förvaltningsberättelse med bland annat 

avstämning av finansiella mål och ekonomisk redovisning för kommunen i sin helhet och  

för nämnderna.     

Under sammanträdet 

Chef utbildningssektor Tina Hededal presenterar utbildningsnämndens delårsrapport 2019, 

tertial 1 med investeringsbudget och kort om nuläget i de olika verksamheternas och hur det 

ser ut inom den närmaste framtiden. 

Ärendets gång 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-05-06, § 43 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 43, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-05-06 

- Delårsrapport 2019 tertial 1 för utbildningsnämnden, chef utbildningssektor Tina Hededal, 

2019-05-17 

Beslutet ska skickas till 

- Utbildningssektorn 

- Ekonomiavdelningen 

- Kommunstyrelsen      
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§ 40 Dnr 2019-000027  

Redovisning av inkomna synpunkter 2019, tertial 1 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna redovisningen av inkomna synpunkter 2019, tertial 1.  

Sammanfattning av ärendet 

En sammanställning av hanterade synpunkter ska redovisas tre gånger per år. Samman-

ställningen ska visa antal inkomna synpunkter, vilken karaktär synpunkten har, samt vilka 

åtgärder som är vidtagna. 

Under 2019, tertial 1 har tre synpunkter inkommit till utbildningssektorn varav alla besvarats. 

Från 2018 kvarstår inga synpunkter att besvara.  

Ärendets gång   

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-05-06, § 47 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 47, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-05-06  

- Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Loella Tandoc Johansson, 2019-04-29 

- Redovisning av inkomna synpunkter 2019 tertial 1, nämndsekreterare  

Loella Tandoc Johansson, 2019-04-29    
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§ 41 Dnr 2019-000048  

Medborgarförslag att utreda vilket  
stadie årskurs 6 ska tillhöra 

Utbildningsnämndens beslut 

Uppmana utbildningssektorn att ha i åtanke vilken enhet årskurs 6 ska tillhöra när 

skolorganisationen ses över.      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tog emot ett medborgarförslag 2019-04-08, § 34 som överlämnades  

till utbildningsnämnden för utredning och beslut.  

Medborgarförslaget vill att kommunen ska utreda vilket stadie årskurs sex ska tillhöra och 

påtalar att nuvarande beslut om att årskurs sex ska tillhöra högstadiet, är tjugo år gammalt. 

Förslagsställaren menar att en dialog med pedagoger och vårdnadshavare ska föras för att 

därefter fatta beslut om tillhörighet.      

Under sammanträdet 

Årskurs 6 tillhör enligt läroplanen mellanstadiet men som skola har verksamheten möjlighet 

att välja vilken enhet årskursen ska tillhöra. Nämnden uppmanar utbildningssektorn att ha 

medborgarförslaget i åtanke när skolorganisationen ses över. 

Ärendets gång   

- Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-05-06, § 48 

- Kommunfullmäktige 2019-04-08, § 34 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 48, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-05-06 

- Medborgarförslag, Privatperson, 2019-03-05 

Beslutet ska skickas till 

- Kommunfullmäktige 

- Förslagsställaren         
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§ 42 Dnr 2019-000001  

Information utbildningsnämnden 2019 

Under sammanträdet 

1. Utbildning Skaraborg 

Prislistan för interkommunal ersättning för gymnasieskolan är fastställd och oförändrad 

för 2019. Prislistan ska delges på utbildningsnämndens sammanträde den 24 juni 2109. 

2. Budgetdialogdagen  

En sammanfattning av dagen gjordes av nämndens ordförande Maria Malmberg (C). 

Dialogdagen hölls onsdagen den 15 maj 2019. 

3. Personal/rekrytering 

4. Vuxenutbildning 

5. Invigning av gångtunneln i Jonslund 

Invigning hålls tisdagen den 28 maj 2019, kl. 17:00. 

6. Utbildningssektorns ledningsgruppsutveckling  

Chef utbildningssektor kommer att hålla ledardagar för sektorns chefer 3–4 juni 2019. 

7. Samrådsmöte Nossebro skola F–5 

Nämndens representant och ledamot, Kenth Henningsson (S), gav en kort sammanfattning 

av det samrådsmöte som Nossebro skola F–5 höll tisdagen den 7 maj 2019. Förutom 

rektor och personal deltog cirka 5 föräldrar.       

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(8) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-20 
 

 

Utbildningsnämnden  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 43 Dnr 2019-000002  

Delegationsbeslut utbildningsnämnden 2019 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 20 maj 2019.    

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i 

enlighet med sin delegationsordning (Kommunallag 2017:725, 7 kapitlet, 5–7 paragraferna).  

Syftet med en delegationsordning är att avlasta nämnden i vissa ärenden till förmån för 

ärenden av mer principiell beskaffenhet. Detta möjliggör en effektivare verksamhet från 

nämnden till delegaten med kortare beslutsvägar och snabbare handläggningen av utvalda 

ärenden enligt delegationsordningen.  

Beslut gjorda på delegation ska redovisas till utbildningsnämnden enligt kommunallag 

(2017:725) 7 kapitlet, 8 paragrafen. Redovisningen innebär inte att utbildningsnämnden 

omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får utbildningsnämnden återta  

lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutande-

rätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.  

Utbildning i grundskolan 

Vid anmälan om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling 

ska omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna skyndsamt utredas och i före-

kommande fall ska de åtgärder vidtas som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande 

behandling i framtiden enligt utbildningsnämnden delegationsordning punkt 7.5, dokid  

Un 6649.    

Under sammanträdet 

En ledamot poängterar att hen hade kunskap om en kränkningsincident på en skola men 

saknar redovisning för just det ärendet både på dagens redovisning och utbildningsnämndens 

förra sammanträde den 29 april 2019. Ledamöterna framförde vikten av att kränknings-

ärenden måste redovisas. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut om utredning av omständigheterna kring elev som anser sig ha blivit utsatt 

för kränkande behandling, chef utbildningssektor Tina Hededal, 2019-05-14      
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§ 44 Dnr 2019-000003  

Delgivningar utbildningsnämnden 2019 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna redovisning av meddelanden inkomna 19 april till och med 14 maj 2019 som 

förtecknas i protokoll.         

Sammanfattning av ärendet 

Justerat protokoll §§ 41–50, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-05-06     

 


