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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2019-01-09 

Utbildningsnämnden 

Plats och tid Kommunkontoret sammanträdesrum A, kl. 17:30-19:1 O 

Beslutande Maria Malmberg (C), ordförande 
Pernilla Jönsson (M), vice ordförande 
Kenth Henningsson (S) 
Joakim Svensson (M) 
Anette Hillström (S) 
Ralph Lundeli (KO) 
Mats Olsson (MP) ersättare för Tobias Wallin (M) 

Övriga Tina Hededal, chef utbildningssektor 
Loella Tandoc Johansson, nämndsekreterare 

Justerare Kenth Henningsson (S) 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2019-01 -14, kl. 16:30 
§ 1 omedelbar justering 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Instans 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Datum då anslaget tas ned 

Kenth Henningsson (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Utbildningsnämnden 

2019-01-09 

2019-01-15 

2019-02-06 

Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret 

Underskrift 

Justerandes sign 

Sida 

1 (13) 

§§ 1-7 
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Sammanträdesdatum 

2019-01-09 
 

 

Utbildningsnämnden 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Plats och tid Kommunkontoret sammanträdesrum A, kl. 17:30–19:10 
 

Beslutande Maria Malmberg (C), ordförande 
Pernilla Jönsson (M), vice ordförande 
Kenth Henningsson (S) 
Joakim Svensson (M) 
Anette Hillström (S) 
Ralph Lundell (KD) 
Mats Olsson (MP) ersättare för Tobias Wallin (M) 
 
 

Övriga Tina Hededal, chef utbildningssektor 
Loella Tandoc Johansson, nämndsekreterare 

 

Justerare Kenth Henningsson (S) 
 
Justeringens  
plats och tid 

Kommunkontoret 2019-01-14, kl. 08:00 
§ 1 omedelbar justering  

§§ 1–7 

Underskrifter 

                         Sekreterare 

 
 

 

 Loella Tandoc Johansson  

   Ordförande 

  

 Maria Malmberg (C)   

   Justerare 

 
 

 

 Kenth Henningsson (S)  

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-01-09 

Datum då anslaget sätts upp 2019-01-14 

Datum då anslaget tas ned 2019-02-05 

Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret 
 

Underskrift 

  

 Loella Tandoc Johansson  
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Sammanträdesdatum 

2019-01-09 
 

 

Utbildningsnämnden 
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Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2019-01-09 

Utbildningsnämnden 

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

Beslutande Maria Malmberg (C), ordförande 
Pernilla Jönsson (M), vice ordförande 
Kenth Henningsson (S) 
Joakim Svensson (M) 
Anette Hillström (S) 
Ralph Lundeli (KO) 
Mats Olsson (MP) ersättare för Tobias Wallin (M) 

Övriga Tina Hededal, chef utbildningssektor 
Loella Tandoc Johansson, nämndsekreterare 

Justerare Kenth Henningsson (S) 

Justeringens 
plats och tid 

Omedelbar justering 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Instans 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Datum då anslaget tas ned 

~Avv -~~i(~ 
Loella Tandoc Johansson \\ U 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Utbildningsnämnden 

2019-01-09 

2019-01-1 o 
2019-02-01 

Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret 

Underskrift 

Sida 

3(13) 

§ 1 
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Plats och tid Kommunkontoret sammanträdesrum A, kl. 17:30 
 

Beslutande Maria Malmberg (C), ordförande 
Pernilla Jönsson (M), vice ordförande 
Kenth Henningsson (S) 
Joakim Svensson (M) 
Anette Hillström (S) 
Ralph Lundell (KD) 
Mats Olsson (MP) ersättare för Tobias Wallin (M) 
 
 

Övriga Tina Hededal, chef utbildningssektor 
Loella Tandoc Johansson, nämndsekreterare 

 

Justerare Kenth Henningsson (S) 
 
Justeringens  
plats och tid 

Omedelbar justering 
 

§ 1 

Underskrifter 

                         Sekreterare 

 
 

 

 Loella Tandoc Johansson  

   Ordförande 

  

 Maria Malmberg (C)   

   Justerare 

 
 

 

 Kenth Henningsson (S)  

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-01-09 

Datum då anslaget sätts upp 2019-01-10 

Datum då anslaget tas ned 2019-02-01 

Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret 
 

Underskrift 

  

 Loella Tandoc Johansson  
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§ 1 Dnr 2019-000006  

Val av 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare till 
utbildningsnämndens arbetsutskott för  
mandatperioden 2019–2022 

Utbildningsnämndens beslut 

Välja följande tre ledamöter och tre ersättare, samt ordförande och vice ordförande i 
utbildningsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019–2022: 
  

Ordinarie ledamöter Ersättare 

Maria Malmberg (C) Ralph Lundell (KD) 

Pernilla Jönsson (M) Joakim Svensson (M) 

Kenth Henningsson (S) Anette Hillström (S) 

  
Ordförande: Maria Malmberg (C) 
Vice ordförande: Pernilla Jönsson (M)     

Sammanfattning av ärendet 
I beredning av förvaltningsärenden utreds de nödvändiga fakta som behövs för 
beslutsfattandet. En myndighet ska se till att ett ärende utreds tillräckligt och på behörigt sätt.  

Utbildningsnämndens arbetsutskotts huvudsakliga uppgift är att bereda ärenden åt 
utbildningsnämnden. 

Ersättare i nämnderna är personliga.     
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§ 2 Dnr 2019-000009  

Val av ledamöter i folkhälsorådet för  
mandatperioden 2019–2022 

Utbildningsnämndens beslut 

Välja Maria Malmberg (C) som utbildningsnämndens representant i folkhälsorådet för 
mandatperioden 2019–2022.      

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådet är navet för folkhälsoarbetet i kommunen och ett samverkansorgan mellan 
Västra Götalandsregionen och Essunga kommun. Rådets uppgift är att kartlägga folkhälsan i 
kommunen med syfte att initiera, stimulera och utveckla det hälsofrämjande och före-
byggande folkhälsoarbetet. Det är folkhälsorådet som ansvarar för att kommunen gör en 
folkhälsoplan med verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. 

Ledamot Peter Lundgren (M) inkom med en motion 2018-10-22 som föreslog att kommunens 
representation i folkhälsorådet skulle ses över och att uppdraget inte nödvändigtvis skulle vara 
knutet till ordförandeskapet i nämnderna. Istället skulle en ledamot kunna väljas ur varje 
nämnd. Kommunfullmäktige beslutade bifalla förslaget på sitt sammanträde 2018-12-10,  
§ 127. Tidigare har folkhälsorådet varit sammansatt av ordföranden från varje nämnd i 
kommunen med två förtroendevalda från Hälso- och sjukvårdsnämnden i Skaraborg samt 
tjänstemän från kommunen, tandvården, primärvården samt regionen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10, § 128 att val till folkhälsorådet sker genom att 
kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden samt bygg- och miljönämnden utser 
varsin representant till folkhälsorådet för mandatperioden 2019–2022. Detta bör utses på det 
första mötet under 2019 för dessa nämnder.      

Ärendets gång 
- Kommunfullmäktige 2018-12-10, § 128 
- Kommunfullmäktige 2018-11-19, § 97 
- Valberedningen 2018-11-16, § 19 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 128, Kommunfullmäktige 2018-12-10            
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§ 3 Dnr 2019-000007  

Val av kontaktpersoner och ersättare till samrådsgrupperna 
i Bredöl, Jonslund, Nossebro F–5, Nossebro 6–9 samt 
kulturskolan för mandatperioden 2019–2022 

Utbildningsnämndens beslut 

Välja följande kontaktpersoner och ersättare till samrådsgrupperna på skolorna i Bredöl, 
Jonslund, Nossebro F–5, Nossebro 6–9 samt kulturskolan för mandatperioden 2019–2022: 
  

Enhet Ordinarie ledamot Ersättare 

Bredöls skola Pernilla Jönsson (M) Maria Malmberg (C) 

Jonslunds skola Joakim Svensson (M) Tobias Wallin (M) 

Nossebro skola F–5 Anette Hillström (S) Maria Malmberg (C) 

Nossebro skola 6–9 Kenth Henningsson (S) Mats Olsson (MP) 

Kulturskolan Ralph Lundell (KD) Mats Olsson (MP) 

      

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningssektorn i Essunga kommun är uppbyggd med nedan angivna verksamheter som 
utbildningsnämnden är huvudman och ansvarar för. Utbildningssektorn bjuder regelbundet in 
till samrådsmöten med föräldrar, representanter från skola och förtroendevalda.   

Förskola: 
- Familjecentralen Regnbågen, Nossebro 
- Förskolan i Jonslund 
- Solåker pedagogiska omsorg, Essunga Station 
- Förskolan Ängen, Nossebro 
- Förskolan Äventyret, Fåglum 
- Förskolan Dalagården, Främmestad 
- Förskolan Stallaholm (inklusive avdelning Svampen), Nossebro 

Grundskola, grundsärskola och fritidshem:  
- Bredöls skola och fritidshem samt 5-årsverksamheten Lyan 
- Jonslunds skola och fritidshem 
- Nossebro skola F–5 och fritidshem 
- Nossebro skola 6–9 inklusive fritidsgård 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(13) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-09 
 

 

Utbildningsnämnden 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Elevhälsan 
- Skolsköterska (1,5 tjänst), skolläkare köps in vid behov per timme. 
- Skolkurator (0,8 tjänst) 
- Elevcoach, ungdomscoach (2 tjänster) 
- Skolpsykolog (0,4 tjänst) 
- Specialpedagoger tillika speciallärare (5,6 tjänster)  

Lärcenter 
Lidköpings kommun är huvudman men personalen är anställd av Essunga kommun. 
- Svenska för invandrare (SFI) 
- Grundvux 
- Komvux 

Bibliotek och kultur 

Kulturskola 

Kost och lokalvård 
- Utbildningssektor, förskolor, grundskolor, grundsärskolor och fritidshem 
- Social sektor och äldreomsorg     

Under sammanträdet 
Chef utbildningssektor Tina Hededal presenterar organisationen inom utbildningssektorn och 
bakgrunden till varför ledamöter väljs och bjuds in till skolvärldens samrådsmöten. 

Beslutsunderlag 
Presentation av utbildningssektorns organisation, chef utbildningssektor Tina Hededal,  
2019-01-09      

Expedieras till 
- Bredöls skola 
- Jonslunds skola 
- Nossebro skola F–5 
- Nossebro skola 6–9 
- Kulturskolan 
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§ 4 Dnr 2018-000058  

Samråd detaljplan för bostäder vid Stallabäcken 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-27, § 158 om planuppdrag för framtagande av ny 
detaljplan för bostäder vid Stallabäcken i Nossebro och gäller kvarteren Liljan, Mosippan, 
Gulsippan och Pumpan samt fastigheterna Stallaholm 1:7 och 1.14. Kommunen har sedan 
dess tagit fram ett planförslag, genomfört samrådsmöten med angränsande fastighetsägare och 
haft detaljplanen ute för samråd 5–26 september 2018. Planbeskrivning samt kartor har 
reviderats och en samrådsredogörelse tagits fram efter de yttranden som inkom.  

Planförslaget innebär bostadsbebyggelse i form av 20 friliggande villor upp till två våningar. 
De nya tomterna föreslås i direkt anslutning till befintlig villabebyggelse och detaljplanen 
bedöms vara förenlig med översiktsplanen. 

Planen fanns utställd för granskning under perioden 17 december 2018 till och med 6 januari 
2019. Ärendet handläggs med utökat planförfarande vilket innebär kungörelse och granskning 
innan planen kan antas.  

Utbildningsnämnden fick möjlighet att yttra sig 2018-09-24, § 44 och yrkade då på att 
befintlig vatten- och avloppsledning (VA) som saknades på kartan på sidan 21 i 
planbeskrivningen skulle sättas ut. I övrigt var samtliga ledamöter mycket positiva till 
detaljplanen.        

Under sammanträdet 
Ledamöterna diskuterar om kommunen har tillräckligt med förskoleplatser att erbjuda om det 
blir en stor inflytt med barnfamiljer.  

Vidare påpekas att tomterna överlag är små och ledamöterna undrar om det finns möjlighet att 
skapa större tomter om intresse finns? 

Ärendets gång 
Utbildningsnämnden 2018-09-24, § 44      

Beslutsunderlag 
- Underrättelse om granskning med detaljplan för Stallabäcken, Chef planering och utveckling 
Kjell Karlsson, 2018-12-13 
- Planbestämmelser, Tengbom Arkitekter AB, 2018-11-07      

Expedieras till 
Bygg- och miljönämnden    
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§ 5 Dnr 2019-000001  

Information utbildningsnämnden 2019 

Under sammanträdet 
 

- Rekrytering av ny förskolechef pågår.  
Tills ny förskolechef är tillsatt är Charlotte Ahlberg tf förskolechef och tjänstledig från sin 
anställning som förskollärare på Förskolan Äventyret i Fåglum. 

- Framtida utbildningar för ledamöter  
Huvudmannens ansvar enligt skollagen med mera.       
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§ 6 Dnr 2019-000002  

Delegationsbeslut utbildningsnämnden 2019 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i  
protokoll den 9 januari 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 beslutanderätten 
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 skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna  
och i före-kommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra 
kränkande behandling i framtiden enligt utbildningsnämnden delegationsordning  
punkt 7.5, dokid Un 6271. 

Förskola, skolbarnomsorg samt pedagogisk omsorg  
Beslut om plats i fritidshemsverksamhet för barn med särskilda behov enligt 
utbildningsnämnden delegationsordning punkt 11.6, dokid Un 6257.      

Under sammanträdet 
Ledamöterna reflekterar att det var många kränkningsärenden (två stycken på  
Nossebro skola F–5 och fyra stycken på Nossebro skola 6–9) under december månad.  
Chef utbildningssektor Tina Hededal förklarar att många elever blir oroliga inför skollov och 
att detta då kan yttra sig i kränkningar gentemot skolkamrater. 
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Beslutsunderlag 
- Delegationsbeslut om utredning av omständigheterna kring elev som anser sig ha blivit 
utsatt för kränkande behandling, chef utbildningssektor Tina Hededal, 2019-01-08 
- Delegationsbeslut om plats i fritidshemsverksamhet för barn med särskilda behov, 
fritidshemschef Karin Lennermo, 2018-12-04    
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§ 7 Dnr 2019-000003  

Delgivningar utbildningsnämnden 2019 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna redovisning av meddelanden inkomna 4 december till och med 3 januari 2019 som 
förtecknas i protokoll.           

Sammanfattning av ärendet 
- Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, Utbildningssektorn, 
2019-01-01 

- Tjänsteanteckning från tillsyn vid Nossebro skola på fastigheten Stallaholm 1:206 i Essunga 
kommun, Räddningstjänsten Västra Skaraborg, 2018-12-04 

- Verksamhetsplan 2019, Medborgarskolan Region Väst, 2018-12-11  
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§ 8 Dnr 2019-000010 

Utbildningsnämndens sammanträdestider för  
mandatperioden 2019–2022 

Utbildningsnämndens beslut 

- Utbildningsnämnden sammanträder måndagar kl. 17:00.  

- Utbildningsnämndens sammanträde den 4 mars 2019 kommer att börja kl. 15:00 för att ge 
mer tid till en nämndspecifik utbildning.     

Sammanfattning av ärendet 
I och med ny mandatperioden och nya förtroendevalda, behöver ledamöterna komma överens 
om vilken tid som passar bäst för att genomföra nämndens sammanträden. 

Under sammanträdet 
Ledamöterna ser gärna att det finns kaffe och en smörgås per person beställt till 
sammanträdena till självkostnadspris, som för närvarande är 15 kronor.      

 

 


