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Sammanträdesdatum

Essunga kommun

2019-03-04

Utbildningsnämnden
Plats och tid

Kommunkontoret sammanträdesrum A, kl. 15:00-20 :30

Ledamöter

Maria Malmberg (C), ordförande
Pernilla Jönsson (M), vice ordförande , §§ 11-25
Kenth Henningsson (S)
Joakim Svensson (M)
Tobias Wallin (M)
Anette Hillström (S)
Ralph Lundeli (KD)
Mats Olsson (MP) ersättare för Pernilla Jönsson (M) §§ 9-1 O

Ej tjänstgörande ledamöter

Mats Olsson (MP), §§ 11-25

Övriga närvarande

Tina Hededal, chef utbildningssektor
Loella Tandoc Johansson, nämndsekreterare
Emelie Liden, utredare, §§ 9-12
Inger Knutsson, controller,§ 14-15
Kristina Rudolfson, IT -strateg, § 12 och § 16

Utses att justera

Joakim Svensson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2019-03-12, kl. 07:30

Underskrifter
sekreterare

Ordförande

Justerande

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

2019-03-04

Utbildningsnämnden

§9

Dnr 2019-000013

Revidering av reglemente för utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Anta förslag till reviderat reglemente för utbildningsnämnden daterat 2019-02-25.
Sammanfattning av ärendet
Sektor utbildning har tillsammans med utredare gjort en översyn av utbildningsnämndens
styrdokument och noterade i reglementet att några av nämndens verksamhetsområden inte
framgår ordentligt. För att tydliggöra vilka verksamhetsområden som nämnden ansvarar för
har reglementet reviderats och uppdaterats utifrån de tillägg och förändringar som gjordes i
och med den nya kommunallagen (2017:725), som trädde i kraft den 1 januari 2018.
Enligt Essunga kommuns riktlinjer för styrdokument, beslutad av kommunfullmäktige
2017-11-27, § 146, ska reglemente och arbetsordning ses över varje mandatperiod och har
därför en giltighetstid på fyra år.
Under sammanträdet
Utredare Emelie Lidén presenterar reviderat förslag till reglemente för utbildningsnämnden.
Ärendets gång
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-11, § 15
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 15, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-02-11
- Tjänsteskrivelse, utredare Emelie Lidén, 2019-02-05
- Uppdaterat förslag till revidering av reglemente för utbildningsnämnden, utredare
Emelie Lidén, 2019-02-25
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Sammanträdesdatum

2019-03-04

Utbildningsnämnden

§ 10

Dnr 2019-000016

Rapportering av utbildningsnämndens interna kontrollplan 2018
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna redovisning av utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen (2017:725) i 6 kapitlet, 6 paragrafen anger att det är respektive nämnd som
har ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Intern kontroll handlar
om att uppmärksamma risker i verksamheterna och att förebygga dem. Den interna kontrollen
är ett verktyg för politiken att djupare undersöka arbetsrutiner och processer i verksamheterna.
Utbildningsnämnden har i år valt att bryta ut sin interna kontroll ur årsredovisningen för godkännande i ett eget ärende för att lättare kunna se att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Under 2018 har utbildningssektorn genomfört kontroller för de två granskningsområden beslutade av utbildningsnämnden 2018-05-21, § 20:
- Övergångar mellan och inom skolformer
- Frånvarohantering i gymnasieskolan
Båda kontrollområden har granskats utan några väsentliga anmärkningar.
Under sammanträdet
Utredare Emelie Lidén redovisar utbildningsnämndens internkontroll 2018.
Beslutsunderlag
Utdrag ur årsredovisningen 2018: internkontroll utbildningsnämnden 2018, utredare
Emelie Lidén och chef utbildningssektor Tina Hededal, 2019-02-22
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Sammanträdesdatum

2019-03-04

Utbildningsnämnden

§ 11

Dnr 2019-000018

Utbildningsnämndens interna kontrollplan 2019
Utbildningsnämndens beslut
Anta förslag till utbildningsnämndens interna kontrollplan 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen (2017:725) i 6 kapitlet, 6 paragrafen anger att det är respektive nämnd som
har ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Intern kontroll handlar
om att uppmärksamma risker i verksamheterna och att förebygga dem. Den interna kontrollen
är ett verktyg för politiken att djupare undersöka arbetsrutiner och processer i verksamheterna.
Utbildningssektorn har tagit fram följande förslag till intern kontrollplan för 2019:
Plan för lokalförsörjning:
Kontrollera att planeringen av lokalförsörjning för förskola, skola och fritidshem hanteras på
ett ändamålsenligt och konsekvent sätt. Denna kontrollpunkt kommer därför följa upp underlag för planering av förskole- och skolkapacitet, bland annat genom löpande uppföljning vad
gäller till exempel barnkö och befolkningsprognoser.
Hantering av delegationsbeslut:
Kontrollera att delegationsbeslut följer gällande lagar och regler, anmäls och hanteras av
rätt person, att beslut anmäls i tid till nämnd samt att beslut fattas i enlighet med delegationsordningen.
Skolpliktsbevakning:
Kontrollera att skolplikten följs upp och hanteras enligt de regler och rutiner som gäller inom
området.
Under sammanträdet
Utredare Emelie Lidén presenterar förslag till utbildningsnämndens internkontrollplan 2019.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, utredare Emelie Lidén, 2019-02-22
- Förslag utbildningsnämndens internkontrollplan 2019, utredare Emelie Lidén, 2019-02-22
Beslutet ska skickas till
- Utredare, Emelie Lidén
- Utbildningschef, Tina Hededal
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Sammanträdesdatum

2019-03-04

Utbildningsnämnden

§ 12

Dnr 2019-000031

Utbildning för ledamöter och ersättare i
utbildningsnämnden för mandatperioden 2019–2022
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde 2019-02-11, § 28 punkt 3
att nämndens ledamöter för mandatperioden 2019–2022 behöver få grundläggande kunskaper
i vad som åligger dem i sitt uppdrag som förtroendevalda. Följande områden identifierades för
att ge ledamöterna utbildning om:
- Verksamhetsbesök
- Reglemente
- Skollagen och läroplan; vad är kommunalt/statligt?
- Målarbete och tertialrapporter; enkelt och övergripande med en fördjupning längre
fram när målen ska tas
- Skolinspektionsärenden; vem är huvudman och vad innebär det?
- Dataskyddsförordningen (GDPR)
- Arvoden, iPads, sekretess
Under sammanträdet
Utredare Emelie Lidén redovisar utbildningsnämndens reglemente som ett eget ärende
(dnr 2019-000013) då ett förslag till revidering presenteras under utbildningsnämndens
sammanträde 2019-03-04, § 9.
Utredare Emelie Lidén ger en övergripande redovisning om vad målarbetet innebär. En
fördjupning i ämnet kommer att göras längre fram när nämnden ska besluta om sina mål. Vad
ska styras? Hur följer nämnden upp sina mål och resultat? Förslag och exempel ges på olika
mätetal och metoder. Vidare förklaras begreppet tillitsbaserad styrning som kännetecknas av
tillit, medborgarfokus och helhetssyn. Det handlar om styrning, kultur och arbetssätt med
fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för
att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att
medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. Som avslutning identifieras
grunduppdraget och dess syfte:
- Skapa en tydligare styrning för politiken och verksamheten
- Lättare urskilja vad vi måste göra och vad vi väljer att göra
IT-strateg Kristina Rudolfsson informerar ledamöterna kort om de grundläggande reglerna i
Dataskyddsförordningen (GDPR) i samband med ärendet Remiss för gemensam policy och
riktlinje för informationssäkerhet för V6-kommunerna (dnr 2019-000015) som behandlas
under utbildningsnämndens sammanträde 2019-03-04, § 16.
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Sammanträdesdatum

2019-03-04

Utbildningsnämnden

Nämndsekreterare Loella Tandoc Johansson informerar kort kring rutinerna för handlingar,
iPads, sekretess och arvoden. Närvarande ledamöter och ersättare skriver på försäkran om
tystnadsplikt.
Utbildning kring skollagen, läroplaner, skolinspektionsärenden och verksamhetsbesök hanns
inte med under kvällen utan kommer ske vid ett senare tillfälle.
Ärendets gång
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-11, § 28 punkt 3
Beslutsunderlag
- Presentation målarbete, tillitsbaserad styrning och grunduppdrag till utbildningsnämndens
ledamöter, utredare Emelie Lidén, 2019-02-18
- Presentation målarbete, tillitsbaserad styrning och grunduppdrag till utbildningsnämndens
ledamöter, nämndsekreterare Loella Tandoc Johansson, 2019-03-04
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Sammanträdesdatum

2019-03-04

Utbildningsnämnden

§ 13

Dnr 2019-000030

Årsredovisning 2018
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna årsredovisningen 2018 för utbildningsnämnden och överlämna den till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämndens årsredovisning innehåller en förvaltningsberättelse med bland annat
avstämning av finansiella mål och mål för verksamheten samt ekonomisk redovisning. Syftet
med årsredovisningen är att ge en god information om det gångna årets verksamhet och
ekonomi.
Årsredovisning för utbildningsnämnden 2018 med verksamhetsberättelse, måluppfyllelse och
intern kontroll. Utbildningsnämnden har ett överskott för 2018 med 1 039 000 kronor.
Överskottet är framför allt hänfört till gymnasieskolan där antalet elever på gymnasieskolan är
färre än budgeterat beroende på bland annat utflyttning från kommunen. Utfallet av kostnader
för valda gymnasieprogram blev också lägre än budgeterat.
Förskolan har ett stort underskott. Detta beror på lägre statsbidrag, fler interkommunala
ersättningar och låga intäkter genom avgifter. En annan bidragande orsak är fler barn, men
också ökade kostnader på grund av fler barn är i behov av särskilt stöd. Statistik visar att
kommunen har en hög andel förskollärare i verksamheterna vilket innebär höga lönekostnader.
Under läsåret 2017/2018 var skolresultaten totalt sett relativt goda. Vad gäller resultaten i
årskurs 9 så nådde man ett meritvärde på 230,8 poäng och en behörighet till gymnasieskolan
på 87,1 procent.
Utbildningssektorn har under året genomfört kontroller för de två granskningsområden som
utbildningsnämnden beslutade om 2018-05-21, § 20: Övergångar mellan och inom skolformer
och Frånvarohantering i gymnasieskolan. Samtliga kontrollområden har granskats utan några
väsentliga anmärkningar.
Under sammanträdet
Chef utbildningssektor Tina Hededal svarar på ledamöternas frågor kring bland annat
sjukfrånvaro och arbetsmiljöaspekter.
Beslutsunderlag
Förslag till utbildningsnämndens årsredovisning 2018, chef utbildningssektor Tina Hededal,
2019-02-25
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Beslutet ska skickas till
- Eva-Lena Egsonius, ekonomichef
- Tina Hededal, chef utbildningssektor
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Sammanträdesdatum

2019-03-04

Utbildningsnämnden

§ 14

Dnr 2018-000085

Prislista interkommunal ersättning för
gymnasieskolan 2019
Sammanfattning av ärendet
Prislista för gymnasieskolans elevplatser per program ska beslutas av huvudman före
kalenderårets början. När det gäller bidragen till fristående verksamheter ska kommunen
fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje enskild huvudman där det finns elever hemmahörande i kommunen. Dessa beslut ska fattas senast i december inför det kommande året.
Enligt SKL cirkulär 18:46 är det möjligt att ha en ordning som innebär att nämnden fattar
beslut om själva principerna för hur bidragen ska fastställas och sedan delegera till tjänsteman att fatta bidrags-beslut för var och en av de enskilda huvudmännen alternativt ett beslut i
nämnden när prislistorna har inkommit från samverkans -förbund, -region och -kommun.
Grundbeloppet i beslutet kan vara generellt.
Essunga kommun har samverkansavtal med Kunskapsförbundet Väst, Utbildning Skaraborg
och Sundlergymnasiet i Vårgårda kommun. Därför räknas ett genomsnittspris fram per
program där programmen finns i alla tre avtalen. I de fall programmet finns i två avtal räknas
ett genomsnitt på dessa. Finns programmet enbart i ett av avtalen anges det priset per program
i Essunga kommuns prislista. När det gäller naturbruksutbildningar har Essunga kommun
samverkansavtal med Västra Götalandsregionen.
Chef utbildningssektor fastställer interkommunala ersättningar och bidrag till friskolor för
2019 när kommunförbund, region och kommuner som Essunga kommun har samverkansavtal med har fastställt sina priser. De ligger då som underlag till Essunga kommuns prislista.
I de fall programmet inte finns i något av kommunens avtal tillämpas riksprislistan när
programmet finns vid en friskola och skolkommunens pris vid kommunal skola.
Prislistan avser elever som väljer utbildning utanför kommunens samverkansavtal.
För elever som är mottagna i första hand (med särskilda skäl), i kommunala skolor utan
samverkansavtal, gäller att skolkommunens pris faktureras.
Alla priser innehåller ersättning för skolmåltider och administration. Priser till fristående
skola redovisas inklusive moms.
Tilläggsbelopp för elev på IMPRO som avser stöd för att uppnå behörighet för yrkesprogrammet ersätts per elev och ämne enligt skollagen (2010:800) 17 kap 35 §.
Utbildningsnämnden beslutade 2018-12-11, § 73 följande:
- Fastställa prislista för grundbelopp enligt nedanstående arbetsordning.
- Fram till prislistan kan fastställas kommer 2018 års priser att tillämpas och justering till
2019-års prislista sker så snart som möjligt.
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2019-03-04
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- Alla berörda friskolor och kommunal skolor meddelas skriftligt om detta beslut.
- Belopp avseende elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd prövas och beslutas
om i varje enskilt fall efter ansökan från huvudmannen.
- Delegation till chef sektor utbildning att fastställa priserna enligt nedanstående principer.
- Framtagande av prislista bygger på skollagen (2010:800) 16 kapitlet, 55 paragrafen.
Under sammanträdet
Controller Inger Knutsson och chef utbildningssektor Tina Hededal ger lite bakgrundsinformation om hur prislista för interkommunal ersättning för gymnasieskolan 2019 sätts.
Utbildning Skaraborgs lista är inte beslutad ännu vilket gör att priserna för 2019 ännu inte
fastslagits. Detta påverkar endast fakturor för elever på skolor utanför kommunens samverkansavtal.
Ärendets gång
Utbildningsnämnden 2018-12-11, § 73
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 73, Utbildningsnämnden, 2018-12-11
- Prislista 2018
- Förslag prislista 2019, 2019-02-25
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Sammanträdesdatum

2019-03-04

Utbildningsnämnden

§ 15

Dnr 2019-000017

Nytt samverkansavtal Naturbruksutbildning 2019–2022
Utbildningsnämndens beslut
- Godkänna samverkansavtal för naturbruksutbildning 2019–2022 inklusive bilagorna 1 och 2
mellan Västra Götalandsregionen och länets samtliga 49 kommuner enligt upprättat förslag.
- Ge utbildningsnämndens ordförande Maria Malmberg (C) och chef utbildningssektor
Tina Hededal i uppdrag att signera upprättat samverkansavtal för naturbruksutbildning
2019–2022.
Sammanfattning av ärendet
Under 2018 godkändes ett nytt och reviderat samverkansavtal för naturbruksutbildning
2019–2022 av Västra Götalandsregionen (VGR) och länets samtliga 49 kommuner.
Avtalet lägger grund för en god samverkan mellan parterna och utveckling av naturbruksutbildningarna.
Utbildningsnämnden 2018-03-12, § 10 beslutade att ställa sig bakom förslag till
samverkansavtal för naturbruksutbildningar. Det tidigare avtalet har sagts upp.
Under sammanträdet
Controller Inger Knutsson informerar kortfattat skillnaderna från föregående avtal till
föreslaget samverkansavtal för naturbruksutbildning 2019–2022.
Ärendets gång
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-11, § 20
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 20, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-02-11
- Följebrev till underskrifter av samverkansavtal naturbruksutbildning, tjänsteman
Robin Kalmendal på Västra Götalandsregionen, 2019-01-25
- Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2019–2022, Västra Götalandsregionen,
2019-01-25
Beslutet ska skickas till
Koncernkontoret i Göteborg ref. RS 2018-00938, Västra Götalandsregionen
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Sammanträdesdatum

2019-03-04

Utbildningsnämnden

§ 16

Dnr 2019-000015

Remiss för gemensam policy och riktlinje för
informationssäkerhet för V6-kommunerna
Utbildningsnämndens beslut
- Ledamöterna påpekar att förtroendevalda inte nämns alls i riktlinjerna men borde också ingå
då även de omfattas av både policy och riktlinje för informationssäkerhet.
- Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanställer ett gemensamt förslag med nämndens
synpunkter att vidarebefordra till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
IT-strategerna inom V6-kommunerna (Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och
Vara) beslutade den 18 september2018 att starta upp ett gemensamt arbete med att skapa ett
ledningssystem för informationssäkerhet. Arbetet bedrivs som ett uppdrag och leds av en
styrgrupp bestående av kommunernas IT-strateger och VD på Göliska IT.
I arbetet ingår bland annat att ta fram förslag till policy och riktlinjer för informationssäkerhet med syfte att gälla i alla V6-kommunerna och Göliska IT för att uppnå största
möjliga effektivitet. Dokumenten behöver därför godkännas av alla V6-kommuner och
Göliska IT:s direktion.
Ett förslag till både policy och riktlinjer för informationssäkerhet har tagits fram. Projektgruppen efterfrågar nu kommunernas och Göliska IT:s synpunkter på dokumenten för att
underlätta beredningen inför ett enhälligt antagande av dokumenten i respektive kommun
och i Göliska IT.
Ett gemensamt remissvar från Essunga kommuns nämnder ska sammanställas av
kommunstyrelsen och skickas senast den 30 april 2019 till Lidköpings kommun för
diarieföring (KS2019/79).
Efter sammanställning av remissvaren samt eventuella omarbetningar kommer de slutliga
förslagen till policy och riktlinjer att skickas till respektive kommun för beslut. I samband
med detta kommer alla tidigare fastställda styrdokument för informationssäkerhet att
upphävas.
Bakgrund
Den tekniska utvecklingen har gått framåt och de externa och interna hoten mot kommunens
informationstillgångar har ökat. Ny kunskap om informationssäkerhet har tillkommit och idag
är det ett bredare begrepp än enbart IT-säkerhet. De aktuella styrdokument för IT och
informationssäkerhet som togs fram 2007–2010 är i behov av uppdatering.
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Ny lagstiftning har tillkommit som ställer högre krav på kommunen. På övergripande
nivå finns krav på informationssäkerhet i Dataskyddsförordningen (GDPR) och Lag om
informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet.)
I föreskrifterna till NIS-direktivet ställs krav på ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med stöd av standarderna SS-EN ISO/IEC 27001:2017 och SS-EN ISO/IEC
27002:2017. I föreskrifterna står bland annat att en leverantör av samhällsviktiga tjänster ska
upprätta en informationssäkerhetspolicy där ledningens målsättning med och inriktning för
organisationens informationssäkerhetsarbete framgår. Leverantören ska också upprätta de
interna regler och det stöd som i övrigt krävs för organisationens informationssäkerhetsarbete.
Genom dokumenten ”Informationssäkerhet - policy” och ”Informationssäkerhet - riktlinjer”
uppfylls kraven på att tydliggöra ledningens målsättning och inriktning. Övriga interna regler
som lagen ställer krav på kommer att hanteras genom riktlinjer och rutiner beslutade på
tjänstemannanivå.
Under sammanträdet
IT-strateg Kristina Rudolfsson informerar i arbetet kring informationssäkerhet och påminner
att i kommunen är det nämnderna som är personuppgiftsansvariga enligt
dataskyddsförordningen (GDPR).
Ledamöterna påtalar återigen, liksom på arbetsutskottets sammanträde 2019-02-11, § 21, att
det inte specificeras att förtroendevalda omfattas i förslag till riktlinjerna utan bara i förslag
till policy.
Synpunkter till nämndens gemensamma förslag ska vara ordförande Maria Malmberg (C) till
handa senast 18 mars 2019.
Ärendets gång
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-11, § 21
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 21, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-02-11
- Tjänsteskrivelse, Kristina Rudolfsson, 2019-02-07
- Remiss för gemensam policy och riktlinje för informationssäkerhet för V6-kommunerna,
Lidköpings kommun, 2019-01-28
- Förslag gemensam policy för informationssäkerhet för V6-kommunerna (remissversion),
Lidköpings kommun, 2019-01-28
- Förslag gemensam riktlinje för informationssäkerhet för V6-kommunerna (remissversion),
Lidköpings kommun, 2019-01-28
Beslutet ska skickas till
- Kommunstyrelsen Essunga kommun för gemensamt svar till Lidköpings kommun
- Kristina Rudolfsson, IT-strateg
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§ 17

Dnr 2019-000021

Redovisning av kränkningsärenden höstterminen 2018
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna redovisning av kränkande behandling inom utbildningssektorn under höstterminen
2018 daterad 2019-02-26.
Sammanfattning av ärendet
I Skollag (2010:800) 6 kapitlet 10 paragrafen om skyldighet att anmäla, utreda eller vidta
åtgärder mot kränkande behandling står det:
”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller
rektorn.
En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig
att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra
kränkande behandling i framtiden.”
Utbildningsnämnden har inkluderat detsamma i kommunens Riktlinje vid kränkningsärenden,
som ledamöterna under arbetsutskottets sammanträde den 11 februari 2019 beslutade skulle
revideras på kommande nämndsmöte. Nya riktlinjer antogs av utbildningsnämnden 2019-0304, § 18.
Inkomna kränkningsärenden ska anmälas till utbildningsnämndens sammanträden regelbundet
under punkten delegationsärenden på dagordningen. Enligt utbildningsnämndens delegationsordning beslutad 2018-05-21, § 16 punkt 7.5 Utbildning i grundskolan, har utbildningschef
eller motsvarande, med ersättare rektor eller fritidshemschef, delegation att utreda och vid
behov åtgärda kränkningsärenden.
Enligt riktlinjerna ska uppföljning av kränkningsärenden ske två gånger om året efter varje
terminsavslut till utbildningsnämnden med en sammanställning av pågående och avslutade
kränkningsärenden. Berörda rektorer och förskolechefer redogör för nämnden om åtgärder
som gjorts och resultatet av dessa.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-04

Utbildningsnämnden

Under sammanträdet
Chef utbildningssektor Tina Hededal redogör för de åtgärder som satts in och det
kontinuerliga arbetet för att undvika fortsatt kränkning genom de incidenter som
hanterats under hösten.
Ärendets gång
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-11, § 19
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 19, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-02-11
- Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Loella tandoc Johansson, 2019-02-26
- Redovisning, nämndsekreterare Loella tandoc Johansson, 2019-02-26
Beslutet ska skickas till
- Tina Hededal, chef utbildningssektor
- Loella Tandoc Johansson, nämndsekreterare
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§ 18

Dnr 2019-000022

Revidering av riktlinje vid kränkningsärenden
Utbildningsnämndens beslut
- Godkänna förslag till revidering av Riktlinje vid kränkningsärenden daterad 2019-02-22.
- Redovisningen ska senast ske på utbildningsnämndens andra sammanträde varje termin.
Sammanfattning av ärendet
I Skollag (2010:800) 6 kapitlet står vad som gäller för kränkningar i skol- och barnomsorgsverksamhet.
Utbildningsnämnden beslutade 2018-05-21, § 17 om Riktlinje vid kränkningsärenden. Vid
arbetsutskottets sammanträde den 11 februari 2019, § 19 såg ledamöterna att riktlinjerna kring
redovisning av kränkningsärenden behöver revideras.
Enligt nuvarande riktlinjer ska uppföljning av kränkningsärenden ske två gånger om året i
slutet av varje termin, då berörda rektorer och förskolechefer redogör för nämnden om
åtgärder som gjorts och resultatet av dessa.
De nya riktlinjerna föreslår att uppföljningen fortfarande sker två gånger om året, men istället
i början på nästkommande termin efter att kränkningsärendena skett. På så sätt hinner
verksamheterna redovisa och sammanfatta terminens alla kränkningsärenden.
Under sammanträdet
Ledamöterna kom överens om att redovisningen ska ske senast på utbildningsnämndens andra
sammanträde varje termin.
Ärendets gång
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-11, § 19
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 19, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-02-11
- Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Loella Tandoc Johansson, 2019-02-25
- Förslag till revidering av Riktlinje vid kränkningsärenden, chef utbildningssektor
Tina Hededal, 2019-02-22
Beslutet ska skickas till
Tina Hededal, chef utbildningssektor
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§ 19

Dnr 2019-000014

Lagändring med krav på skolchef
Utbildningsnämndens beslut
Utse utbildningschef till skolchef för utbildningssektorns ansvarsområden i enlighet med
ändringslagstiftningen Skollag (2018:608) 2 kapitlet 8 a paragrafen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt proposition 2017:18:182 Samling för skolan har det gjorts en ny bestämmelse i
skollagen (2010:800) 2 kapitlet 8a paragrafen där huvudmannen ska utse en eller flera
skolchefer.
Den nya formuleringen i 2 kapitlet 8 a paragrafen skollagen lyder:
”Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med
att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en
skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av
verksamheten.”
Kravet gäller för både offentliga och fristående huvudmän. Bestämmelsen gäller hela
skolväsendet och omfattar alla skolformer, från förskola till särskild utbildning för vuxna
samt fritidshem.
Huvudmannen är ytterst ansvarig för att utbildning inom skolväsendet genomförs i enlighet
med gällande regelverk. Syftet med den nya bestämmelsen är att skolchef ska stötta huvudman och försäkra att de föreskrifter som finns följs för utbildning i huvudmannens verksamhet. Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa krav ska denne
försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter.
Den nya bestämmelsen i skollagen om att utse en eller flera skolchefer, gäller från den
1 januari 2019.
Perspektiv
Barn
Hälsa
Miljö
Jämställdhet/likabehandling
Trygghet

Justerandes sign

Ja
x

Nej

Neutralt

Kommentar
Barn och elevers rätt till utbildning

x
x
x
x
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Ärendets gång
Utbildningsnämnden arbetsutskott 2019-02-11, § 16
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 16, Utbildningsnämnden arbetsutskott, 2019-02-11
- Tjänsteskrivelse, tf kommundirektör Björn Franke, 2019-02-04
- Utdrag ur regeringens proposition 2017/18:182 Samling för skolan, Sveriges regering,
2018-03-15
Beslutet ska skickas till
- Utbildningssektor
- Lars Jerrestrand, kommundirektör
- HR-avdelning
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§ 20

Dnr 2018-000080

Medborgarförslag om att göra om
skolgården på Nossebro skola
Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
- Avslå medborgarförslaget om att göra om skolgården på Nossebro skola i dagsläget, men ha
synpunkterna i åtanke när den fysiska miljön ska planeras och utvecklas.
- Anta förslag till svar från utbildningsnämndens ordförande Maria Malmberg (C) daterat
2019-02-26, som sitt egna.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom den 3 oktober 2018 från årskurs 5 på Nossebro skola om att
bygga om skolgården. I medborgarförslaget framgår det att en roligare skolgård uppmuntrar
fler barn till att vara ute och röra sig på rasterna vilket skulle leda till bättre koncentrationsoch inlärningsförmåga under lektionerna.
Medborgarförslaget föreslår fler gungor, en stor klätterställning, en linbana, en stor sandlåda,
någon form av hinderbana, en cykelbana och en trädkoja.
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning
på sitt sammanträde 2018-10-22, § 74, som i sin tur har överlämnat ärendet till utbildningsnämnden för beredning.
Under sammanträdet
Ledamöterna i utbildningsnämnden är alla positiva till att årskurs 5 på Nossebro skola initierat
ett medborgarförslag och visat intresse för ett politiskt engagemang.
Utbildningsnämnden ser i dagsläget över hela den fysiska miljön i förhållande till de verksamheter som sker på Nossebro skola. En ny skolgård enligt medborgarförslaget kan inte utlovas i
nuläget, men synpunkterna kommer finnas med när den fysiska miljön ska planeras och
utvecklas.
Ärendets gång
- Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-01-10, § 9
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07, § 122
- Kommunfullmäktige 2018-10-22, § 74
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 9, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-01-10
- Förslag till svar till årskurs 5, utbildningsnämndens ordförande Maria Malmberg (C),
2019-03-04
- Medborgarförslag, Årskurs 5 på Nossebro skola, 2018-10-03
Beslutet ska skickas till
Årskurs 5, Nossebro skola
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§ 21

Dnr 2019-000008

Granskning av systematiskt
kvalitetsarbete inom grundskolan
Utbildningsnämndens beslut
- Ledamöterna i utbildningsnämnden har inga ytterligare synpunkter att besvara
kommunrevisionen med, vidare till chef utbildningssektor Tina Hededals inlägg.
- Ta del av granskningen och lägga den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer gav PricewaterhouseCoopers (PwC) i uppdrag att under 2018 granska
Essunga kommuns utbildningsnämnds organisation och genomförande av det systematiska
kvalitetsarbetet inom grundskolan.
Granskningen syftade till att besvara revisionsfrågan om utbildningsnämnden säkerställer att
det finns ändamålsenliga rutiner och processer för ett systematiskt kvalitetsarbete?
Revisionens samlade bedömning är att utbildningsnämnden till största del säkerställer att det
finns ändamålsenliga rutiner och processer för ett systematiskt kvalitetsarbete. Bedömningen
grundar sig på de iakttagelser med efterföljande bedömningarna som redovisas i PwC:s
revisionsrapport.
Revisionen rekommenderar utbildningsnämndens följande utifrån granskningens resultat:
- Arbetet med kvalitetsrapporten främjas.
- Målet för år 2019 avseende att säkra barn och elevers övergångar mellan skolformer främjas
och följs upp.
- Löpande följa upp det uppdaterade årshjulet och kontrollera att utförda åtgärder ger avsedd
effekt.
Utbildningsnämnden ges utrymme att lämna sina skriftliga kommentarer med anledning av
granskningen, vilken ska vara kommunrevisionen tillhanda senast den 30 april 2019.
Under sammanträdet
Chef utbildningssektor Tina Hededal informerar ledamöterna att omständigheterna
höstterminen 2018 var speciell, då flera nyckeltjänster i ledningsorganisationen inte var
tillsatta och att bland annat hon själv hade dubbla uppdrag både som rektor för Nossebro
skola årskurs 6–9 och som ny chef för utbildningssektorn. På grund av tidsbrist hann inte
utbildningssektorn med det systematiska kvalitetsarbetet, att följa det uppdaterade årshjulet
och kontrollera utförda åtgärder, till samma utsträckning under 2018, tertial 2. Tina Hededal
poängterar att kvalitetsarbetet utfördes, men inte till sektorns egen standard och önskvärda
nivå.
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Ärendets gång
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-01-10, § 12
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 12, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-01-10
- Granskning av systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan, Kommunrevisionen,
2018-12-14
- Revisionsrapport systematiskt kvalitetsarbete, PricewaterhouseCoopers (PwC), december
2018
Beslutet ska skickas till
Kommunrevisionen
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§ 22

Dnr 2017-000097

Lokaler Jonslunds skola
Utbildningsnämndens beslut
- Ge chef utbildningssektor Tina Hededal i uppdrag att ge samma presentation för de
förtroendevalda och tjänstemän som medverkar på kommunens strategidag den 13 mars 2019.
- Ge chef utbildningssektor Tina Hededal i uppdrag att ta fram kostnadsförslag på modullösningar för ytterskolorna.
Sammanfattning av ärendet
På utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde 2017-10-02, § 67 lyfte ordförande
Maria Malmberg (C) frågan om förprojektering av renovering och ombyggnation av
Jonslunds skola. Dåvarande chef utbildningssektor Bosse Svensson, fick sedan i uppdrag
att förprojektera renovering och ombyggnation av Jonslunds skola av utbildningsnämnden
2017-10-23, § 60.
När utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträdde 2019-01-10, § 11 informerade
chef utbildningssektor Tina Hededal att lokalerna på Jonslunds skola är i stort behov av
investeringar i form av renovering. Verksamheten är trångbodd och behöver lokaler med ökad
flexibilitet och en bättre skolgård. Underlag har tagits fram för hel- samt delvis nybyggnation
enligt tre olika alternativ:
1. Total renovering och mindre nybyggnation.
Ny administration och en ny förskoleavdelning.
2. Total renovering idrottshall, matsal och förskola.
Nybyggnation skollokaler.
3. Total nybyggnation av alla lokaler inklusive skolkök.
Efter diskussioner fick utbildningsnämndens ordförande Maria Malmberg (C) och chef
utbildningssektor Tina Hededal i uppdrag att utreda Essunga kommuns skolorganisation med
en plan på längre sikt.
En återkoppling ges av Maria Malmberg (C) och Tina Hededal på arbetsutskottets sammanträde 2019-02-11, § 26 vidare till deras möte med Kerstin Björn på Norconsult AB och
studiebesök de gjort på olika skolor för att få idéer till bra lösningar för skolfastigheter och
utemiljö. Ordförande poängterar att även förskolorna måste finnas med i arbetet för ett
kommunöverspännande helhetstänk inom utbildningsnämndens ansvarsområde.
Under sammanträdet
Chef utbildningssektor Tina Hededal ger nämnden en liknande presentation som
arbetsutskottet fick i början på januari.
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Utbildningsnämndens ordförande Maria Malmberg (C) betonar att bakgrunden till
utredningen är för att få ett helhetstänk och utvärdera alla logistiska alternativ kring
hela skol- och barnomsorgsverksamheten med de investeringar som krävs de närmaste
åren för skolorna och till viss del förskolorna.
Ledamöterna diskuterar de olika alternativen, vart en eventuell centralskola skulle placeras
och önskar ett kostnadsförslag till att renovera ytterskolorna med modullösningar.
Ärendets gång
- Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-11, § 26
- Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-01-10, § 11
- Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-02, § 67
- Utbildningsnämnden 2017-10-23, § 60
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag § 26, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-02-11
Beslutet ska skickas till
Tina Hededal, chef utbildningssektor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(28)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

26(28)

Sammanträdesdatum

2019-03-04

Utbildningsnämnden

§ 23

Dnr 2019-000001

Information utbildningsnämnden 2019
Under sammanträdet
1. Funka-utbildning den 28 februari 2019
Ledamöterna var tveksamma till inriktningen på utbildningen som hölls och ansåg att den
kändes mer tjänstemannaorienterad och för fokuserad kring den digitala tillgängligheten.
Istället önskade ledamöterna att de hade fått mer information kring fysisk tillgänglighet.
2. Skol- och utbildningskonferens med Skaraborgs Kommunalförbund
Den 28 februari 2019 hölls Skol- och utbildningskonferens i Töreboda med tema ”Det
kommunala huvudmannaansvaret” som avslutades med politiska rundabordsdiskussioner
utifrån dagens tema. Skolchefer samt barn- och utbildningsnämnder var inbjudna. Chef
utbildningssektor Tina Hededal, utbildningsnämndens ordförande Maria Malmberg (C) och
utbildningsnämndens vice ordförande Pernilla Jönsson (M) deltog och redovisade för övriga
ledamöter om konferensen.
3. Vuxenutbildning
- Chef utbildningssektor Tina Hededal och utbildningsnämndens ordförande Maria Malmberg
(C) har träffat ansvariga för vuxenutbildningen och fört diskussioner kring utformningen av
verksamheten.
- Essunga vuxenutbildning har fått en ny rektor, André Essebo.
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§ 24

Dnr 2019-000002

Delegationsbeslut utbildningsnämnden 2019
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 4 mars 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 förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra
kränkande behandling i framtiden enligt utbildningsnämnden delegationsordning
punkt 7.5, dokid Un 6442.
Förskola, skolbarnomsorg samt pedagogisk omsorg
Beslut om plats i fritidshemsverksamhet för barn med särskilda behov enligt
utbildningsnämnden delegationsordning punkt 11.6, dokid Un 6380.
Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut om utredning av omständigheterna kring elev som anser sig ha blivit
utsatt för kränkande behandling, chef utbildningssektor Tina Hededal, 2019-02-26
- Delegationsbeslut om plats i fritidshemsverksamhet för barn med särskilda behov, tf rektor
Barbara Johansson Berger, 2019-01-28
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Dnr 2019-000003

Delgivningar utbildningsnämnden 2019
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna redovisning av meddelanden inkomna 4 januari till och med 25 februari 2019 som
förtecknas i protokoll.
Sammanfattning av ärendet
- Justerat protokoll §§ 14–28, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-02-11
- Beslut om föreläggande gällande Nossebro skola på fastigheten Stallaholm 1:206 i
Essunga kommun (i egenskap av fastighetsägare, dnr 2018-000903-071-001),
Räddningstjänsten Västra Skaraborg, 2019-01-21
- Beslut om föreläggande gällande Nossebro skola på fastigheten Stallaholm 1:206 i
Essunga kommun (i egenskap av verksamhetsutövare, dnr 2018-000903-072-001),
Räddningstjänsten Västra Skaraborg, 2019-01-21

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

