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§ 1 Dnr 2017-000024  

Frågor från revisionen 

Utbildningsnämndens beslut 

Delge revisionen svar på frågorna ställda till utbildningsnämnden.       

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen skickade ut frågor till nämnderna i kommunen för diskussion. Svaren på dessa 

frågor ska sedan redovisas för revisionen den 31 mars.  

Frågorna handlar om rutiner, processer, ekonomi och mål.        

Under sammanträdet 

Nämnden går igenom de svar som utbildningsnämndens arbetsutskott bearbetat och diskuterar 

vidare om frågorna. 

Utbildningschef Bosse Svensson informerar också om de frågor som förvaltningen ska svara 

på.   

Beslutsunderlag 

- Utbildningsnämndens arbetsutskotts svar, 2017-03-03 

- Revisionens frågor, 2017-02-23       
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§ 2 Dnr 2016-000164  

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling Solåker 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna förslag till plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

Solåker, daterat 2016-12-09.  

Sammanfattning av ärendet 

Att upprätta en plan för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är ett lagkrav 

för huvudmannen enligt 6 kap § 8 Skollag att varje år upprätta en plan med en översikt över 

de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och 

elever.  

Solåkers vision är i förskolan upplever barnen meningsfulla sammanhang, glädje, utmaningar 

och delaktighet som främjar vänskap och förebygger kränkningar. I en sådan miljö växer 

självförtroende, respekt och tolerans.  

Ärendets gång 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017- 01-16 § 4     

Beslutsunderlag 

Förslag till Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, Berit Cerdier, 

2016-12-09 
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§ 3 Dnr 2016-000147  

Musik/Kulturskolans kvalitetsredovisning läsåret 2015/2016 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna kvalitetsredovisningen för musik/kulturskolan och lägga denna till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Under läsåret 2015/2016 genomgick musikskolan en förändring till kulturskola. Det innebar 

att fler ämnen så som drama och bild nu också finns att tillgå. Från och med 2016 byter 

musikskolan namn till kulturskolan. Musik/kulturskolan hade under läsåret totalt 114 

undervisande elever, 11 av dessa läste fler än ett ämne.  

Mål och måluppfyllelse 

Kulturskolan skall ge alla barn och ungdomar möjlighet att prova på att sjunga/spela ett 

instrument samt utvecklas i bild, form och drama och om intresse finns erbjuda stimulerande 

undervisning. 

 

Åtgärder 

- Eftersträva att ingen kö finns till Kulturskolan 

- Ha demo/prova på kväll för alla åk 1 till gymnasieelever 

- Besöka klasserna i F – 5 med demonstrationskonserter 

- Erbjuda och uppmuntra deltagande att spela i olika band/orkestrar 

- Eleverna ska ha ett stort inflytande över sin repertoar 

 

Uppföljning 

- Statistik om olika evenemang, antal elever på resp. ämne i Kulturskolan 

- Intresset uppehålls genom orkesterspel, konserter, teater och vernissage vid olika 

- tillfällen 

- Utvärdera elevernas uppfattning av undervisning och uppspelning 

Kulturskolan skall vara en synlig del i grundskolan och kulturlivet. 

 

Åtgärder 

- Kulturskolan deltar i kulturella evenemang och högtider i och utanför kommunen. 

- Kulturskolan samarbetar med grundskola gällande exempelvis teman, drama. 

- Kulturskolan har flera egna konserter under året och deltar även i skolans 

adventssamlingar och avslutningar. 
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Uppföljning 

- Kontinuerlig utvärdering av gemensamma projekt/konserter med berörda parter. 

- Registrerar antal tillfällen som Kulturskolan deltar i aktiviteter i grundskolan och övrigt 

kulturliv.  
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§ 4 Dnr 2016-000097  

Motion om framtidens kök i Jonslunds skola och 
förskoleverksamhet 

Utbildningsnämndens beslut 

Det tidigare förslaget om utbyggnad av Jonslunds förskolekök i budget 2017 står kvar.              

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige 2016-06-20, § 52 beslutade lämna över motionen från Helene Mohr (C) 

till utbildningsnämnden för yttrande.  

Motionens förslag: 

1. Essunga kommun utreder och planerar för att ha en köksenhet som servar både för- och 

grundskolan i Jonslund eftersom barnantalet väntas öka. 

2. Att man i detta skede också utreder och planerar för en matsal som även kan användas och 

är anpassad som mötesplats för de äldre i kommunens södra del.  

3. Att denna investering kommer in i budgeten för byggstart så snart som möjligt. 

Under våren 2016 användes konsultfirman Tengbom studio storkök för att utreda 

kökssituationen i Jonslund i såväl skola, fritidshem som förskola. Detta skulle utgöra underlag 

till beslut om eventuell förändring i framtiden. Utredningen skulle också vara ett underlag till 

de av miljökontoret genom tillsyn ökade kraven på tillagningsköket för förskolan. 

Utredningen påvisade ett par olika alternativ: 

1. Ett gemensamt tillagningskök för all verksamhet. 

2. Mottagningskök i skola likväl som i förskola. 

3. Att bygga ut tillagningsköket i förskolan. 

Enligt underlagen skulle ett gemensamt tillagningskök kosta cirka 8 miljoner kronor medan 

enbart en utbyggnad av förskolans kök skulle kosta ca 2,5 miljoner kronor. För att klara av 

miljökontorets krav av förbättring av köket i förskolan har Essunga bostäder bedömt att denna 

kostnad ligger på cirka 1 miljon kronor.  

Det senare förslaget som också blivit utbildningsnämndens förslag till budget 2017 utökar 

Jonslunds förskolas kök med 30 m² samt ett skärmtak om 10 m².  
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I ett gemensamt kök beräknas minskade driftkostnader om 0,5 tjänst eller 225 tusen kronor 

per år. Skillnaden mellan ett gemensamt tillagningskök och utbyggnad av tillagningsköket 

enbart för förskola bedöms nu till 7 miljoner. Detta innebär en tid på 31 år innan denna 

investering skulle betala sig. Ingen bedömning görs av andra kvalitativa fördelar med ett 

gemensamt kök.  

För närvarande är förvaltningens förslag till utbildningsnämnden att stå kvar med förslaget 

om utbyggnad av förskoleköket.  

Gällande Jonslunds skola bör en utredning genomföras som ser över hela behovet av 

renovering och utbyggnad av framförallt undervisningslokaler inom skolan.                   

Under sammanträdet 

Utbildningschef Bosse Svensson informerar om verksamhetens synpunkter på motionen.  

Ärendets gång 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-16, § 5      

Beslutsunderlag 

Motion, Helene Mohr (C) 2016-06-15 
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§ 5 Dnr 2017-000001  

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling Nossebro F–5 läsåret 2016/2017 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Nossebro F–5 

läsåret 2016/2017.                      

Sammanfattning av ärendet 

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i förskola, skola 

och fritidshem ska ha samma rättigheter – tjejer som killar, oavsett etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Essunga kommuns 

förskolor, skolor och fritidshem tar avstånd från all form av diskriminering och kränkande 

behandling. Vi som arbetar i Essunga kommuns skolor och fritidshem tolererar ingen form av 

kränkande beteende. Så snart någon ur personalen får kännedom om att en elev känner sig 

kränkt har skolan skyldighet att utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra 

fortsatta kränkningar. Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är ett 

stöd som hjälper till i skyldigheten att förebygga och förhindra trakasserier och annan 

kränkande behandling. Forskning visar att systematiskt arbete mot kränkningar har effekt.  

Ärendets gång 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-16, § 7      

Beslutsunderlag 

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, rektor Tomas Johansson  

2016-12-08 
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§ 6 Dnr 2017-000002  

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling Jonslund F–5 läsåret 2016/2017 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Jonslund F–5 

läsåret 2016/2017.                     

Sammanfattning av ärendet 

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i förskola, skola 

och fritidshem ska ha samma rättigheter - tjejer som killar, oavsett etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Essunga kommuns 

förskolor, skolor och fritidshem tar avstånd från all form av diskriminering och kränkande 

behandling. Vi som arbetar i Essunga kommuns skolor och fritidshem tolererar ingen form av 

kränkande beteende. Så snart någon ur personalen får kännedom om att en elev känner sig 

kränkt har skolan skyldighet att utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra 

fortsatta kränkningar. Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är ett 

stöd som hjälper till i skyldigheten att förebygga och förhindra trakasserier och annan 

kränkande behandling. Forskning visar att systematiskt arbete mot kränkningar har effekt.  

Ärendets gång 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-16, § 8       

Beslutsunderlag 

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, rektor Tomas Johansson 

2016-12-08 
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§ 7 Dnr 2017-000003  

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling Bredöl F–5 läsåret 2016/2017 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Bredöl F–5 

läsåret 2016/2017.                       

Sammanfattning av ärendet 

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i förskola, skola 

och fritidshem ska ha samma rättigheter – tjejer som killar, oavsett etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Essunga kommuns 

förskolor, skolor och fritidshem tar avstånd från all form av diskriminering och kränkande 

behandling. Vi som arbetar i Essunga kommuns skolor och fritidshem tolererar ingen form av 

kränkande beteende. Så snart någon ur personalen får kännedom om att en elev känner sig 

kränkt har skolan skyldighet att utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra 

fortsatta kränkningar. Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är ett 

stöd som hjälper till i skyldigheten att förebygga och förhindra trakasserier och annan 

kränkande behandling. Forskning visar att systematiskt arbete mot kränkningar har effekt.  

Ärendets gång 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-16, § 9      

Beslutsunderlag 

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, rektor Tomas Johansson 

2016-12-08 
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§ 8 Dnr 2017-000021  

Samverkan arbetsliv - skola 

Under sammanträdet 

Hans Svensson, Alingsås högstadieskolor, presenterar det arbete som högstadieskolorna i 

Alingsås kommun arbetat med för att etablera en samverkan mellan skola och arbetsliv. 

Arbetet kallas OpenApp och gäller för elever i årskurs 8 och 9. Konceptet är att eleverna har 

kontakt med olika arbetsplatser för att undersöka hur olika arbeten ser ut. I årskurs 9 ska 

sedan arbetet redovisas i mässform. Man gör också en hemsida, reklamfilm och en 

platsannons för den arbetsplats man besökt. Konceptet har mottagits mycket positivt från 

skolledning i Alingsås.  
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§ 9 Dnr 2016-000058  

Internkontroll Utbildningsnämnden 2016 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna redovisning av internkontroll 2016.  

Sammanfattning av ärendet 

Under 2016 hade utbildningsnämnden följande kontrollmoment: 

- Rutin för bidragsansökningar (statsbidrag, ersättningar från migrationsverket m.m.) 

- Användandet av arbetsmiljölagen vid omorganisationer.  

- Introduktionsprogram för nyanställda. 

Inget utav kontrollmomenten blev godkända, bara delvis.  

Under sammanträdet 

Mats Olsson (MP) frågar hur man fortsättningsvis kommer att arbeta med introduktions-

program för nyanställda. Utbildningschef Bosse Svensson svarar att detta är ett prioriterat 

område, särskilt för socialförvaltningen som varit mest utsatta.  

Ärendets gång 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-20 § 15      

Beslutsunderlag 

Redovisning av internkontroll 2016, utbildningsförvaltningen 
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§ 10 Dnr 2016-000044  

Rapportering och återrapportering av kränkande 
behandling 2016 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna återrapportering av kränkande behandling under höstterminen 2016.  

Sammanfattning av ärendet 

Efter varje termin återrapporteras de anmälningar om kränkande behandling för nämnden som 

ägt rum terminen innan.  

Under sammanträdet 

Ordförande Maria Malmberg (C) informerar nämnden om den redovisning som rektorerna 

hade för arbetsutskottet.  

Ärendets gång 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-20 § 16      

Beslutsunderlag 

Sammanställning kränkande behandling HT 2016, förvaltningssekreterare Lina Oskarsson 

2017-02-02 
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§ 11 Dnr 2017-000018  

Reducerade avgifter för kulturskolan 

Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

Ämnena dataprogrammering, bild, teater och rytmik i kulturskolan erbjuds vara avgiftsfria.                     

Sammanfattning av ärendet 

För att leva upp till kraven för beviljade stadsbidrag till kulturskolan behöver avgifterna 

förändras. Dataprogrammering, bild, teater och rytmik ska enligt kraven erbjudas avgiftsfritt.    

Ärendets gång 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-20 § 17     

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(25) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-13 
 

 

Utbildningsnämnden  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 12 Dnr 2017-000020  

Omdisponeringar  

Utbildningsnämndens beslut 

- Hos kommunfullmäktige begära omdisponering av 1,5 miljoner kronor i 2016-års 

investeringsbudget, projekt 0049 Ombyggnad hus G, till 2017-års investeringsbudget.  

- Hos kommunfullmäktige begära omdisponering av 0,5 miljoner kronor i 2017-års 

investeringsbudget, projekt 0049 Ombyggnad hus G. 

- Omdisponeringarna av ovanstående medel i investeringsbudgeten ska finansiera de åtgärder 

som är nödvändiga för att skapa en god arbetsmiljö i hemkunskapssalarna och fritidshemmet 

Norrgården.  

Sammanfattning av ärendet 

På grund av hälsoproblem hos personal som arbetat i hemkunskapssalarna (Dnr 2017-000007) 

och fritidshemmet Norrgården har mätningar genomförts. Med anledning av resultaten från 

senaste mätningen som genomfördes, har en grov kostnadsberäkning gjorts.  Åtgärderna som 

ska skapa en god arbetsmiljö i lokalerna beräknas kosta 2 miljoner kronor att genomföra. 

Utbildningsnämnden hade 1,5 miljoner kronor i 2016-års investeringsbudget, för projekt 0049 

Ombyggnad hus G. Denna ombyggnation har utgått ur investeringsbudgeten. 

I utbildningsnämndens investeringsbudget för 2017 finns 0,5 miljoner kronor för projekt 0090 

Anpassning lokaler. De planerade anpassningarna är inte längre aktuella. 

Åtgärderna för att skapa en god arbetsmiljö i hemkunskapssalarna och fritidshemmet 

Norrgården till en beräknad kostnad av 2 miljoner kronor skulle kunna finansieras med medel 

från dessa projekt.  

Under sammanträdet 

Utbildningschef Bosse Svensson informerar om bland annat bakgrunden till ärendet.  

Ärendets gång 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-20 § 18      
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§ 13 Dnr 2017-000008  

Vitesföreläggande Nossebro 6–9 skola 

Utbildningsnämndens beslut 

Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ansöka om utfärdande av vitesföreläggande hos 

förvaltningsrätten.                       

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-16, § 11 rektor Tina Ljungsberg informerade om 

en elev född 2001 som flyttade till kommunen i december 2015 där man först i början av 2016 

fick kontakt med mamman. Inskrivningssamtal med förälder har gjorts och där framkommer 

att eleven varit frånvarande mer eller mindre hela skoltiden. Skolan har satt in resurser i form 

av kortare skoldagar, en till en undervisning, anpassning till busstider, anpassad studiegång 

och arbetsuppgifter på individnivå samt haft täta möten med hemmet.  

En orosanmälan till socialtjänsten har också gjorts. Trots dessa åtgärder är närvaron totalt 

endast 12 halvdagar.  

Under sammanträdet 

Ordförande Maria Malmberg (C) informerar nämnden om samtalen mellan skola och familj.  

Ärendets gång 

- Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-16, § 11 

- Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-20, § 19     

Beslutsunderlag 

Personhandlingar      
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§ 14 Dnr 2017-000015  

Årsredovisning 2016 

Utbildningsnämndens beslut 

Ta del av årsredovisningen 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.  

Under sammanträdet 

Utbildningschef Bosse Svensson går igenom utbildningsnämndens årsredovisning.  

Bland annat förklaras det överskott som nämnden fick, med bland annat billigare 

gymnasieplatser.  

Beslutsunderlag 

- Utbildningsnämndens årsredovisning 2016, utbildningsförvaltningen, 2017-03-06 

- Utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning, utbildningsförvaltningen, 2016-09-22                      
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§ 15 Dnr 2017-000022  

Riktlinjer och rutiner kring nyanlända elever  

Utbildningsnämndens beslut 

- Godkänna rektor Tina Hededal Ljungsbergs skrivelse som svar till Skolinspektionen. 

- Fastställa riktlinjer och rutiner om mottagning av nyanlända elever.                    

Sammanfattning av ärendet 

Med nyanlända elever avses elever som anländer nära skolstart eller under sin skoltid i 

grundskolan, gymnasieskolan eller särskolan och som inte har svenska som modersmål  

och som bristfälligt eller inte alls behärskar det svenska språket. 

Det är meningen att dessa riktlinjer och rutiner ska reglera arbetet med att planera och 

genomföra en utbildning för berörda barn och ungdomar som svarar mot deras förut-

sättningar och individuella behov så att de rustas väl för framtiden.            

Ärendets gång 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-20 § 21      

Beslutsunderlag 

- Svarsskrivelse till Skolinspektionen, rektor Tina Hededal Ljungsberg 

- Förslag på Riktlinjer och rutiner kring nyanlända elever, rektor Tina Hededal Ljungsberg, 

2017-02-13 
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§ 16 Dnr 2017-000011  

Uppföljning utbildningsnämndens mål 2017 

Utbildningsnämndens beslut 

Tar del av uppföljningen av utbildningsnämndens mål 2017.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har utifrån nämndens mål beslutat om inriktning för sina egna mål. 

 

Utbildningsnämndens mål för 2017: 
 

 Alla kommuninvånare ska ha jämlika möjligheter till sysselsättning och utbildning 

- Öka rekryteringsmöjligheter genom nära samarbete med högskolor. 

- Metodutveckling i verksamheterna för nya sätt att få in personer (exempelvis 

studenter och praktikanter) som kan bli vår personal i framtiden.  

- Rekryteringsutbildning Vård- och omsorgsprogrammet.  
 

 Marknadsföra lokalt och regionalt utbud för vuxenutbildning 

- Ge uppdrag till Lidköpings kommun att marknadsföra vuxenutbildningens utbud.  
 

 Ökad samverkan mellan skola och arbetsliv 

- Verksamheterna har fått uppdrag att förbättra samverkan med arbetslivet.  
 

 Trygg utemiljö kring förskolor och skolor 

- Trygga utemiljöer för barn och elever genom att se över utemiljön på Nossebro skolan, 

soltak på förskolor, se över gång- och cykeltrafik på skolgårdar.  
 

 Förebygga social problematik genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra 

samverkanspartners 

- Samverkan som leder till gemensamma insatser mot social problematik hos barn och 

ungdomar.  
 

 God fysisk och psykisk hälsa hos ungdomar 

- Kompetensutveckling inom hälsofrämjande skolutveckling. 

- Insatser för att ge möjlighet till god fysisk och psykisk hälsa hos barn och ungdomar. 

Exempelvis riktade stödgrupper för tjejer och killar, stödjande insatser till elever med hög 

frånvaro, utevistelse i förskolan samt ökade resurser för skolpsykolog.   
 

 Utmanande undervisning som ger studiemotivation och leder till goda resultat i 

grundskolan 

- Verksamheten sätter mål efter dialog med samarbetspartner James Nottingham.  
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Fortsättning § 16 

 

 Fler elever som fullföljer gymnasiestudier 

- Aktiv samverkan med gymnasieskolor. 

- Uppföljning av elevernas skolgång på gymnasiet för att motivera till god studiemotivation. - 

- Insatser som uppmärksammar tidiga signaler på avhopp.  

- God gymnasievägledning för alla elever i årskurs 9.                                       

Ärendets gång 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-20 § 22      

Beslutsunderlag 

Uppföljning utbildningsnämndens mål 2017, utbildningsförvaltningen, 2017-01-23 
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§ 17 Dnr 2017-000025  

Internkontrollplan 2017 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna internkontrollplan för utbildningsnämnden 2017.    

Sammanfattning av ärendet 

Internkontroll handlar om att uppmärksamma risker i verksamheterna och förebygga 

dem. Verksamheterna har lämnat förslag till kvalitetsstrateg och controller om möjliga 

risker. Dessa har sedan presenterats för ledningsgruppen som valt ut tre områden.  

Uppföljning av internkontrollplan kommer att göras två gånger under ett år. En vid tertial 2 

och den sista vid årsredovisning.  

Utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 innehåller tre punkter: 

Användningen av styrdokument 

Vilka styrdokument finns idag i verksamheten som både är beslutade av nämnd eller chef? 

Och används de i verksamheten? Kan man också efter denna kontroll se om det finns 

styrdokument som fattas? 

Personal 

Vilka åtgärder görs för att säkra personalförsörjningen och vilka åtgärder görs för att knyta 

kunskapen till arbetsplatsen istället för att arbetet blir personifierat. 

Kvalitetsarbete  

Finns etablerat systematiskt kvalitetsarbete och används det? 

Är verksamheterna insatta i vad ett systematiskt kvalitetsarbete är och vad det gör för nytta för 

chefer och medarbetare? Om årshjul är framtaget, behöver det justeras? I vilken utsträckning 

används Stratsys? Behöver berörda användare utbildas?     

Beslutsunderlag 

- Förslag till internkontrollplan 2017, kvalitetsstrateg Lina Oskarsson, 2017-02-28 

- Tjänsteskrivelse, kvalitetsstrateg Lina Oskarsson, 2017-02-28      
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§ 18 Dnr 2017-000026  

Interkommunal ersättning 2017  

Utbildningsnämndens beslut 

- Delegera beslutet att godkänna grundskolans prislista till utbildningschef Bosse Svensson. 

- Godkänna interkommunala ersättningar för gymnasium mellan kommuner och friskolor.       

Sammanfattning av ärendet 

  Mellan kommuner Friskolor 

Prislista Essunga kommun 2017 2017 2017 

Program; samverkan Kunskapsförbundet, 
Utbildning Skaraborg samt Vårgårda kommun Kr/elev/termin Kr/elev/termin 

Bygg- och anläggningsprg. exkl. inriktning anläggningsfordon 60 676 63 578 

Bygg- och anläggningsprog. inr.anläggningsfordon 80 264 82 985 

Barn- och fritidsprogrammet 47 612 49 548 

Ekonomiprogrammet 40 412 41 584 

El- och energiprogrammet 57 520 59 571 

Estetiska prg. exkl. inriktning musik 55 171 57 347 

Estetiska prg. inr. musik 68 903 72 617 

Fordons- och transport prg. exkl. inriktning transport 59 525 62 710 

Fordons och transportprogrammet inr. transport 84 094 89 495 

Handels- och administrationsprogrammet 48 483 50 111 

Hantverksprogrammet 52 246 54 843 

Hotell- och turismprogrammet 52 920 54 445 

Humanistiska programmet 41 851 42 696 

Industritekniska programmet 69 614 73 675 

Naturvetenskapsprogrammet 42 447 43 763 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 58 939 61 780 

Samhällsvetenskaps-programmet 40 247 41 485 

Teknikprogrammet 47 717 48 587 

VVS- och fastighetsprogrammet 60 400 63 547 

Vård- och omsorgsprogrammet 48 500 49 791 

Lärlingsprogrammet 45 284 48 001 

IB 58 353 58 877 
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Fortsättning § 18  
 

Naturbruksprogram     

Samverkan Västra Götalandsregionen     

Inriktning Djur 78 543 83 255 

Inriktning Lantbruk 94 006 99 646 

Inriktning Skog 105 026 111 328 

Inriktning Trädgård 111 739 118 444 

   

   
Prislistan avser elever som väljer utbildning utanför kommunens 

samverkansavtal. 

   
För elever som är mottagna i andra kommuners gymnasieskola i första hand  

(eventuellt med särskilda skäl) gäller att skolkommunens pris faktureras. 

   
Pris till fristående skola redovisas inklusive moms.  
Alla priser innehåller ersättning för skolmåltider och administration. 

   
PRIV ersätts med 1 600 kr per termin utöver pris för yrkesprogram. 

 

Den del som elev behöver för att uppnå behörighet för yrkesprogram. 

      

Beslutsunderlag 

- Prislista interkommunal ersättning, Kunskapsförbundet Väst, 2017-03-01 

- Prislista interkommunal ersättning, gymnasieskolor och friskolor, 2017-03-13       

 

 

 


