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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-20

Justerare Utdragsbestyrkande

Tid och plats Måndagen den 20 april 2020, kl. 17.00 till 18.20 i 
kommunkontoret sammanträdesrum A.

Beslutande
Ledamöter Maria Malmberg (C), ordförande

Pernilla Jönsson (M), vice ordförande
Kenth Henningsson (S)
Ralph Lundell (KD)
Joakim Svensson (M)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (MP) för Tobias Wallin (M)
Birgitta Nielsen (V) för Anette Hillström (S)

Övriga närvarande
Ersättare –

Övriga Tina Hededal, chef utbildningssektor
Loella Tandoc Johansson, nämndsekreterare

Utses att justera Ralph Lundell (KD)

Justeringens plats och tid Skolkontoret 2020-04-29, kl. 13.00

Justerade paragrafer §§ 24–34

Underskrifter
Sekreterare

________________________
Loella Tandoc Johansson

Ordförande
________________________
Maria Malmberg (C)

Justerare
________________________
Ralph Lundell (KD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-20

Justerare Utdragsbestyrkande

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Beslutsinstans Utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde 2020-04-20

Datum då protokollet justerades 2020-04-29

Datum då tillkännagivandet 
publicerades

2020-04-29

Datum då publiceringen av 
tillkännagivandet upphör

2020-05-21

Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret

Underskrift
________________________
Loella Tandoc Johansson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-20

Justerare Utdragsbestyrkande

Ärendelista
Ärenderubrik Dnr

§ 24 Taxor för pedagogisk lunch och personallunch 2021 Un 2020/34 4 - 5

§ 25 Priser på restaurang Kaveldunet på Kerstinsås 2021 Un 2020/38 6 - 7

§ 26 Priser på mat för elever vid lovplats på fritidshem 2021 Un 2020/36 8

§ 27 Priser på mat för elever på korttidsvistelse Bryggan 2021 Un 2020/39 9

§ 28 Taxor för uthyrning av skollokaler 2021 Un 2020/37 10 - 11

§ 29 Oförändrade taxor 2021 inom utbildningsnämnden (bibliotek 
och kulturskola för läsåret 2021/2022) Un 2020/35 12 - 13

§ 30 Fördelning av generella statsbidrag inom utbildningssektorn Un 2020/31 14

§ 31 Delegation för att stänga verksamheter inom 
utbildningssektorn under pandemi (covid-19) Un 2020/43 15 - 17

§ 32 Delegationsbeslut utbildningsnämnden 2020 Un 2020/2 18

§ 33 Delgivningar utbildningsnämnden 2020 Un 2020/3 19

§ 34 Information utbildningsnämnden 2020 Un 2020/1 20
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-20

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 24 Dnr Un 2020/34 

Taxor för pedagogisk lunch och personallunch 2021

Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar

Anta taxor för pedagogisk lunch och personallunch för 2021 enligt följande:

- Pedagogisk måltid i förskola och fritids är oförändrad 10 kronor.
- Pedagogisk måltid skola höjs från 23 till 25 kronor.
- Pedagogisk måltid i skolan (grundsärskola, beviljas av rektor) är oförändrad 10 kronor.
- Personallunch höjs från 57 kronor till 60 kronor. 

Sammanfattning av ärendet
Pedagogisk lunch för förskolepersonal ligger idag på 10 kronor per person och dag. Då ingår 
frukost eller mellanmål plus lunch. En uträkning har gjorts på förskolornas livsmedelskostnader 
för hela 2019 och gav en dagskostnad på cirka 17 kronor per person och dag. Denna kostnad 
förväntas bli högre under 2020 på grund av ökade livsmedelspriser. Kostenheten föreslår att den 
pedagogiska taxan för förskolepersonalen höjs från 10 kronor till 15 kronor.

Pedagogisk lunch på skolorna ligger idag på 23 kronor per person med undantag för dem som 
blivit beviljade den lägre kostnaden på 10 kronor per person och måltid. Denna lägre kostnad 
gäller för personal som arbetar med barn inom grundsärskolan. Kostenheten föreslår att den 
pedagogiska taxan för skolans personal höjs till 25 kronor och att den lägre kostnaden höjs från 
10 kronor till 15 kronor. Efter votering föreslår utbildningsnämnden att den lägre kostnaden om 
10 kronor bibehålls, men att den högre kostnaden höjs till 25 kronor.

Att komma och äta lunch i kommunens skolmatsalar kostar idag 57 kronor. Då ingår sallad, 
smör, hårt bröd, dryck och kaffe. Här föreslår kostenheten att taxan höjs från 57 kronor till 
60 kronor så att kostnaden för personallunch blir samma oavsett i vilken matsal du äter din 
personallunch. Jämförelsevis kostade en personallunch i restaurang Kaveldunet på Kerstinsås 
60 kronor under 2020.

Beslut enligt 
Kf 2019-03-23, § 80 

för 2020
Förslag 2021

Pedagogisk måltid förskola och fritids 10 kr 15 kr

Pedagogisk måltid skola 23 kr 25 kr

Pedagogisk måltid skola (grundsärskola) 10 kr 15 kr

Personallunch 57 kr 60 kr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-20

Justerare Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag
Anta taxor för pedagogisk lunch och personallunch för 2021 enligt följande:
- Pedagogisk måltid i förskola och fritids höjs från 10 till 15 kronor.
- Pedagogisk måltid skola höjs från 23 till 25 kronor.
- Pedagogisk måltid i skolan (grundsärskola, beviljas av rektor) höjs från 10 till 15 kronor.
- Personallunch höjs från 57 kronor till 60 kronor.

Ledamot Kenth Henningsson (S)
Yrkar på oförändrad taxa för pedagogisk lunch för förskola och fritids samt grundsärskola för 
att:
- Pedagogerna ofta får äta kall mat för att man hjälper eleverna.
- Barnen hostar/nyser och plockar i maten.
- Det är viktigt att vuxna äter med eleverna så att de får en fin fostran samt att eleverna ser att allt 
går att äta.
- Vid höjning finns en eventuell risk att pedagogerna inte äter med eleverna.
Det vill säga, att denna taxa inte höjs från 10 till 15 kronor. I övrigt bifalls utbildningsnämndens 
arbetsutskotts förslag.

Ledamöterna Birgitta Nielsen (V) och Ralph Lundell (KD) instämmer i yrkandet.

Beslutsgång
Ordförande Maria Malmberg (C) ställer utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
mot Kenth Henningssons (S) förslag och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt 
Kenth Henningssons (S) förslag.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 27, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-03-24
- Tjänsteskrivelse, kostchef Majlis Kuhlin Gustavsson, 2020-03-19

Beslutet ska skickas till
- Utbildningsnämnden 
- Tina Hededal, chef utbildningssektor
- Majlis Kuhlin Gustavsson, kostchef
- Samtliga rektorer på förskolor och F–5-skolorna i Essunga kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-20

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 25 Dnr Un 2020/38 

Priser på restaurang Kaveldunet på Kerstinsås 2021

Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar

Anta priser på restaurang Kaveldunet på Kerstinsås för 2021 enligt följande:

- Pensionärer: oförändrat 59 kronor (varmrätt, sallad, valfri dryck, bröd, kaffe och efterrätt).
- Personal (anställda i Essunga kommun och Essunga Bostäder AB): oförändrat 60 kronor 
(varmrätt, sallad, vatten/måltidsdryck).
- Övriga: höjs från 90 till 92 kronor (varmrätt, sallad, valfri dryck, bröd, kaffe och efterrätt)

Sammanfattning av ärendet
Kostenheten har gjort en översyn av priserna på restaurang Kaveldunet på Kerstinsås. 
Restaurangens huvudsakliga målgrupp är de äldre invånarna i kommunen och personal anställda 
i Essunga kommun och Essunga Bostäder AB. Många äldre ser Kaveldunet som en viktig plats 
att kunna mötas på.

Kostenheten föreslår inför 2021 en höjning för personallunch från 60 till 62 kronor. Utbildnings-
nämndens arbetsutskott föreslår däremot på sitt sammanträde 2020-03-24, § 28 att priset är 
oförändrat för 2021 och därmed kostar det lika mycket oavsett i vilken matsal man väljer att äta 
sin personallunch.

Ingår
Beslut enligt

Kf 2019-09-23, § 82
för 2020

Förslag
2021

Pensionärer Varmrätt, sallad, valfri dryck, 
bröd, kaffe och efterrätt 59 kr 59 kr

Personal (anställda i 
Essunga kommun och 
Essunga Bostäder) 

Varmrätt, sallad, 
vatten/måltidsdryck 60 kr 62 kr

Övriga
Varmrätt, sallad, valfri dryck, 

bröd, kaffe och efterrätt 90 kr 92 kr

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 28, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-03-24
- Tjänsteskrivelse, kostchef Majlis Kuhlin Gustavsson, 2020-03-20
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-20

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutet ska skickas till
- Utbildningsnämnden
- Socialnämnden
- Tina Hededal, chef utbildningssektor
- Majlis Kuhlin Gustavsson, kostchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-20

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 26 Dnr Un 2020/36 

Priser på mat för elever vid lovplats på fritidshem 2021

Utbildningsnämndens beslut
Överlåta prissättningen för denna interndebitering till utbildningssektorn att besluta om från och 
med 2021. 

Sammanfattning av ärendet
Essunga kommun erbjuder lovplats på fritidshem för elever 6–13 år under lov- och studiedagar. 
Lovplats och schema ska anmälas till fritidshemmet minst 14 dagar innan lovet. Verksamheten 
erbjuds vid den grundskola där eleven har sin skolgång. 

En lovavgift är för närvarande totalt 75 kronor per dag och faktureras av utbildningssektorn till 
vårdnadshavaren. Lovavgiften beslutas i tillämpningsreglerna för förskola, pedagogisk omsorg 
och fritidshem (Un 2019-08-26, § 63). En interndebitering av kosten bör ske vid dessa tillfällen 
för mellanskillnaden mellan kost och omsorg.

Möjligheten till lovplats har inte varit så ofta förekommande under de senaste åren.

Beslut enligt
Kf 2019-09-23, § 83

för 2020

Förslag
2021

Frukost 10 kr 10 kr
Lunch 25 kr 30 kr

Mellanmål 10 kr 10 kr
Totalt per dag 45 kr 50 kr

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 29, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-03-24
- Tjänsteskrivelse, kostchef Majlis Kuhlin Gustavsson, 2020-03-10

Beslutet ska skickas till
- Tina Hededal, chef utbildningssektor 
- Majlis Kuhlin Gustavsson, kostchef
- Maria Alfredsson, skolassistent
- Samtliga rektorer för fritidshem på F–5-skolorna i Essunga kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-20

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 27 Dnr Un 2020/39 

Priser på mat för elever på korttidsvistelse Bryggan 2021

Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar

Anta förslag för priser på mat för elever på Bryggan enligt LSS för 2021 från 45 till 50 kronor 
per dag. 

Sammanfattning av ärendet
Elever som har fyllt 13 år kan beviljas korttidsvistelse på Bryggan enligt LSS (Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387). 

Vårdnadshavarna för dessa elever faktureras regelbundet av utbildningssektorn för kostnaden av 
frukost, lunch och mellanmål.

Beslut enligt
Kf 2019-09-23, § 83

för 2020

Förslag
2021

Frukost 10 kr 10 kr

Lunch 25 kr 30 kr

Mellanmål 10 kr 10 kr

Totalt per dag 45 kr 50 kr

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 30, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-03-24
- Tjänsteskrivelse, kostchef Majlis Kuhlin Gustavsson, 2020-03-10

Beslutet ska skickas till
- Utbildningsnämnden
- Socialnämnden
- Tina Hededal, chef utbildningssektor
- Majlis Kuhlin Gustavsson, kostchef
- Maria Alfredsson, skolassistent
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-20

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 28 Dnr Un 2020/37 

Taxor för uthyrning av skollokaler 2021

Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar

Godkänna föreslagna taxor för uthyrning av skollokaler 2021 men att hyra av gymnastiksalen på 
Bredöls skola och Jonslunds skola är oförändrad 80 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Revidering av taxor görs årligen. För uthyrning av skollokaler föreslås att lokaler som är 
konstadskrävande ur driftsynpunkt (främst energi), får en högre taxa för 2021 i jämförelse med 
innevarande år. Detta gäller bland annat hemkunskap-, bild- och keramik- samt matsal.

Taxor för uthyrning av skollokaler
Beslut enligt

Kf 2019-09-23, § 79
för 2020

Förslag 2021

Lokaler i Nossebro skola
Aula entré 160 kr/dygn 160 kr/dygn

700Aula med pentry 700 kr/dygn 700 kr/dygn
Aula med matsal och pentry 1 300 kr/dygn 1 300 kr/dygn

7007Skolmatsal med pentry 700 kr/dygn 700 kr/dygn
Skolkök med diskmaskin exklusive personal 750 kr/dygn 750 kr/dygn
Fritidsgården 170 kr/dygn 200 kr/dygn
Musiksal 170 kr/dygn 200 kr/dygn
Slöjdsalar 170 kr/dygn 200 kr/dygn
Hemkunskapssal 170 kr/dygn 500 kr/dygn
Bild- och keramiksal 170 kr/dygn 500 kr/dygn
Sammanträdesrum vid biblioteket 170 kr/dygn 200 kr/dygn
Idrottshall 100 kr/tim 100 kr/tim
Idrottshall vid betalande publik 150 kr/tim 150 kr/tim
Halva idrottshallen 80 kr/tim 80 kr/tim
Nossebro lärcenter
Lektionssal 170 kr/dygn 200 kr/dygn
Konferensrum 170 kr/dygn 200 kr/dygn
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-20

Justerare Utdragsbestyrkande

Lokaler på Bredöls skola och 
Jonslunds skola
Matsal 300 kr/dygn 500 kr/dygn
Slöjdsalar 170 kr/dygn 200 kr/dygn
Gymnastiksal 80 kr/tim 100 kr/tim

För detaljer kring uthyrning av skollokaler, se regler för uthyrning av skollokaler som beslutades 
av utbildningsnämnden 2018-06-19, § 33.

Utbildningsnämnden föreslår att hyra för gymnastiksal på Bredöls skola och Jonslunds skola ska 
vara oförändrad (80 kronor) i jämförelse mot att hyra idrottshallen i Nossebro (100 kronor).

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 31, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-03-24
- Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Annika Repo Wallman, 2020-03-24

Beslutet ska skickas till
- Utbildningsnämnden
- Tina Hededal, chef utbildningssektor
- Annika Repo Wallman, samhällsbyggnadschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-20

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 29 Dnr Un 2020/35 

Oförändrade taxor 2021 inom utbildningsnämnden (bibliotek och 
kulturskola för läsåret 2021/2022)

Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar

Godkänna att bibliotekstaxor och avgifter inom kulturskolan är oförändrade 2021.

Sammanfattning av ärendet
Bibliotekstaxorna är gemensamma för alla V6-kommunerna (Essunga, Grästorp, Götene, 
Lidköping, Skara och Vara) och bedöms ligga på en bra nivå.  Bibliotekstaxorna är oförändrade 
sedan de beslutades av kommunfullmäktige 2016-09-26, § 75.

Gällande bibliotekstaxor
Beslut enligt 

Kf 2016-09-26, § 75
för 2020

Förseningsavgift bok 2 kr/dag
Film  10 kr/dag
Nytt lånekort  10 kr
Utskrifter enligt gällande kopieringstaxor i Essunga kommun

Kulturskolans avgifter gäller läsårsvis istället för per kalenderår, det vill säga i enlighet med 
skolåret.

För att kulturskolans resurser ska nå så många som möjligt, erbjuds också avgiftsfria kurser.

Gällande taxor för kulturskolan
Beslut enligt 

Kf 2016-09-26, § 70
för läsåret 2020/2021

Undervisning inklusive ensemble 640 kr/termin
Enbart ensemble Notkostnader
Instrumenthyra 315 kr/termin
Musikstudio/musikverkstad Gratis

Familjer med två barn eller flera i kulturskolan, som deltar i ämnen med avgift erhåller 
25 procent rabatt på den totala elevavgiften. Rabatten gäller inte instrumenthyra.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-20

Justerare Utdragsbestyrkande

Taxorna för kulturskolan är oförändrade sedan de beslutades av kommunfullmäktige 
2016-09-26, § 70.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 32, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-03-24
- Tjänsteskrivelse till bibliotekstaxor 2021, tillförordnad kultur- och fritidschef Nettan Larsson, 
2020-02-28 
- Tjänsteskrivelse till avgifter inom kulturskolan för läsåret 2021/2022, tillförordnad kultur- och 
fritidschef Nettan Larsson, 2020-02-28

Beslutet ska skickas till
- Utbildningsnämnden
- Tina Hededal, chef utbildningssektor
- Nettan Larsson, tillförordnad kultur- och fritidschef
- Maria Alfredsson, assistent
- Folkbiblioteket Essunga kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-20

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 30 Dnr Un 2020/31 

Fördelning av generella statsbidrag inom utbildningssektorn

Utbildningsnämndens beslut
- Generella statsbidrag ska till största del riktas mot personalförstärkning.  

- Fördelningen ska redovisas för utbildningsnämnden i samband med ansökningen och vid 
slutredovisningen av bidraget i ett eget ärende.

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har som huvudman ansvar för att fördela resurser i skolan enligt elevernas 
förutsättningar och behov (Skollagen 2010:800). 

I kommunallagen (2017:725) 6 kapitlet, 38 paragrafen framkommer att beslutanderätten inte får 
delegeras gällande ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 

Det generella statsbidraget Likvärdig skola ska gå till att utöka huvudmannens resurser för att 
stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Statsbidraget ska användas till att utöka 
pågående insatser eller utföra nya insatser som stärker detta i förskoleklass och grundskolan. 

Huvudmannen ansvarar för att analysera resultat, identifiera behov och prioritera vilka insatser 
som statsbidraget ska finansiera. Det är också huvudman som bestämmer hur bidraget ska 
fördelas inom organisationen.

Utbildningssektorn föreslår att generella statsbidrag till största del ska riktas mot personal-
förstärkning. Hur statsbidraget fördelas redovisas sedan för utbildningsnämnden i samband med 
ansökningen och vid slutredovisningen av bidraget i ett eget ärende.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 37, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-03-24
- Tjänsteskrivelse, chef utbildningssektor Tina Hededal, 2020-03-16
- Handlingsplan likvärdig skola 2020, chef utbildningssektor Tina Hededal, 2020-02-20

Beslutet ska skickas till
- Tina Hededal, chef utbildningssektor
- Inger Knutsson, ekonom/controller
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-20

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr Un 2020/43 

Delegation för att stänga verksamheter inom utbildningssektorn 
under pandemi (covid-19)

Utbildningsnämndens beslut
- Under corona-pandemin ge utbildningssektorn delegation på att besluta om att helt eller delvis 
stänga förskola, annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt 
fritidshem. I första hand är det chef utbildningssektor som har rätt att ta detta beslut och i andra 
hand utbildningsnämndens ordförande.

- Ge utbildningssektorn i uppdrag att se över en eventuell standarformulering kring att stänga 
verksamheter i delegationsordningen vid extraordinära händelser i fredstid.

Sammanfattning av ärendet
I Sverige har vi för närvarande en extraordinär situation i och med corona-pandemin/Covid-19, 
som kräver att vi ständigt håller oss uppdaterade utifrån det rådande smittskyddsläget och 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Regeringen har i samband med detta beslutat att 
huvudmän ska få en ökad flexibilitet i hur och när de erbjuder utbildning. Riksdagen har också 
beslutat om en ny lag som möjliggör stängning av skolverksamheter.

De nya bestämmelserna kan användas när en huvudman beslutar att en skola helt eller delvis 
behöver stänga eller har stängts tillfälligt, samt redan har hållit en skola helt eller delvis stängd, 
Till exempel för att en stor del av personalen är frånvarande på grund av Covid-19 eller efter 
samråd med smittskyddsläkare. Lagen ska användas när regeringen beslutar om att stänga en 
skolverksamhet.

Utgångspunkten i alla beslut behöver vara det rådande smittskyddsläget och rekommenda-
tionerna från Folkhälsomyndigheten. Huvudmännen utgår i sina beslut från riksdagens nya lag 
och regeringens nya förordning om hur skolor ska agera utifrån det aktuella smittskydds-
perspektivet.

En huvudman kan besluta att helt eller delvis stänga
- förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
- gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

En huvudman kan besluta att helt stänga
- förskolan
- fritidshemmet
- annan pedagogisk verksamhet.

Bestämmelserna får tillämpas i fem olika situationer. Det handlar om när en huvudman på grund 
av coronaviruset håller eller har hållit en skolverksamhet helt stängd:
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1. på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av 
coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten

2. efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning

3. därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara 
avspärrat

4. på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten

5. för att regeringen har beslutat att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional 
eller kommunal eller nivå, med stöd av lagen om tillfällig stängning på skolområdet vid 
extraordinära händelser i fredstid.

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet får inte vidta dessa åtgärder om 
förutsättningarna i punkt 5 föreligger.

Om huvudmannen delvis stänger en förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, 
sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola kan de vidta dessa åtgärder om punkt 1, 2 eller 
4 är uppfyllda. Det är inte möjligt att delvis stänga en förskola, ett fritidshem eller annan 
pedagogisk verksamhet.

Bestämmelserna får däremot inte användas för att stänga en skola för att enstaka elever eller 
stora grupper av elever är frånvarande. De går inte heller att använda när en skolverksamhet 
stänger av andra skäl, till exempel för att verksamheten behöver tid att planera eller för att det 
finns en oro bland elever och vårdnadshavare.

Det är viktigt att de beslut som huvudmannen fattar dokumenteras och motiveras. De åtgärder 
som vidtas behöver bygga på rimliga avvägningar och tillgodose elevernas rättigheter.

Om en huvudman stänger en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk omsorg finns ett 
krav på att erbjuda omsorg till barn och elever vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig 
verksamhet. Den omsorgen ska så långt som möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller 
eleven normalt skulle delta i.

Förskola eller fritidshem ska även erbjudas till barn och elever som behöver få särskilt stöd i sin 
utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl och som bara kan få det genom att gå i förskola 
eller fritidshem.

Om en huvudman har beslutat om att stänga en skolverksamhet är det den huvudmannen som 
ansvarar för att anordna omsorgen. För att det inte ska ställas orimliga krav på huvudmannen ska 
det gå att göra undantag från de krav som finns på utbildningen i skolförfattningarna. 
Verksamheten ska så långt det är möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven 
normalt skulle delta i.
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Huvudmannen ansvarar också för att informera vårdnadshavarna om att det finns omsorg för 
barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet. Barnets eller elevens 
vårdnadshavare ska anmäla till huvudmannen om de har behov av omsorg.

Ledamöterna diskuterar om det bör finnas ett permanent delegationsbeslut om att stänga verk-
samheter vid extraordinära händelser i fredstid och ger utbildningssektorn i uppdrag att se över 
en eventuell standarformulering i delegationsordningen. 

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, chef utbildningssektor Tina Hededal, 2020-04-14 
- Riktlinjer kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi och pandemi, Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR), 2020-04-09, 
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/forskolaochskola.32301.html 

Beslutet ska skickas till
Tina Hededal, chef utbildningssektor
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§ 32 Dnr Un 2020/2 

Delegationsbeslut utbildningsnämnden 2020

Utbildningsnämndens beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 20 april 2020.

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 handläggning 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 
Punkt 7.5: 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. I 
förekommande fall ska åtgärder vidtas som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande 
behandling i framtiden, dokid Un 2020.284.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut om utredning av omständigheterna kring elev som anser sig ha blivit utsatt för 
kränkande behandling, chef utbildningssektor Tina Hededal, 2020-04-14
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§ 33 Dnr Un 2020/3 

Delgivningar utbildningsnämnden 2020

Utbildningsnämndens beslut
Godkänna redovisning av meddelanden inkomna 4 mars till och med 14 april 2020 som 
förtecknas i protokoll.

Sammanfattning av ärendet
- Justerat protokoll §§ 1–24, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-02-10

- Justerat protokoll §§ 25–38, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-03-24

- Protokollsutdrag § 8 Godkänt delegationsbeslut om maxtaxa inom barn- och skolbarnomsorg 
2020, Kommunfullmäktige, 2020-02-17

- Redovisning drogvaneundersökning (DVU) årskurs 7–9 Nossebro skola, Essunga kommun, 
2020-01-27 

- Sammanställning för närvaro av barn, personal, städ och kost över sportlovet 2020 för 
förskolorna i  Essunga kommun, chef utbildningssektor Tina Hededal, 2020-04-14

- Sammanställning för närvaro av barn, personal, städ och kost över sportlovet 2020 för 
fritidshemmen i  Essunga kommun, chef utbildningssektor Tina Hededal, 2020-03-16

- Beslut samt beräkningsmodell till begäran om skolpeng för 2020 i enlighet med skollagen och 
förvaltningslagen för Solåker pedagogik ekonomisk förening, chef utbildningssektor Tina 
Hededal, 2020-03-30

- Beslut om försäljning utav plats på kommunal förskola och fritidshem under ordinarie 
sommarstängning för Solåker pedagogik, chef utbildningssektor Tina Hededal, 2020-03-30

- Anmälan samt redovisning på åtgärder gjorda i hus E efter begäran om arbetsmiljöåtgärd enligt 
6:6a för Nossebro skola 6–9, rektor Tomas Johansson, 2020-02-25

- Rapport Måldokument Utbildning Skaraborg 2019, Skaraborgs kommunalförbund, 2020-03-27
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§ 34 Dnr Un 2020/1 

Information utbildningsnämnden 2020

Under sammanträdet

1. Vuxenrådet

2. Personal/rekrytering
- Rekryterat specialpedagog Ulrika Aspeflo för Nossebro skola F–5, som också är känd 
föredragshållare. Ulrika börjar sin anställning den 21 april 2020.
- Inväntar referenser på kandidater till specialpedagog för Nossebro skola 6–9.den 

3. Nulägesrapport budget 2020
Ett prognosticerat underskott på 2 miljoner kronor.

4. Beredskap vid en eventuell stängning av skolor
- Jouröppna förskolor och skolbarnomsorg.
- Rutiner kring samverkan mellan kommunens olika skolor.

5. Statistik frånvaro utbildningssektor 
- Fritidshemmen under sportlovet 
- Covid-19

6. Återkoppling Solåker pedagogik ekonomisk förening
- Försäljning utav plats på kommunal förskola under ordinarie sommarstängning för 
Solåker pedagogik ekonomisk förening. 
- Föreningen har inkommit med en överklagan på beslut om ersättning till enskild 
pedagogisk omsorg.

7. Ökat antal bussar för skolskjuts enligt Folkhälsomyndighetens direktiv från och med 
den 21 april 2020.

8. Vattenförsörjning på Bredöls skola F–5 den 14 april 2020
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