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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-05-11

Tid och plats

Måndagen den 11 maj 2020, kl. 17.00 till 19.10 i
kommunkontoret sammanträdesrum A.

Beslutande
Ledamöter

Maria Malmberg (C), ordförande
Pernilla Jönsson (M), vice ordförande
Kenth Henningsson (S)
Joakim Svensson (M)
Anette Hillström (S)
Ralph Lundell (KD)

Tjänstgörande ersättare

Mats Olsson (MP) ersätter Tobias Wallin (M)

Övriga närvarande
Ersättare

–

Övriga

Tina Hededal, chef utbildningssektor
Loella Tandoc Johansson, nämndsekreterare
Nettan Larsson, tf kultur- och fritidschef, § 35
Inger Knutsson, ekonom/controller, § 36

Utses att justera

Anette Hillström (S)

Justeringens plats och tid

Skolkontoret 2020-05-19, kl. 07.30

Justerade paragrafer

§§ 35–44

Underskrifter

Sekreterare
________________________
Loella Tandoc Johansson
Ordförande
________________________
Maria Malmberg (C)
Justerare
________________________
Anette Hillström (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-05-11

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
Beslutsinstans

Utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde

2020-05-11

Datum då protokollet justerades

2020-05-19

Datum då tillkännagivandet
publicerades

2020-05-19

Datum då publiceringen av
tillkännagivandet upphör

2020-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Skolkontoret

Underskrift

________________________
Loella Tandoc Johansson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-05-11
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Kulturskolans framtid
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-05-11

§ 35

Dnr Un 2017/49

Kulturskolans framtid
Utbildningsnämndens beslut
- Ledamöterna tar del av och ställer sig bakom presenterat förslag.
- Överlämna till utbildningssektorn att besluta om hur kulturskolans undervisning ska bedrivas.
Sammanfattning av ärendet
Kulturskolan erbjuder undervisning på kommunens alla skolor, vilket mestadels sker under
ordinarie skoltid, förutom för gymnasieelever som kommer efter skoltid. Kulturskolans undervisning följer grundskolans läsårstider och garanterar eleven minst 28 lektionstillfällen per läsår
under förutsättning att eleven börjar vid höstterminens start. Här ingår förutom undervisning
även konserter och föreställningar.
Utbildningssektorn fick i uppdrag av nämnden 2018-09-03, § 41 att bilda en arbetsgrupp för
att ta fram förslag på hur kommunen ska få ett samlat grepp och ha en gemensam plan för det
fortsatta arbetet med barn och ungdomars kultur och fritid, i vilken kulturskolan är en del. I
arbetsgruppen ingår chef utbildningssektor, kulturchef och utbildningsnämndens ledamot
Ralph Lundell (KD).
Ärendet har aktualiserats då Skolinspektionen har påpekat att skolor inte får lägga en återkommande frånvaro på elever, för till exempel lektioner på kulturskolan under ordinarie
lektionstid. På utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-02-10, § 2 gav tf kulturoch fritidschef Nettan Larsson en nulägesanalys av kulturskolan med exempel på hur andra
kulturskolor runt om i Sverige har löst problematiken.
Under våren 2020 har djupare analys av verksamheten gjorts, bland annat genom intervjuer med
kulturskolans lärare samt kulturskolorna i Grästorp och Herrljunga. Det framkom att den låga
sysselsättningsgrad som Essungas musiklärare har gör att det inte är ekonomiskt hållbart för dem
att undervisa på alla kommunens skolor. Utifrån detta föreslår utbildningssektorn att all undervisning sker före eller efter skoltid, alternativt under en längre rast. Vidare föreslås att all
undervisning endast sker på Nossebro skola med syfte att skapa attraktiva och hållbara lärartjänster inom kulturskolan.
Ledamöterna är överens om att hur kulturskolans undervisning ska bedrivas är ett verksamhetsbeslut, men ställer sig bakom det presenterade förslaget och överlämnar till utbildningssektorn
att hantera.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-05-11

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 2, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-02-10
- Tjänsteskrivelse, tf kultur- och fritidschef Nettan Larsson, 2020-05-05
- Sammanfattning utredning kulturskolans framtid, tf kultur- och fritidschef Nettan Larsson,
2020-05-05
- Översikt antal elever per skola kulturskolans framtid, tf kultur- och fritidschef Nettan Larsson,
2020-05-05
Beslutet ska skickas till
- Tina Hededal, chef utbildningssektor
- Nettan Larsson, tf kultur- och fritidschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-05-11

§ 36

Dnr Un 2020/33

Delårsrapport 2020, tertial 1
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna utbildningsnämndens delårsrapport 2020, tertial 1 och lägga den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
En delårs- eller tertialrapport är en sammanställning av kommunens räkenskaper för en period
som inte motsvarar ett helt räkenskapsår. Detta är en förenklad resultaträkning och av mindre
omfattning än en årsredovisning.
I prognosen utgår man från de resultat som uppnåtts till dagens datum samt de förväntade
förändringar man tror kommer att gälla för satta antaganden resten av budgetperioden. Om
prognosen visar på avvikelser mot budget så kan de styrande, med stöd av prognosen, göra
de förändringar som krävs för att få budgeten i balans igen.
Essunga kommuns delårsrapport innehåller en verksamhetsberättelse med bland annat
avstämning av finansiella mål och ekonomisk redovisning för kommunen i sin helhet
och för nämnderna.
Ekonom och controller Inger Knutsson ger en kort presentation av dagsläget för utbildningssektorns budget. Prognosen för tertial 1 inom utbildningsnämnden visar ett underskott om
1 583 000 kronor.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 40, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-04-14
- Delårsrapport 2020 tertial 1, chef utbildningssektor Tina Hededal, 2020-05-08
Beslutet ska skickas till
- Kommunstyrelsen
- Tina Hededal, chef utbildningssektor
- Inger Knutsson, ekonom/controller

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-05-11

§ 37

Dnr Un 2020/45

Handlingsplan utbildningsnämndens budget 2020
Utbildningsnämndens beslut
- Ge utbildningssektorn i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att få utbildningsnämndens
budget i balans.
- Uppföljning ska ske månadsvis till utbildningsnämndens arbetsutskott och sedan redovisas till
nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Ett övergripande förslag till handlingsplan har tagits fram av kommunledningen för verksamheternas budgetarbete inför redovisning till respektive nämnd. Förslaget ska inkludera det
prognosticerade resultatet med en beskrivning på bakomliggande faktorer samt åtgärder för
att få budgeten i balans.
Kommunfullmäktige har antagit finansiella mål som föreskriver att:
- Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel på ett sätt som möjliggör nytta för
kommuninvånarna utifrån de uppdrag som kommunfullmäktige delegerat till nämnderna.
- Nämnderna ska uppnå budget i balans.
Utbildningsnämndens ordförande Maria Malmberg (C) föreslår att återrapportering ska ske
månadsvis till arbetsutskottet. I och med detta kommer arbetsutskottet kallas till fler möten under
2020 än vad som beslutades av nämnden 2019-11-04, § 89 kring sammanträdesdagar 2020.
Beslutsunderlag
Utkast till nämndens handlingsplan över åtgärder för en budget i balans, kommundirektör
Anna Liedholm, 2020-05-07
Beslutet ska skickas till
- Tina Hededal, chef utbildningssektor
- Inger Knutsson, ekonom/controller

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-05-11

§ 38

Dnr Un 2020/32

Utbildningsnämndens budget 2021
Sammanfattning av ärendet
Budgetramarna visar vilka ekonomiska ramar nämnderna har till sitt förfogande för att planera
sin verksamhet inför kommande år. Utifrån beslutade budgetramar ska utbildningsnämnden
årligen komma med ett förslag på budget för nästkommande år till kommunfullmäktige.
Budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet att styra nämndens verksamheter, det vill säga att
stämma av verkligt ekonomiskt utfall med det planerade utfallet och därifrån fatta relevanta
beslut.
Förtroendevalda tillsammans med tjänstepersoner brukar under två dialogmöten på våren
diskutera ramar och resultatnivå inför kommunens kommande budget. På grund av den pågående
Covid-19-pandemin har vårens andra möte ställts in. Budgetramarna ska enligt plan beslutas av
kommunfullmäktige på deras sammanträde den 15 juni 2020.
På arbetsutskottets sammanträde 2020-03-24, § 33 diskuterades effekterna av Covid-19pandemin samt vilka förberedelser och åtgärder som utbildningssektorn planerar inför. Sektorn
förutspår ökade kostnader för sjukersättningar men minskade vikariekostnaderna och intäkter.
Beredskapen vid en eventuell stängning av skolor anses god och vårdnadshavarna kommer
isåfall behöva ta ett stort ansvar. Utredning och planering pågår för att kunna driva jourförskola
och jourfritidshem om det behovet skulle uppstå, det vill säga att dessa verksamheter har öppet
24 timmar om dygnet.
Chef utbildningssektor Tina Hededal ger ledamöterna en kort uppdatering om utbildningsnämndens budget för 2021. Det är många utmaningar som väntar sektorn, som är övervägande
lagstadgad verksamhet. Detta gör att det är svårt att hitta bra lösningar till var besparingarna kan
göras utan att det blir kvalitetsförsämringar i verksamheterna.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 41, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-04-14
- Tjänsteskrivelse, chef utbildningssektor Tina Hededal, 2020-05-04
Beslutet ska skickas till
Tina Hededal, chef utbildningssektor

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-05-11

§ 39

Dnr Un 2020/29

Reviderade regler för elevresor
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna reviderade regler för elevresor enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet
Reglerna för elevresor ska revideras vart fjärde år och har setts över inför nästa läsår.
Följande förändringar har gjorts:
- I första stycket har gymnasiesärskolan strukits. Rätten till skolskjuts för dessa elever har en
koppling till skolgång i hemkommunen. ”För elever som går i en annan kommuns gymnasiesärskola ska hemkommunen anordna skolskjuts i de fall det kan ske utan organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter.” (SKL Skolskjutshandboken, 2014). Som ett förtydligande skrivs ut att
gymnasiesärskoleelever beviljas bidrag hela utbildningen. Detta ersätter meningen om särskilda
skäl efter 20 år.
- Vissa elever som hoppat av gymnasiet kan med framgång studera på folkhögskola. Det är
rimligt att även dessa elever får bidrag till elevresor, vilket de inte fått tidigare.
- Då samtliga elever omfattas av bidraget har stycket om huvudman strukits.
- För likvärdighet skull föreslås att bidrag till självskjuts endast beviljas för avstånd som
överstiger 6 km.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 39, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-04-14
- Tjänsteskrivelse, biträdande rektor/studie- och yrkesvägledare (SYV) Jonas Engernäs,
2020-03-23
- Förslag till reviderade regler för elevresor, rektor/SYV Jonas Engernäs, 2020-03-23
Beslutet ska skickas till
- Tina Hededal, chef utbildningssektorn
- Jonas Engernäs, biträdande rektor/studie- och yrkesvägledare
- Annika Timmerborg, kontaktperson skolskjutsar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-05-11

§ 40

Dnr Un 2020/41

Redovisning av inkomna synpunkter 2020, tertial 1 till
utbildningssektorn
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna redovisningen av inkomna synpunkter 2020, tertial 1.
Sammanfattning av ärendet
En sammanställning av hanterade synpunkter ska redovisas tre gånger per år.
Sammanställningen ska visa antal inkomna synpunkter, vilken karaktär synpunkten
har, samt vilka åtgärder som är vidtagna.
Under 2020, tertial 1 har fem synpunkter inkommit till utbildningssektorn varav två skickats
vidare till korrekt nämnd för redovisning. Av de tre synpunkter som berör utbildningsnämnden
har samtliga besvarats.
Från tidigare tertial kvarstår inga synpunkter att besvara.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Loella Tandoc Johansson, 2020-05-05
- Redovisning, nämndsekreterare Loella Tandoc Johansson, 2020-05-05

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-05-11

§ 41

Dnr Un 2020/46

Remiss från Skolinspektionen, dnr 5.1-SI 2020:3301 ansökan om
godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den
fristående gymnasieskolan Academy of music and business i Vara
kommun
Utbildningsnämndens beslut
Essunga kommun har inget att yttra i Skolinspektionens ärende 5.1-SI 2020:3301 om ansökan
om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Academy of music and business Vara AB i Vara kommun från och med läsåret
2021/2022.
Sammanfattning av ärendet
Academy of music and business Vara AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som
huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan med samma namn i
Vara kommun från och med läsåret 2021/2022. Essunga kommun har fått möjlighet att yttra sig
över ansökan i enlighet med Skollagen (2010:800) 2 kapitlet 5 paragrafen. Yttrandet ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 5 juni 2020 via e-post.
Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal
verksamhet).
Beslutsunderlag
- Remiss för Academy of music and business Vara AB:s ansökan om godkännande som
huvudman för riksrekryterande utbildning i Vara kommun från och med läsåret 2021/2022,
Skolinspektionen, 2020-04-29
- Ansökan om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid fristående
gymnasieskola i Vara kommun, Academy of music and business Vara AB, 2020-04-29
Beslutet ska skickas till
Skolinspektionen dnr 5.1-SI 2020:3301

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-05-11

§ 42

Dnr Un 2020/1

Information utbildningsnämnden 2020
Under sammanträdet
1. Vuxenrådet
Kort redovisning från sammanträdet den 30 april 2020, däribland att priserna har indexuppdaterats, diskussioner om yrkesutbildningarna och att det kommer att erbjudas fler
distansutbildningar. Rådet var överens om att det är viktigt att ha regelbundna avstämningsmöten framöver.
2. Personal/rekrytering
Nossebro skola 6–9 har rekryterat ny matematik- och NO-lärare, tillsatt ett föräldravikariat
för SO-ämnen samt en specialpedagog inför hösten. Däremot är musiklärartjänsten och en
deltidstjänst för textilslöjd vakant. Grundsärskolan söker en assistent då fler elever börjar
läsåret 2020/2021.
3. Statistik frånvaro utbildningssektor
- Barn- och skolbarnomsorg under påsklovet
- Covid-19
4. Skolavslutning
5. Styrgrupp för arbete kring Essunga kommuns skollokaler
Externt företag upphandlat för att ta fram ett politiskt oberoende förslag (Ernst & Young).
6. Vattenförsörjningen på Bredöls skola F–5
7. Överklagan på beslut om ersättning till enskild pedagogisk omsorg, Solåker pedagogik
ekonomisk förening
Kommunens yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping skickades den 4 maj 2020.
8. Avstängning av elev på Nossebro skola 6–9
Socialnämnden har informerats enligt Skollagen (2010:800) 5 kapitlet, 14 paragrafen.
9. Corona-pandemin/Covid-19

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-05-11

§ 43

Dnr Un 2020/2

Delegationsbeslut utbildningsnämnden 2020
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 11 maj 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 2020.348.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut punkt 7.5 om utredning av omständigheterna kring elev som anser sig ha blivit
utsatt för kränkande behandling, chef utbildningssektor Tina Hededal, 2020-04-14

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-05-11

§ 44

Dnr Un 2020/3

Delgivningar utbildningsnämnden 2020
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna redovisning av meddelanden inkomna 14 april till och med 6 maj 2020 som
förtecknas i protokoll.
Sammanfattning av ärendet
- Justerat protokoll §§ 39–42, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-04-14
- Redaktionell ändring i Fastställda uppdaterade tillämpningsregler och avgifter inom förskola,
pedagogisk omsorg och fritidshem 2019, beslutade av utbildningsnämnden 2019-08-26, § 63
- Sammanställning för närvaro av barn, personal, städ och kost över påsklovet 2020 för
förskolorna i Essunga kommun, chef utbildningssektor Tina Hededal, 2020-04-14
- Sammanställning för närvaro av barn, personal, städ och kost över påsklovet 2020 för
fritidshemmen i Essunga kommun, chef utbildningssektor Tina Hededal, 2020-03-16
- Protokollsutdrag § 26 Val av ordförande i socialnämnden efter Catharina Åslund (M),
Kommunfullmäktige, 2020-04-06
- Meddelande till översänd verksamhetsberättelse/inriktning för RF-SISU Västra Götalands
lokala verksamhetsberättelse 2019, informatör Ingela Gustavsson RF-SISU Västra Götaland,
2020-05-06
- Verksamhetsberättelse 2019 Västra Götalands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västra
Götaland (RF-SISU) för Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara

Justerare

Utdragsbestyrkande
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