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Tid och plats 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

övriga 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordfårande 

Justerare 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-11-30 

Måndagen den 30 november 2020, kl. 17:00 till 18: 18 digitalt 
möte. Ordförande och sekreterare deltog digitalt från 
kommunkontoret, sammanträdesrum A. 

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

Fredrik Karlsson (M) ersätter Tobias Wallin (M), ej § 83 på grund 
av j äv 

Elin Mellberg, t.f. kanslichef 
Lisa Falk, nämndsekreterare 
Tina Hededa l, chef utbi ldningssektor 
N ettan Larsson, chef kultur och fr itid, § 78 
Karin Lind, fack lig representant, §§ 78- 81 

Joakim Svensson (M) 

Kommunhuset, A-salen, 2020-12-11 , kl. l 0:00. 

§§ 78-97 

El in Mellberg 
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Maria Malmberg (C) ( 

Joakim Svensson (M) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-11-30 

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutsinstans 

Protokoll från sammanträde 

Datum då protokollet justerades 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

Datum då publiceringen av 
tillkännagivandet upphör 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Utbildningsnämnden 

2020- I I -30 

2020- I2- I I 

2020-1 2-1 I 

2021-01-04 

Kommunhuset 

~··~ 
Elin Mellberg 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utbildningsnämnden 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11 -30 

Ärendelista 

§ 78 Information utbildningsnämnden 2020 Un 2020/1 

§ 79 Fördelning av generella statsbidrag inom Un 2020/88 
utbildningssektorn, 2021 

§ 80 Läsårstider 202112022 och skolavslutningsdag 2022 Un 2020/89 

§ 81 Utbildningsnämndens verksamhetsbesök 2020 Un 2020/75 

§ 82 Handlingsplan utbildningsnämndens budget 2020 Un 2020/45 

§ 83 Ersättning till enskilda förskolor, fritidshem, Un 2020/92 
grundskolor, fårskole-klasser och pedagogisk 
verksamhet år 2020 samt interkommunal ersättning for 
forskolor, fritidshem, grundskolor, fårskaleklasser samt 
pedagogisk verksamhet år 2021 

§ 84 Prislista interkommunal ersättning får gymnasieskolan Un 2020/93 
2021 

§ 85 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande Un 2020/58 
behandling for Nassebro skola 6-9, läsåret 2020/2021 

§ 86 Plan mot diskriminering trakasserier och kränkande Un 2020/61 
behandling for Förskolan Stallaholm, Nossebro, läsåret 
2020/202 1 

§ 87 Plan mot diskriminering trakasserier och kränkande Un 2020/62 
behandling for Förskolan Ängen, Nossebro, läsåret 
2020/202 1 

§ 88 Plan mot diskriminering trakasserier och kränkande U n 2020/63 
behandling for Förskolan Dalagården, Främmestad och 
5-årsverksamheten Lyan, läsåret 2020/2021 

§ 89 Plan mot diskriminering trakasserier och kränkande Un 2020/64 
behandling får Bredöls skola F-5 och fritidshem, läsåret 
2020/2021 

§ 90 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande Un 2020/65 
behandling för Jonslunds skola F-5 och fritidshem, 
läsåret 2020/2021 

§ 91 Plan mot diskriminering trakasserier och kränkande Un 2020/67 
behandling for Förskolan Äventyret i Fåglum, läsåret 
2020/2021 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utbildningsnämnden 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-30 

§92 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande Un 2020/68 
behandling får Nassebro sko la F-5 och fritidshem, 
läsåret 2020/2021 

§ 93 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande Un 2020/71 
behandling får Nassebro särskola, läsåret 2020/2021 

§ 94 Plan mot diskriminering, trakasserar och kränkande Un 2020/91 
behandling får Jonslunds förskola, läsåret 2020/202 1 

§ 95 Delegationsbeslut utbildningsnämnden 2020 Un 2020/2 

§ 96 Delgivningar utbildningsnämnden 2020 Un 2020/3 

§ 97 Samverkansavtal får kommunal vuxenutbildning i Un 2020/96 
skaraborg 2021-2024 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Essunga kommun 

§ 78 

Information utbildningsnämnden 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Information återkoppling kulturskolans framtid. 
N ettan Larsson, chef kultur och fritid, informerar. 

Specialpedagogiska skolenheten (SPSM) 
Tina Hededal, chef utbildningssektor, informerar. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-11-30 

Dnr Un 2020/1 

Återkoppling revisorernas granskning likvärdig utbildning 
Tina Hededal, chef utbildningssektor, informerar. 

Matrådet 
Tina Hededal, chef utbildningssektor, informerar. 

Kommande renoveringar och utbyggnation 
Tina Hededal, chef utbildningssektor, informerar. 

Rekryteringar 
Tina Hededal, chef utbildningssektor, informerar. 

styrgruppen 
Maria Malmberg (C), ordförande, informerar. 

Vuxenrådet 
Maria Malmberg (C), ordförande, informerar. 

Elevärende 
Tina Hededal, chef utbildningssektor, informerar. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

........ - Utbildn ingsnämnden -Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-30 

§ 79 Dnr Un 2020/88 

Fördelning av generella statsbidrag inom utbildningssektorn, 2021 

Utbildningsnämndens beslut 

Generella statsbidrag ska till största del riktas mot personalförstärkning och redovisas får 
utbildningsnämnden i samband med ansökan samt slutredovisning. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden som huvudman har, enligt Skollagen, ansvar får att fårdela resurser i 
skolan enligt elevernas fårutsättningar och behov. 

I kommunallagen (2017:725) 6 kap. 38 §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 får att 
stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskaleklass och grundskolan. statsbidraget 
ska användas till att utöka pågående insatser eller utfara nya insatser som stärker likvärdighet 
och kunskapsutveckling i förskaleklass och grundskolan. 

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

Utbildningssektorn fareslår att generella statsbidrag ska till största del riktas mot 
personalfårstärkning. Vid en större utredning av grundskolans organisering som E& Y gjorde 
2020 framkommer att det inte finns några större skillnader i elevers meritvärde i årskurs 9 utifrån 
tidigare skola varpå bidraget fårdelas jämt mellan grundskolorna. Vid redovisning av 
statsbidraget får utbildningsnämnden i samband med ansökan samt slutredovisning redovisas 
fördeldelningen på enhetsnivå i ett eget ärende. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 86, Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-11-03. 
- Tjänsteskrivelse, 2020-10-19 
- Handlingsplan Likvärdig skola 2021, 2020-10-28 

Beslutet ska skickas till 

- Controller Inger Knutsson 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utbildningsnämnden 

Essunga kommun Sammantrildesdatum 

2020-11-30 

§ 80 Dnr U n 2020/89 

Läsårstider 2021/2022 och skolavslutningsdag 2022 

Utbildningsnämndens beslut 

Anta forslaget till läsårstider för läsåret 2021-2022 med ändring 
stängningsdag den 16 augusti istället for den 17 augusti. 

Sammanfattning av ärendet 

Ramarna for läsåret föreslås vara desamma som for våra grannkommuner, det vill säga 
läsårsstart och sommaravslutning sammanfaller med Vara och Grästorps läsårsstart och slut. Det 
ökar möjligheterna for kommungemensamma aktiviteter for såväl personal som elever. 

För att kunna koppla A-dagar till utvecklingssamtal dagtid föreslås dessa dagar att ligga tidigt 
under terminerna. Då dagarna för de nationella proven inte publicerats ännu kan någon enstaka 
dag komma att ändas. 

Tina Hededal chef utbildningssektor redogör for ärendet. 

Beslutsunderlag 

-Protokollsutdrag§ 87, Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-11-03. 
- Tjänsteskrivelse läsårstider läsåret 2021-2022, 2020- 10-19 
-Förslag Läsårstider 2021-2022 Essunga kommun, 2020-10-28 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga rektorer på förskolor och F- 5-skolorna i Essunga kommun 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utbildningsnämnden 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-30 

§ 81 Dnr Un 2020/75 

Utbildningsnämndens verksamhetsbesök 2020 

Utbildningsnämndens beslut 

Anta utbildningssektorns förslag att inte ersätta verksamhetsbesöken 2020 med alternativ 
aktivitet. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden anser att det blir svårt att genomfora verksamhetsbesöken 2020 på grund av 
rådande pandemi. Huvudsyftet med verksamhetsbesöken är de personliga mötena, samtalen och 
möjligheten till dialog med skolledningen. Förslaget om att genomfora besöken "digitalt" 
kommer inte fullt ut möta ambitionen med aktiviteten. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 88, Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-11-03. 
- Tjänsteskrivelse, 2020-10-19 

Beslutet ska skickas till 

- Utbildningssektorns samtliga enhetschefer 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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rm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

' ....... - Utbildningsnämnden -Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-30 

§ 82 Dnr Un 2020/45 

Handlingsplan utbildningsnämndens budget 2020 

Utbildningsnämndens beslut 

Ta del av milägesredovisning av utbildningsnämndens budget 2020 utifrån fastställd 
handlingsplan. 

Sammanfattning av ärendet 

Tina Hededal, chef utbildningssektor informerar om nuläget kring utbildningsnämndens budget 
2020. 

Utbildningsnämndens budget kommer att nå ett överskott. Det beror bland annat på tjänster som 
inte blivit tillsatta, lönekostnader samt Covid-19. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 83, Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-11-03. 
- Handlingsplan för utbildningsnämndens budget 2020-05-20, 2020-06-02 

Beslutet ska skickas till 

Tina Hededal, chef utbildningssektor 

Justerare Utdragsbestyrkande 

9 



.. 
111.1 ,,. .. --Essunga kommun 

§ 83 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-11-30 

Dnr Un 2020/92 

Ersättning till enskilda förskolor, fritidshem, grundskolor, förskole
klasser och pedagogisk verksamhet år 2021 samt interkommunal 
ersättning för förskolor, fritidshem, grundskolor, förskaleklasser samt 
pedagogisk verksamhet år 2021 

Utbildningsnämndens beslut 

Fastställa ersättning till enskild verksamhet samt interkommunal ersättning för år 2021 enligt 
nedanstående förslag alternativ l. 

Delegera till chef utbildningssektor att ta beslut för varje enskild verksamhet under 2021 

Deltar inte i beslutet 

Fredrik Karlsson (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till prislista 2021 

För enskilda förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt interkommunal ersättning till 
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Prislistan avser barn och elever folkbokförda i Essunga kommun som är beviljade plats i annan 
kommun utan särskilda skäl. Prislistan avser dessutom barn och elever från annan kommun som 
beviljats plats i Essunga kommuns verksamhet med särskilda skäl. 

Interkommunal ersättning, ersättning per månad enligt alternativ l 

Pedagogisk omsorg l - 5 år 

Förskola l - 5 år 

15 tirn/vecka Över 15 tirn/vecka 

5 650 kr 

7 930 kr 

8 072 kr 

l o 108 kr 

skolbarnomsorg 6- 12 år, oavsett antal timmar 2 323 kr 

Ersättning till enskild verksamhet, ersättning per månad enligt alternativ l 
15 tirn/vecka Över 15 tirn/vecka 

Pedagogisk omsorg l - 5 år 6 033 kr 8 618 kr 

Justerare Utdragsbestyrkande 
/ ..... / 

t:/ ( __ //(______ . 
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rm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ...... - Utbildningsnämnden --Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-30 

Förskola l - 5 år 8 428 kr 10748kr 

skolbarnomsorg 6- 12 år, oavsett antal timmar 2 493 kr 

Ersättningen grundar sig på att respektive verksamhet själva fakturerar föräldrarna enligt 
maxtaxans regler. 

Interkommunal ersättning, ersättning per månad enligt alternativ 2 
15 tirn/vecka Över 15 tirn/vecka 

Pedagogisk omsorg l - 5 år 

Förskola l - 5 år 

5 146 kr 

7 930 kr 

skolbarnomsorg 6- 12 år, oavsett antal timmar 2 323 kr 

8 576 kr 

lO 108 kr 

Ersättning till enskild verksamhet, ersättning per månad enligt alternativ 2 
15 tirn/vecka Över 15 tirn/vecka 

Pedagogisk omsorg l - 5 år 

Förskola l - 5 år 

5 494 kr 

8 428 kr 

skolbarnomsorg 6- 12 år, oavsett antal timmar 2 493 kr 

9 157 kr 

10748kr 

Ersättningen grundar sig på att respektive verksamhet själva fakturerar föräldrarna enligt 
maxtaxans regler. 

Interkommunal ersättning för förskoleklass och grundskolans elever år 2021 

Försko leklass 

Årskurs l - 5 

Årskurs 6- 9 

Beslutsunderlag 

Per år Per termin Per månad 

76 649 kr 38 324 kr 6 387 kr 

90 326 kr 45 163 kr 7 257 kr 

104 020 kr 52 010 kr 8 668 kr 

- Protokollsutdrag§ 84, Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-11-03. 
- Tjänsteskrivelse, 2020-10-19 
- Beräkning maxtaxebidraget 2021 enskild verksamhet, 2020-10-2 1 
- Beräkningsmodell pedagogisk omsorg 2021, 2020- 10-23 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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\ ........ --- Utbildningsnämnden 

Essunga kommun Sammantradesdatum 

2020-11 -30 

Beslutet ska skickas till 

- Chefutbildningssektor Tina Hededal 
- Ekonom Inger Knutsson 
-Respektive berörd kommun och eventuell enskild verksamhet 

Justerare Utdragsbestyrkande 

12 



RA 
lA l .. ,_.. ... --Essunga kommun 

§ 84 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utbildningsnämnden 

Sammantrildesdatum 

2020-11-30 

Dnr Un 2020/93 

Prislista interkommunal ersättning för gymnasieskolan 2021 

Utbildningsnämndens beslut 

- Fastställa prislista för grundbelopp enligt nedanstående arbetsordning. 

- Fram till prislistan kan fastställas kommer 2020 års priser att tillämpas och justering till 2021 
års prislista sker så snart som möjligt. 

-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 

vatje enskilt fall efter ansökan från huvudmannen. 

- Delegation till chef utbildningssektor att fastställa priserna enligt nedanstående principer. 

- Framtagande av prislista bygger på skollagen (20 l 0:800) 16 kapitlet, 55 paragrafen. 

Sammanfattning av ärendet 

Prislista for gymnasieskolans elevplatser per program ska beslutas av huvudman före kalender
årets början. När det gäller bidragen till fristående verksamheter ska kommunen fatta ett särskilt 
beslut om bidrag får varje enskild huvudman där det finns elever hemmahörande i kommunen. 
Dessa beslut ska fattas senast i december infor det kommande året. Enligt SKL cirkulär 18:46 är 
det möjligt att ha en ordning som innebär att nämnden fattar beslut om själva principerna for hur 
bidragen ska fastställas och att det är delegerat till en tjänsteperson att fatta bidragsbeslutet for 
var och en av de enskilda huvudmännen. 

Grundbeloppet i beslutet kan vara generellt. 

Essunga kommun har samverkansavtal med Kunskapsförbundet Väst, Utbildning Skaraborg och 
Vårgårda kommun. Ett genomsnittspris räknas 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 får 202 1 
när kommunforbund, region och kommuner som Essunga kommun har samverkansavtal med har 
fastställt sina priser. De ligger då som underlag till Essunga kommuns prislista. 

Utdragsbestyrkande 

13 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utbildningsnämnden 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-30 

I de fall programmet inte finns i något av kommunens avtal tillämpas riksprislistan när 
programmet finns vid en friskolaoch skolkommunens pris vid kommunal skola. 

Prislistan avser elever som väljer utbildning utanfor 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 for skolmåltider och 
administration. Priser till fristående skola redovisas inklusive moms. 

Utbildning Skaraborgs lista är inte beslutad ännu vilket gör att priserna for 2021 ännu inte 
fastslagits. Detta påverkar endast fakturor for elever på skolor utanfor kommunens sam
verkansavtaL 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag§ 85, Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-11-03. 
- Tjänsteskrivelse, 2020-10-19 

Beslutet ska skickas till 

-Tina Hededal, chefutbildningssektor 

- Inger Knutsson, ekonom/controller 

- Respektive berörd kommun och eventuellt enskild verksamhet 

Justerare Utd ragsbestyrka n de 
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rm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

' ........ - Utbildningsnämnden -Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-30 

§ 85 Dnr Un 2020/58 

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för 
Nossebro skola 6-9, läsåret 2020/2021 

Utbildningsnämndens beslut 

Anta ändringarna i Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Nossebro 
skola 6-9. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningssektorn har upptäckt att nuvarande skrivning i bilaga 3, Att utreda, åtgärda och följa 
upp när elev utsätts för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering av vuxen, inte 
täcker alla eventuella händelser. Vi önskar därför ändra i kolumnen "ansvar" från rektor till 
" rektor/ansvarig chef' på berörda steg. 

Beslutsunderlag 

-Protokollsutdrag§ 89, Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-ll-03. 
- Tjänsteskrivelse, 2020-1 0-19 
-Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Nossebro skola 6-9, 2020-
l 0-21 

Beslutet ska skickas till 

- Rektor, Tomas Johansson 

- Biträdande rektor, Jonas Engernäs 

Utdragsbestyrkande 

15 



rm · ....... ---Essunga kommun 

§ 86 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-11 -30 

Dnr Un 2020/61 

Plan mot diskriminering trakasserier och kränkande behandling för 
Förskolan Stallaholm, Nossebro, läsåret 2020/2021 

Utbildningsnämndens beslut 

Anta ändringarna i Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling for 
Förskolan Stallaholm. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningssektorn har upptäckt att nuvarande skrivning i bilaga 3 och bilaga 4, Att utreda, 
åtgärda och följa upp när elev utsätts for kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering 
av vuxen, inte täcker alla eventuella händelser. Vi önskar därför ändra i kolumnen "ansvar" från 
rektor till "rektor/ansvarig chef' på berörda steg. 

Beslutsunderlag 

-Protokollsutdrag§ 90, Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-11-03 . 
- Tjänsteskrivelse, 2020-1 0-19 
-Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Förskolan Stallaholm 

Beslutet ska skickas till 

- Rektor, Sofia Ekhede 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utbildningsnämnden -Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-30 

§ 87 Dnr Un 2020/62 

Plan mot diskriminering trakasserier och kränkande behandling för 
Förskolan Ängen, Nossebro, läsåret 2020/2021 

Utbildningsnämndens beslut 

Anta ändringarna i Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för 
Förskolan Ängen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningssektorn har upptäckt att nuvarande skrivning i bilaga 3 och bilaga 4, Att utreda, 
åtgärda och folja upp när elev utsätts for kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering 
av vuxen, inte täcker alla eventuella händelser. Vi önskar därfor ändra i kolumnen "ansvar" från 
rektor till "rektor/ansvarig chef' på berörda steg. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 91, Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-11-03. 
- Tjänsteskrivelse, 2020-10-19 
-Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Förskolan Ängen 

Beslutet ska skickas till 

- Rektor, Sofia Ekhede 

Justerare Utdragsbestyrkande 

tf ~ 
( / ~ 

17 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utbildningsnämnden 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-30 

§ 88 Dnr Un 2020/63 

Plan mot diskriminering trakasserier och kränkande behandling för 
Förskolan Dalagården, Främmestad och 5-årsverksamheten Lyan, 
läsåret 2020/2021 

Utbildningsnämndens beslut 

Anta ändringarna i Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för 
Förskolan Dalagården och 5-årsverksamheten Lyan. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningssektorn har upptäckt att nuvarande skrivning i bilaga 3 och bilaga 4, Att utreda, 
åtgärda och följa upp när elev utsätts för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering 
av vuxen, inte täcker alla eventuella händelser. Vi önskar därför ändra i kolumnen "ansvar" från 
rektor till "rektor/ansvarig chef' på berörda steg. 

Besluts underlag 

- Protokollsutdrag § 92, Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-11-03. 
- Tjänsteskrivelse, 2020-1 0-19 
-Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Förskolan Dalagården och 
5-årsverksamheten Lyan 

Beslutet ska skickas till 

- Rektor, Madelaine Hallin 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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1111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

' ..... ... - Utbildningsnämnden --Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-30 

§ 89 Dnr Un 2020/64 

Plan mot diskriminering trakasserier och kränkande behandling för 
Bredöls skola F-5 och fritidshem, läsåret 2020/2021 

Utbildningsnämndens beslut 

Anta ändringarna i Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Bredöls 
skola F-5 och fritidshem. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningssektorn har upptäckt att nuvarande skrivning i bilaga 3, Att utreda, åtgärda och följa 
upp när elev utsätts för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering av vuxen, inte 
täcker alla eventuella händelser. Vi önskar därför ändra i kolumnen "ansvar" från rektor till 
" rektor/ansvarig chef' på berörda steg. 

Beslutsunderlag 

- Protoko Ilsutdrag § 93, Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-11-03. 
- Tjänsteskrivelse, 2020-10-19 
-Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Bredöls skola och 
fritidshem 

Beslutet ska skickas till 

- Rektor, Madelaine Hallin 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utbildningsnämnden 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-30 

§ 90 Dnr Un 2020/65 

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för 
Jonslunds skola F-5 och fritidshem, läsåret 2020/2021 

Utbildningsnämndens beslut 

Anta ändringarna i Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling får 
Jonslunds skola F-5 och fritidshem. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningssektorn har upptäckt att nuvarande skrivning i bilaga 3, Att utreda, åtgärda och följa 
upp när elev utsätts får kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering av vuxen, inte 
täcker alla eventuella händelser. Vi önskar därför ändra i kolumnen "ansvar" från rektor ti ll 
"rektor/ansvarig chef' på berörda steg. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag§ 94, Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-11-03. 
- Tjänsteskrivelse, 2020-10-19 
-Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling får Jonslunds skola och 
fri tidshem 

Beslutet ska skickas till 

- Rektor, Malin Svantesson 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-30 

§ 91 Dnr Un 2020/67 

Plan mot diskriminering trakasserier och kränkande behandling för 
Förskolan Äventyret i Fåglum, läsåret 2020/2021 

Utbildningsnämndens beslut 

Anta ändringarna i Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling får 
Förskolan Äventyret i Fåglum. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningssektorn har upptäckt att nuvarande skrivning i bilaga 3 och bilaga 4, Att utreda, 
åtgärda och följa upp när elev utsätts får kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering 
av vuxen, inte täcker alla eventuella händelser. Vi önskar därfår ändra i kolumnen "ansvar" från 
rektor till " rektor/ansvarig chef' på berörda steg. 

Besluts underlag 

- Protokollsutdrag § 95, Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-11-03 . 
- Tjänsteskrivelse, 2020-10-19 
-Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling får Förskolan Äventyret i 
Fåglum 

Beslutet ska skickas till 

-Rektor, Malin Svantesson 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utbildningsnämnden 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-30 

§ 92 Dnr Un 2020/68 

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för 
Nassebro skola F-5 och fritidshem, läsåret 2020/2021 

Utbildningsnämndens beslut 

Anta ändringarna i Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling får Nossebra 
skola F-5 och fritidshem. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningssektorn har upptäckt att nuvarande skrivning i bilaga 3, Att utreda, åtgärda och folja 
upp när elev utsätts får kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering av vuxen, inte 
täcker alla eventuella händelser. Vi önskar därfår ändra i kolumnen "ansvar" från rektor till 
" rektor/ansvarig chef' på berörda steg. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 96, Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-11-03. 
- Tjänsteskrivelse, 2020-10-19 
- Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling får Nossebra skola F -5 och 
fritidshem 

Beslutet ska skickas till 

- Rektor, Hector Strello 

-Biträdande rektor, Karin Lennermo 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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1111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

~~~ - Utbildn ingsnämnden 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11 -30 

§ 93 Dnr Un 2020/71 

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för 
Nassebro särskola, läsåret 2020/2021 

Utbildningsnämndens beslut 

Anta ändringarna i Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling for Nassebro 
särskola. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningssektorn har upptäckt att nuvarande skrivning i bilaga 3, Att utreda, åtgärda och följa 
upp när elev utsätts for kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering av vuxen, inte 
täcker alla eventuella händelser. Vi önskar därfor ändra i kolumnen "ansvar" från rektor till 
"rektor/ansvarig chef" på berörda steg. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 97, Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020- 11-03. 
- Tjänsteskrivelse, 2020-1 0-19 
-Plan mot diskrim inering, trakasserier och kränkande behandling for Nassebro särskola 

Beslutet ska skickas till 

- Rektor, Hector Strello 

Justerare 

~~ 
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Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-1 1-30 

§ 94 Dnr Un 2020/91 

Plan mot diskriminering, trakasserar och kränkande behandling för 
Jonslunds förskola, läsåret 2020/2021 

Utbildningsnämndens beslut 

Anta ändringarna i Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling får 
Jonslunds förskola. · 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningssektorn har upptäckt att nuvarande skrivning i bilaga 3 och bilaga 4, Att utreda, 
åtgärda och följa upp när elev utsätts får kränkande behandling, trakasserier e ller diskriminering 
av vuxen , inte täcker alla eventuella händelser. Vi önskar därfår ändra i kolumnen "ansvar" från 
rektor till "rektor/ansvarig chef' på berörda steg 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 98, Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020- I I -03. 
- Tjänsteskrivelse, 2020-1 0- I 9 
-Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling får Jonslunds fårskola 

Beslutet ska skickas till 

- Rektor, Malin Svantesson 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utbildningsnämnden 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-11-30 

§ 95 Dnr U n 2020/2 

Delegationsbeslut utbildningsnämnden 2020 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 30 november 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 tillutbildningsnämnden enligt kommunallag 
(2017:725) 7 kapitlet, 8 paragrafen. Redovisningen innebär inte att utbildningsnämnden 
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får utbi ldningsnämnden 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. 

Beslutsunderlag 

- Delegationsbeslut punkt 7 5 kränkningar under perioden 2020-10-03--2020-11-22 redovisat till 
Un 2020-11-30, 2020-11-22 

- Delegationsbeslut punkt 7 5 kränkningar under perioden 2020-09-02--2020-09-25 redovisat till 
Un 2020-1 1-30, 2020-11-22 

Beslutet ska skickas till 

Chef utbildningssektor 

Justerare. 

JZc 
Utdragsbestyrkande 

25 



Essunga kommun 

§ 96 

Delgivningar utbildningsnämnden 2020 

Utbildningsnämndens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

- Prognos etablering, 2020-10-07 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-11 -30 

Dnr Un 2020/3 

- Beslut om föreläggande gällande Jonslunds skola på fastigheten Jonastorp 5: l, 2020-10-08 

Justeray Utdragsbestyrkande 

(///::(_ 
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§ 97 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-11-30 

Dnr Un 2020/96 

Samverkansavtal för kommunal vuxenutbildning i Skaraborg 2021-
2024 

Utbildningsnämndens beslut 

-Anta samverkansavtal får kommunal vuxenutbildning i Skaraborg inklusive de bilagor som 
medföljer avtalet. 
-Bemyndiga cheffår utbildningssektorn att underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 

Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka om kommunal vuxenutbildning. 
Målsättningen är att skapa en sammanhållen vuxenutbildning utifrån arbetslivets behov och 
individens förutsättningar och efterfrågan. 

Avtalet ska leda till att kommunala resurser optimeras både ur ett ekonomiskt och ett kvalitativt 
perspektiv bland annat genom att utnyttja hela del-regionens kapacitet av utbildningsresurser. 
Samverkansformen ska gynna kommuninvånare, näringslivet och offentlig verksamhet inom 
Skaraborg. 

Skaraborgs skol- och utbildningschefer ställer sig bakom det nya avtalet inklusive bilagor. 

Skaraborgs kommunchefer ställer sig bakom det nya avtalet inklusive bilagor. 

Direktionen rekommenderar medlemskommunerna att anta Samverkansavtal får kommunal 
vuxenutbildning i Skaraborg inklusive bilagor. 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse, chef utbildningssektor Tina Hededa l, 2020-11-27 
- Samverkansavtal får kommunal vuxenutbildning i Skaraborg, 2020- 10-26 
-Bilaga I Ekonomiska villkor och förutsättningar, 2020-10-26 
- Bilaga 2 K valitetsuppfåljning, 2020-l 0-26 

Beslutet ska skickas till 

-Tina Hededal, chef utbildningssektor 

- Skaraborgs kommunalförbund 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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