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SAMMANTRDESPROTOKOLL

Utbildningsnmnden

Sammantrdesdatum
2022—04-26

Essunga kommun

Utbildningsnmnden

Tisdagen den 26 april 2022, klockan 17:00 till 18:57 i

Sammantrdesrum A (Nossan).

Maria Malmberg (C), ordfrande
Joakim Svensson (M), vice ordfrande
Pernilla Jnsson (M)
Anette Hillstrm (S)

Mats Olsson (MP), erstter Ralph Lundell (KD)

Ersttare _

vriga Tina Hededal, chef utbildningssektor
Lisa Falk, nmndsekreterare
Hkan Fransson, drogfrebyggare, § 27
Christine Hummelblad, drogfrebyggare, § 27
Kajsa Olsson, medicinskt ledningsansvarig sjukskterska, § 28

Justerare Utdragsbestyrkande
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Utses att justera Mats Olsson (MP)

JUStefingens Plats OCh tid Kommunhuset 2022—05-02 klockan 08:30.

Justerade paragrafer §§ 27-36

Underskrifter

Sekreterare Mme
Lisa Falk

Ordfrande

Art/M%
Maria Malmberg (C)

M/M//u
Mats Olsson (MP)

Justerare Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnmnden

Sammantrdesdatum
2022—04-26

Bevis om tillknnagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillknnagivits p kommunens anslagstavla.

Kommun

Beslutsinstans

Datum fr sammantrdet

Datum d tillknnagivandet
publiceras

Datum d publiceringen av
tillknnagivandet upphr

Frvaringsplats av protokollet

Sekreterare

Essunga kommun

Utbildningsnmnden

2022-04-26

2022-05-02

2022-05-25

Kommunhuset

Lisa Falk

Justerare
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Utbildningsnmnden

SammantrdesdatumEssunga kommun 2022-04-26

rendelista

Paragraf rende Diarienummer Sida

Val av justerare samt tid och plats frjustering

§ 27 Redovisning av drogvaneunderskning (DVU) k 7-9 Un 2022/40 5
2022

§ 28 Patientskerhetsberttelse EMI 2021 Un 2022/ l9 6

§ 29 Utbildningsnmndens verksamhetsbesk 2022 Un 202 l/ 100 7

§ 3O Remiss— Anskan frn Lrlingsgymnasiet i Sverige AB Un 2022/22 8

§ 31 Remiss- Anskan frn Alingss Yrkesgymnasium AB Un 2022/23 9

§ 32 Beslut om upphrande av skolplikt p grund av varaktig Un 2022/28 10
utlandsvistelse

§ 33 Beslut om upphrande av skolplikt p grund av varaktig Un 2022/37 1 1

utlandsvistelse

§ 34 Delgivningar utbildningsnmnden 2022 Un 2022/9 12

§ 35 Delegationsbeslut utbildningsnmnden 2022 Un 2022/8 13

§ 36 Information utbildningsnmnden 2022 Un 2022/7 14

§ 37 Befullmktigande av juridiskt ombud att fra nmndens Un 2022/38
talan i Kammarrttens ml nummer 2414-21 och 241 5-
21

§ 38 Befullmktigande av juridiskt ombud att fra nmndens Un 2022/39
talan i Frvaltningsrttens ml nummer 99-22

Justerare Utdragsbestyrkande
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§27 Diarienummer Un 2022/40

Redovisning av drogvaneunderskning (DVU) k 7-9 2022

Sammanfattning av rendet

Hkan Fransson och Christine Hummelblad, drogfrebyggare, informerar om resultatet av
drogvaneunderskningen som genomfrdes digitalt p Nossebro skola rskurs 7-9 den 21
februari.

Underskningen behandlade frgor kring bland annat elevernas mende, tobak, alkoholvanor och
narkotika.

Undeag

Drogvaneunderskning 2022, 2022-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande
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§ 28 Diarienummer Un 2022/1 9

Patientskerhetsberttelse EMI 2021

Utbildningsnmndens beslut

Godknna Patientskerhetsberttelse EMI 2021

Sammanfattning av rendet

Skolhlsovrden omfattas av Hlso- och sjukvrdslagen. Drmed r kommunen, som vrdgivare
skyldig att inom verksamheten bedriva kvalitetsledningsarbete enligt Socialstyrelsens
Frfattningssamling SOSFS 201 1:9. Denna frfattningssamling r ocks vgledande i arbetet.
Verksamhetschef r inte medicinskt kunnig och drfr har det arbetet delegerats till medicinskt
ledningsansvarig sjukskterska.

1

Enligt patientskerhetslagen ska vrdgivaren varje r upprtta en patientskerhetsberttelse.
Syftet med patientskerhetsberttelsen r att ppet och tydligt redovisa strategier, ml och
resultat av arbetet med att frbttra patientskerheten.

Patientskerhetsberttelsen ska ha en sdan detaljeringsgrad att det gr att bedma hur arbetet
med att systematiskt och fortlpande utveckla och skra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens
olika delar samt att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.

EMI str fr elevhlsans medicinska insats.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 20 Unau 2022—04-08
- Tjnsteskrivelse, 2022-02-09
- Patientskerhetsberttelse EMI, 2022-03-18

Beslutet ska skickas till
- Chef utbildningssektor
- Medicinskt ledningsansvarig sjukskterska (MLA)

Justerare Utdragsbestyrkande
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529 Diarienummer Un 2021/100

Utbildningsnmndens verksamhetsbesk 2022

Utbildningsnmndens beslut

Stlla in verksamhetsbesken under 2022.

Sammanfattning av rendet

Varje r genomfr Utbildningsnmndens ledamter ett antal besk i utbildningssektorns olika
verksamheter. Syftet r att nmnden ska, i uppdraget som huvudman, frskra sig om att
verksamheternas kvalitet och likvrdighet skerstlls med utgngspunkt i skollag, lroplan och
andra skolfrfattningar.

Under r 2020 och 2021 har det inte genomfrts ngra verksamhetsbesk p grund av Covid—19.
Utbildningsnmnden beslutade 2021-l l-16 att besken fr 2022 skulle genomfras under
veckorna 4—6. P grund av den kade smittspridningen beslutade ledamterna p

utbildningsnmndens sammantrde 2022-02-01 § 2 att invnta bttre frutsttningar, ur
pandemi- och smittspridningshnseende, fr att genomfra besken.

P utbildningsnmndens sammantrde r ledamterna eniga i att stlla in verksamhetsbesken
under r 2022. Nmnden kommer istllet att hlla sammantrden i verksamheterna.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag § 28 Unau 2022-04—08

Beslutet ska skickas till
- Chef utbildningssektor
— Samtliga rektorer p Essunga kommuns skolor och frskolor

Justerare Utdragsbestyrkande
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§ 30 Diarienummer Un 2022/22

Remiss- Anskan frn Lrlingsgymnasiet i Sverige AB
Utbildningsnmndens beslut
Essunga kommun har inga synpunkter att yttra p remissen.

Sammanfattning av rendet

Lrlingsgymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen anskt om godknnande som
huvudman fr en utkning av en befintlig fristende gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale i
Ale kommun fr.o.m. lsret 2023/2024.

Lokalen dr skolan idag befinner sig i har ledig kapacitet att ta in fler elever.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 22 Unau 2022-04-08
- Tjnsteskrivelse, 2022—03-31
- Anskan frn Lrlingsgymnasiet i Sverige AB, 2022-02-23
— E-post — Anskan frn Lrlingsgymnasiet i Sverige AB, 2022-02-03
— Fitydligande: gllande anskan frn Lrlingsgymnasiet i Sverige AB, 2022—03-1 8

Beslutet ska skickas till

Skolinspektionen

\\

Justerare Utdragsbestyrkande
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§31 Diarienummer Un 2022/23

Remiss- Anskan frn Alingss Yrkesgymnasium AB
Utbildningsnmndens beslut
Essunga kommun har inga synpunkter att yttra p remissen.

Sammanfattning av rendet

Alingss Yrkesgymnasium AB har hos Skolinspektionen anskt om godknnande som
huvudman fr en utkning av en befintlig fristende gymnasieskola vid Alingss
Yrkesgymnasium i Alingss kommun fr.o.m. lsret 2023/2024.

Utkande av programinriktning kommer inte verksamheten pverkas av nya lokaler eller
speciallokaler.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 23 Unau 2022-04-08
- Tjnsteskrivelse, 2022-03—31
- Anskan frn Alingss yrkesgymnasium AB, 2022-02-23
- E-post Remiss frn Skolinspektionen dnr 2022832 Anskan frn Alingss yrkesgymnasium
AB, 2022-02-23

Beslutet ska skickas till

Skolinspektionen

Justerare Utdragsbestyrkande
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§32 Diarienummer Un 2022/28

Beslut om upphrande av skolplikt p grund av varaktig
utlandsvistelse

Utbildningsnmndens beslut

Godknnainmmen begran om upphrande av skolplikt p grund av varaktig utlandsvistelse
fr

_

' ; "If? , att glla frn och med 2022-06-10.

Sammanfattning av rendet

2022—03-16 inkom en begran om upphrande av skolplikt p grund av varaktig
utomlandsvistelse. 7 kap 2 § Skollag (2010:800) anger fljande:

”Barn som r bosatta i Sverige har skolplikt enligtfreskrifterna i detta kapitel.

Skolplikt gller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller varsfrhllanden r sdana
att det uppenbarligen inte kan begras att barnet ska g i skola.

Skolplikt galler inte heller barn som avses i 29 kap. 2 § andra stycket. Dessa barn har dock
samma ra'tt till utbildning som skolpliktiga barn. ”

Med detta som grund beslutar utbildningsnmnden godknna begran om upphrande av
skolplikt p grund av varaktig utlandsvistelse att glla frn och med 2022-06—10.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 24 Unau 2022-04-08
- Tjnsteskrivelse- Beslut om upphrande av skolplikt p grund av varaktig utlandsvistelse,
2022-03-16
- Begran om upphrande av skolplikt p grund av varaktig utomlandsvistelse, 2022—03-16

Beslutet ska skickas till

Vrdnadshavare

Justerare Utdragsbestyrkande
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§ 33 Diarienummer Un 2022/37

Beslut om upphrande av skolplikt p grund av varaktig
utlandsvistelse

Utbildningsnmndens beslut

Sammanfattning av rendet

2022-03-16 inkom en begran om upphrande av skolplikt p grund av varaktig
utomlandsvistelse. 7 kap 2 § Skollag (2010:800) anger fljande:

”Barn som r bosatta i Sverige har skolplikt enligtfreskrifterna i detta kapitel.

Skolplikt gller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller varsfrhllanden r sdana
att det uppenbarligen inte kan begras att barnet ska g i skola.

Skolplikt gller inte heller barn som avses i 29 kap. 2 § andra stycket. Dessa barn har dock
samma rtt till utbildning som skolpliktiga barn. ”

Med detta som grund beslutar utbildningsnmnden godknna begran om upphrande av
skolplikt p grund av varaktig utlandsvistelse att glla frn och med 2022-06—10.

Beslutsunderlag
— Protokollsutdrag § 25 Unau 2022-04-08
- Tjnsteskrivelse, 2022-03-31
- Begran om upphrande av skolplikt p grund av varaktig utomlandsvistelse, 2022-03-16

Beslutet ska skickas till

Vrdnadshavare

Justerare Utdragsbestyrkande
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§ 34 Diarienummer Un 2022/9

Delgivningar utbildningsnmnden 2022

Utbildningsnmndens beslut
Lgga delgivningarna till handlingarna.

Sammanfattning av rendet

- Beslut om tillfllig frstrkning statligt std 2022, 2022-02-03
— Bilaga l Berkning, 2022-02-03
- Bilaga 2 Fl-delat belopp per kommun, 2022-02—03
- Protokollsutdrag § 8, Kommunfullmktige, 2022-02-28
— Protokollsutdrag § 9, Kommunfullmktige, 2022-02-28
- Kvalitetsdeklaration 2021 Solker pedagogik ekonomisk frening, 2022-04-06
- Elevrende- Slutligt beslut 2022—03-24 frn Kammarrtten i Jnkping gllande skolskjuts fr
elev, 2022—03-25
- Protokollsutdrag § 20, Kommunfullmktige, 2022-03-28

Justerare Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut utbildningsnmnden 2022

Utbildningsnmndens beslut
Godknna redovisning av delegationsbeslut.

Sammanfattning av rendet

- Delegationsbeslut 7.5 krnkningar under perioden 2022—02-1 1—2022-04—06, 2022—04-20
- Delegationsbeslut 10.6 under perioden 2022—0l-01—2022-04—05, 2022-04-20
- Delegationsbeslut 10.2 under perioden 2022-01 -01—2022-04-1 1, 2022-04-20

Justerare Utdragsbestyrkande
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536 Diarienummer Un 2022/7

Information utbildningsnmnden 2022

Sammanfattning av rendet

Skolkonferens fullflida studier 2.0
Maria Malmberg, ordfrande, informerar

Skol— och utbiidningskonferens
Maria Malmberg, ordfrande, informerar

Vuxenutbildningen
Maria Malmberg, ordfrande, informerar

Skolskiutsrende
Tina Hededal, chef utbildningssektor, informerar

Ukraina-krisen
Tina Hededal, chef utbildningssektor, informerar

Lrarbehrighet
Tina Hededal, chef utbildningssektor, informerar

Renoveringar
Tina Hededal, chef utbildningssektor, informerar

Skerhet Nossebro skola
Tina Hededal, chef utbildningssektor, informerar

Skolinspektionen
Tina Hededal, chef utbildningssektor, informerar

Statsbidrag
Tina Hededal, chef utbildningssektor, informerar

Rekryteringar
Tina Hededal, chef utbildningssektor, informerar

Utbildning fr nmndspolitiker
Tina Hededal, chef utbildningssektor, informerar

Justerare Utdragsbestyrkande
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