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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11 -04 

Utbildningsnämnden 

Kommunkontoret sammanträdesrum A, kl. 14.00-19.00 

Maria Malmberg (C), ordförande 
Pernilla Jönsson (M), vice ordförande 
Kenth Henningsson (S) 
Joakim Svensson (M) 
Anette Hillström (S) 
Ralph Lundeli (KO) 
Mats Olsson (MP) ersätter Tobias Wallin (M), § 91 

Tina Hededal , chef utbildningssektor 
Loella Tandoc Johansson, nämndsekreterare 

Ralph Lundeli (KO) 

§ 91 omedelbar justering 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har till kännagivits genom anslag. 
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2019-11 -05 

2019-12-04 

Loella Tandoc Johansson 
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Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2019-11-04 

Utbildningsnämnden 

§ 91 Dnr 2019-000092 

Regler för pedagogisk omsorg i egen regi 

Utbildningsnämndens beslut 

- Ge ledamötema i uppdrag att grundligt gå igenom nuvarande underlag och skicka eventuella 
synpunkter till chefutbildningssektor Tina Hededal senast onsdag 6 november 2019 for 
revidering av liggande forslag till riktlinjer for bidrag till enskild pedagogisk omsorg. 

-Delegera till utbildningsnämndens arbetsutskott nästa sammanträde den 18 november 2018 
att anta riktlinjer for bidrag till enskild pedagogisk omsorg. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Fredrik Karlsson (M) i behandling och beslut i detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt skolverkets allmänna råd for pedagogisk omsorg bör kommuner ha riktlinjer for beslut 
om rätt till bidrag for enskilt bedriven pedagogisk omsorg. När en kommun tar emot en 
ansökan från enskild huvudman om bidrag får pedagogisk omsorg är kmmnunen, enligt 
Skollag (2010:800), skyldig att handlägga ärendet och fatta ett beslut. Ur ett kvalitets
perspektiv och for att göra det tydligt for den som ansöker om bidrag, är det viktigt att 
kmmnunen är tydlig med vilka krav som ställs på verksamheten. 

Till foljd av att det har uppkommit ett intresse for att starta upp en enskild verksamhet har 
utbildningssektomtagit fram ett forslag på uppdaterad riktlinjer bidrag till enskild pedagogisk 
omsorg. 

Under sammanträdet 
Ledamötema diskuterar itmehållet i riktlinjema och är överens om att ärendet måste beredas 
ytterligare. 

Ordforande Maria Malmberg (C) är tydlig med att alla ledamöter läser nuvarande underlag 
grundligt och återkopplar till chef utbildningssektor Tina Hededal med eventuella synpunkter 
senast onsdagen den 6 november 2019. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, chef utbildningssektor Tina Hededal, 2019-10-31 
- Förslag till riktlinjer for bidrag till enskild pedagogisk omsorg, kvalitetsstrateg Emelie 
Skogfålt och chefutbildningssektor Tina Hededal, 2019-10-31 
- Ansökningsblankett for ansökan om rätt till bidrag for pedagogisk omsorg, kvalitetsstrateg 
Emelie Skogfålt och chefutbildningssektor Tina Hededal, 2019-10-31 
- skolverkets allmänna råd med kmmnentarer for pedagogisk omsorg, Skolverket, 2012 
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Beslutet ska skickas till 
- Chefutbildningssektor Tina Hededal 
- Kvalitetsstrateg Emelie Skogfålt 
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