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Tid och plats

Tisdagen den 22 september 2020, kl. 17:00 till 18:12 i
Kommunkontoret sammanträdesrum A.

Beslutande
Ledamöter

Maria Malmberg (C), ordförande
Pernilla Jönsson (M), vice ordförande
Kenth Henningsson (S), ersätts av Birgitta Nielsen (V)
Tobias Wallin (M), ersätts av Caroline Lundgren (M)
Anette Hillström (S)
Ralph Lundeli (KD), deltog digitalt i hela mötet

Tjänstgörande ersättare

Ca~·oline Lundgren (M) ersätter Tobias Wallin (M)
Birgitta Nielsen (V) ersätter Kenth Henningsson (S)

Övriga närvarande
Ersättare

övriga

Tina Hededal, chef utbildningssektor
Elin Mellberg, t.f. kanslichef

Utses att justera

Caroline Lundgren (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2020-10-05, kl. 14:30.

Justerade paragrafer

§§ 63-69

Underskrifter

sekreterare

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

Utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde

2020-09-22

Datum då protokollet justerades

2020-10-05

Datum då tillkännagivandet
publiceras

2020-1 0-,95

Datum då publiceringen av
tillkännagivandet upphör

2020-10-27

Förvaringsplats för protokollet

skolkontoret

ot,

Underskrift

Elin Mellberg

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§ 63

Delårsrapport 2020, tertial 2

Un 2020/73

§ 64

Redovisning av kränkningsärenden vårterminen 2020

Un 2020/5

§ 65

Redovisning av inkomna synpunkter 2020, tet1ial 2 till
utbildningssektorn

Un 2020/72

§ 66

Utbi ldningsnämndens verksamhetsbesök 2020

Un 2020/75

§ 67

Information utbildningsnämnden 2020

Un 2020/1

§ 68

Delegationsbeslut utbildningsnämnden 2020

Un 2020/2

§ 69

Delgivningar utbildningsnämnden 2020

Un 2020/3

l Utdmg'b"~'''"''
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-09-22

§ 63

Dnr U n 2020/73

Delårsrapport 2020, tertial 2
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna utbildningsnämndens delårsrapport 2020, tertial 2 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.
Tina Hededal, chefutbildningssektor föredrar ärendet. Delårsrapporten visar att
utbildningsnämndens prognos är budget i balans.

Beslutsunderlag
Delårsrapport tertial2, 2020.

Beslutet ska skickas till
Chef utbildningssektor
Ekonomichef
Kommunstyrelsen

Justerare
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Dnr Un 2020/5

§ 64

Redovisning av kränkningsärenden vårterminen 2020
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna redovisning av kränkande behandling på Essunga kommuns skolor, fritidshem och
forskolor under vårterminen 2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt utbildningsnämndens delegationsordning punkt 7.5, ska chef utbildningssektor eller
motsvarande tjänsteman skyndsamt utreda omständigheterna vid anmälan om att ett barn eller en
elev anser sig ha blivit utsatt for kränkande behandling och i forekommande fall vidta åtgärder
som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Enligt fastställda riktlinjer vid kränkningsärenden (Un 2019-03-04, § 18), ska en redovisning av
alla kräkningsärenden ske senast på utbildningsnämndens andra sammanträde påföljande termin.
Nedan är en sammanställning av inrappotterade kränkningsärenden under vårterminen 2020 på
Essunga kommuns skolor, fritidshem och forskolor till och med den 5 juni 2020. Alla ärenden är
utredda och avslutade.
På utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 8 september poängterade ledamöterna
vikten av att kränkningsärendena rapporteras for uppfoljning och dokumentation.

Fritids

l

o
o
o

Fritids

o

F örskaleklass

Försko leklass

2

Åk l

Åk l

o

Åk2
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Åk3

o
o

Åk4

Åk4

4

Åk5

o
o
o

Åk5

o

Åk 2 och 3

l

l

Åk F-klass, 2 och 3

l

Åk F -klass och 3

2

Åk F- l och 2-3

l

Åk 4 och 5

l

Åk F -klass och 2

l

Åk6

4

Åk7

l

Åk8

o

Åk9

3

Åk 6 och 9

2

Åk2

Åk F -klass och l

,.

Åk3

Fritids

Åk3

o
o
o
o

Åk4

l

Åk5

o

Åk 4 och 5

l

Åk l och 4

l

F örs ko leklass
Åk l
Åk2

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 69, Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-09-08
- Tjänsteskrivelse, 2020-09-0 l
Beslutet ska skickas till
Chef utbildningssektor
T.f. kanslichef

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Dnr Un 2020/72

Redovisning av inkomna synpunkter 2020, tertial 2 till
utbildningssektorn
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna redovisningen av inkomna synpunkter 2020, tertial 2.

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, tettial 2 har två synpunkter inkommit till utbildningssektorn varav båda besvarats.
Från tettial l , 2020 kvarstår inga synpunkter att besvara.

Beslutsunderlag
- Protokollsunderlag § 70, Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-09-08.
- Tjänsteskrivelse, 2020-09-0 l
-Redovisning inkomna synpunkter tettial 2, 2020, 2020-09-01

Beslutet ska skickas till
T.f. Kanslichef

l

Justerare
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§ 66

Dnr Un 2020/75

Utbildningsnämndens verksamhetsbesök 2020
Utbildningsnämndens beslut
Ställa in verksamhetsbesöken under hösten 2020 på grund av coronapandemin.
Ta upp ärendet på nästa sammanträde får utbildningsnämndens arbetsutskott för att till dess ha
tagit fram underlag till alternativ till verksamhetsbesöken under hösten 2020.

Sammanfattning av ärendet
Vatje år genomfår utbildningsnämndens ledamöter ett antal besök i utbildningssektorns
olika verksamheter. Syftet är att nämnden kan, i uppdraget som huvudman, fårsäkra sig
om att verksamheternas kvalitet och likvärdighet säkerställs med utgångspunkt i skollag,
läroplan och andra skolfårfattningar.
Ordfårande Maria Malmberg (C) lyfter att utbildningsnämndens arbetsutskott kommer att
informera om hur alternativ till verksamhetsbesök kan utformas. Ärendet tas upp igen på
utbildningsnämndens nästkommande arbetsutskott får att diskutera olika alternativ.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 71 , Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-09-08.
- Protokollsutdrag § 90, Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-09-16.

Beslutet ska skickas till
Utbildningsnämndens ordfårande
Chef utbildningssektor
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§ 67

Dnr Un 2020/1

Information utbildningsnämnden 2020
Sammanfattning av ärendet
Underrättelse, Solåker pedagogik
Vuxenrådet
Rekrytering/personal

Justerare
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Dnr Un 2020/2

§ 68

Delegationsbeslut utbildningsnämnden 2020
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut som fciliecknas i protokoll den 22 september 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 fårmån får ärenden
av mer principiell beskaffenhet. Detta möjliggör en effektivare verksamhet från nämnden till
delegaten med kottare 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 fåregripa 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 får kränkande behandling ska omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna
skyndsamt utredas. l fårekommande fall ska åtgärder vidtas som skäligen kan krävas får att
fårhindra kränkande behandling i framtiden.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut punkt 7.5. Kränkningar under perioden 2020-08-25-2020-09-14, 2020-08-31

Beslutet ska skickas till
Chef utbildningssektor

Utdragsbestyrkande
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10

BB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

\~1

Utbildningsnämnden

~··~
Essunga kommun

Sammanträdesdatum

2020-09-22

Dnr Un 2020/3

§ 69

Delgivningar utbildningsnämnden 2020
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna redovisning av meddelanden inkomna 28 augusti till och med 14 september 2020 som
förtecknas i protokoll.

Sammanfattning av ärendet
- Justerat protokoll § 65-72, Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-09-08.
- Beslut i ärende 2020:1125 godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Realgymnasiet i Trollhättan från Lärande i Sverige AB (2020-09-15)
- Beslut i ärende 2020:1033 om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig
fristående gymnasieskola vid LBS Kreativa gymnasiet i Trollhättan från Ljud & Bildskolan LBS
AB (2020-09-15)

Justerare
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