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Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2018-05-21 

Utbildningsnämnden 

§13 Dnr 2018-000030 

Revidering av drogpolicy för Essunga kommuns skolor 

Utbildningsnämndens beslut 

Anta reviderad Drogpolicy får Essunga kmmnuns skolor enligt fårslag daterat 2018-05-21. 

Sammanfattning av ärendet 
Missbruk av alkohol, narkotika och andra droger kan riskera den fysiska och psykiska hälsan 
och utvecklingen. Essunga kommun vill med hjälp av bland mmat en drogpolicy motverka 
risker med missbruk och destruktivt beteende .. 

Under sammanträdet 
Rektor Tina Hededal Ljungsberg presenterar resultatet av en drogvaneundersökning som 
genomförts på högstadiet på Nossebro skola samt infonnerar om fårslag till revidering av 
drogpolicyn får Essunga kmmnuns skolor. 

Beslutsunderlag 
Förslag på revidering av Drogpolicy får Essunga kommuns skolor, utbildningsfårvaltningen, 
2018-05-21 

Justerandes sign 

l Z( l 



R ·~..., -Essunga kommun 

§14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-21 

Utbildningsnämnden 

Dnr 2018-000014 

Information Utbildningsnämnden 2018 
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- Förskolecheferna Agneta Augustsson och Anna Ödman informerar om verksamheten 
på förskoleavdelningen Svampen. 

-Återkoppling från budgetdialogen 2018-05-15. 

Justerandes sign 

l ?( 



Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(15) 

Essunga kommun 
Sammanträdesdatum 

2018-05-21 

Utbildningsnämnden 

§15 Dnr 2018-000021 

Utbildning i GDPR (General Data Proteetian Regulation) 

Sammanfattning av ärendet 
Detma fårordning ersätter personuppgiftslagen (PUL) och delvis patientdatalagen (PDL) och 
träder i kraft 25 maj 2018. 
Syftet är att stärka integritetsskyddet och underlätta handel inom EU. 

Under sammanträdet 
IT -strateg Kristina Rudolfson infonnerar om innehållet i GDPR och vad denna fårändring 
innebär. 

Ärendets gång 
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-07, § 15 

Justerandes sign 
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§16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-21 

Utbildningsnämnden 

Dnr 2017-000102 

Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna revidering av utbildningsnämndens delegationsordning enligt förslag 
daterat 2018-04-30. 

Sammanfattning av ärendet 
K01mnunallagen, förvaltningslagen och skollagen har ändrats sedan nu gällande 
delegationsordning för utbildningsnämnden godkändes. Dessutom har vissa titlar i 
verksamheterna bytts ut. 
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Med anledning av detta har utbildningsnä1m1dens delegationsordning setts över och förslag på 
revidering tagits fram. 

Ärendets gång 
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-07, § 16 

Beslutsunderlag 
Förslag på revidering av utbildningsnämndens delegationsordning, utbildningsförvaltningen, 
2018-04-30 



Essunga kommun 

§17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-21 

Utbildningsnämnden 

Dnr 2018-000026 

Riktlinje för kränkningsärenden 

Utbildningsnämndens beslut 

- Godkänna Riktlinje for kränkningsärenden enligt forslaget daterat 2018-04-16. 
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- Delegera till sektorchef utbildning att ta emot och skyndsamt utreda omständigheterna kring 
de uppgivna kränkningarna och i fårekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan 
krävas for att forhindra kränkande behandling i framtiden enligt 6 kap. l o § skollagen. 

- Inkomna kränkningsärenden amnäls till utbildningsnämnden under punkten 
delegationsbeslut på foredragningslistan. 

- Uppfoljning av kränkningsärenden sker två gånger årligen i slutet av tenninerna, då berörda 
rektorer och forskalechefer redogör for nämnden om åtgärder som gjorts och resultat av 
dessa. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag på Riktlinje for hanteringen av kränkningsärenden har tagits fram av 
utbildningsforvaltningen. 

Ärendets gång 
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-07, § 17 

Beslutsunderlag 
Förslag på Riktlinje for kränkningsärenden, utbildningsforvaltningen, 2018-04-16 
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Essunga kommun 

§ 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-21 

Utbildningsnämnden 

Dnr 2018-000007 

Tillägg lokalkostnader från Sveriges Ridgymnasium AB 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Ridgymnasium AB har i fakturor ansökt om särskild ersättning for lokalkostnader 
och lokalbidrag. I en faktura hänvisas till gymnasieforordningen 13 kap. 5 §.Det finns inga 
tidigare beslut om lokalbidrag till friskolor. 
Biträdande rektor Jonas Engemäs som ska beslutsattestera fakturor gällande 
gymnasieutbildning behöver nämndens beslut for att bevilja eller avslå denna ansökan om 
bidrag. 
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Utbildningsnämnden 2018-03-12, § 7 beslutade att återremittera ärendet till arbetsutskottet, då 
foretaget har inkommit med ett ofullständigt underlag. 

Sveriges Ridgymnasium AB har uppmanats att inkarruna med en forklaring till deras begäran. 

Under sammanträdet 
Inget nytt har inkommit i ärendet. Nämndens ledamöter är överens om att avvakta med 
ärendet tills dess att efterfrågad forklaring inkommit. 

Ärendets gång 
- Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-07, § 21 
- Utbildningsnämnden 2018-03-12, § 7 
-Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-19, § 11 

Justerandes sign 
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Essunga kommun 

§19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-21 

Utbildningsnämnden 

Dnr 2018-000028 

Delårsrapport tertial 1, 2018 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkätma delårsrapport tertial l , 2018 for utbildningsnä1m1den. 

Sammanfattning av ärendet 

Sida 
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En smmnanställning av utbildningsnämndens räkenskaper for en period som inte motsvarar ett 
helt räkenskapsår. En delårsrapport är en forenklad resultaträkning och är av mindre 
omfattning än en årsredovisning. 

Under sammanträdet 
Chef sektor utbildning Bosse Svensson går kort igenom delårsrapporten. 

Ärendets gång 
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-07, § 22 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport, utbildningsforvaltningen, 2018-04-3 O 

Justerandes sign 
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Essunga kommun 

§ 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-21 

Utbildningsnämnden 

Dnr 2018-000027 

Utbildningsnämndens interna kontrollplan 2018 

Utbildningsnämndens beslut 
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Godkänna Intemkontrollplan får utbildningsnämnden 2018 enligt fårslag daterat 2018-04-25. 

Sammanfattning av ärendet 
Internkontroll handlar om att uppmärksamma risker i verksamheterna och fårebygga dem. 
Verksamhetema har lämnat fårslag till möjliga tisker. 
Uppfåljning av internkontrollplan kommer att göras två gånger under ett år. En vid tertial 2 
och den sista vid årsredovisning. 

Ärendets gång 
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-07, § 23 

Beslutsunderlag 
-Förslag, Emelie Liden, 2018-04-25 
-Tjänsteskrivelse, Emelie Liden, 2018-04-25 
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Essunga kommun 

§ 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-21 

Utbildningsnämnden 

Dnr 2018-000020 

Utnämning av dataskyddsombud 

Utbildningsnämndens beslut 
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- Utbildningsnämnden i Essunga kmmnun utnämner Göliska IT:s infonnationssäkerhets
samordnare (for nävarande Ulrika Helgesson) som dataskyddsombud enligt artikel 37 i 
dataskyddsforordningen Europaparlamentets och rådets forordning (EU) 2016/679 av den 27 
april 2016 om skydd for fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och 
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsforordning). Dataskyddsombudet ska tillträda den 25 maj 2018, när 
dataskyddsforordningen träder i kraft. 

- Chef sektor utbildning Bo Svensson får i uppdrag att anmäla detta beslut till 
Datainspektionen. 

- Tidigare utsett personuppgiftsombud entledigas från sitt uppdrag sarruna dag som 
dataskyddsombudet till träder. 

Sammanfattning av ärendet 
Dataskyddsforordningen som träder i kraft 25 maj i år reglerar hur en organisation får hantera 
personuppgifter och vem som är ansvarig for detta. Inom kommunen är det nämnderna som är 
personuppgiftsansvariga. För att blandarmat säkerställa att forordningen foljs i 
verksamheterna behöver nämnden utse ett dataskyddsombud. 

Ärendets gång 
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-07, § 24 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, !T-strateg Kristina Rudolfson, 2018-04-09 



Essunga kommun 

§ 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-21 

Utbildningsnämnden 

Dnr 2018-000017 

Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg 

Utbildningsnämndens beslut 

- Godkänna samverkansavtalet får naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen 
och de 49 kommunerna inklusive bilagorna l och 2 enligt upprättat förslag. 

-För Essunga kmmnuns del säga upp nuvarande samverkansavtal att upphöra från l januari 
2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett nytt avtalsfårslag om samverkan mellan VGR (Västra Götalandsregionen) och de 
49 kommunerna avseende naturbruksutbildningar fitms upprättat vid överläggningar mellan 
VGR och VästKom. Avtalet bygger på smmna grundp1inciper som det tidigare avtalet. 

Ärendets gång 
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-07, § 25 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 64, regionfullmäktige, 2018-04-1 O 
- A vtalsförslag, Skaraborgs kommunalförbund 2018-03-21 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2018-05-21 

Utbildningsnämnden 

§ 23 Dnr 2018-000025 

Förändring av organisation kring 
introduktionsprogrammet, IMSPR 

Utbildningsnämndens beslut 

Från och med läsåret 2018/2019 erbjuder inte Essunga kommun introduktionsprogrammets 
inriktning språkintroduktion IMSPR i egen regi. 

Sammanfattning av ärendet 
Essunga kommun har idag en inriktning på introduktionsprogrammet, IMSPR 
(språkintroduktion) där elevema erbjuds svenska som andraspråk, nybörjarengelska, 
matematik, samhällskunskap, bild, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap, musik, 
slöjd och teknik. 
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Utbildningsförvaltningen ser inte någon framtida försörjning av elever och föreslår därför att 
elevema istället erbjuds möjlighet till ett nationellt gymnasieprogram, IMYRK (IM 
yrkesintroduktion) eller IMPRO (programimiktat individuellt val) i en mman kommun, 
altemativt vuxenutbildning kombinerat med praktik i vår kmrunun. 

Ärendets gång 
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-07, § 26 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, rektor Tina Hededal Ljungsberg, 2018-04-08 

Justerandes sign 
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Essunga kommun 

§ 24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-21 

Utbildningsnämnden 

Dnr 2018-000031 

Verksamhetsbesök hösten 2018 

Utbildningsnämndens beslut 

Den tid som är avsatt får verksamhetsbesök 2018 ska istället avsättas får bland annat 
utbildning av de ledamöter som tillsätts i utbildningsnämnden efter valet 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år genomfår utbildningsnämndens ledamöter ett antal besök ute i verksamheterna. 

Under sammanträdet 
Med tanke på att 2018 är valår och att nya ledamöter tillträder i nä1ru1den efter valet, 
diskuterar nämnden alternativet att lägga tiden får verksamhetsbesök på utbildning och 
verksamhetsbesök får de nya ledamöterna. 

Ärendets gång 
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-07, § 15 

Justerandes sign 
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Essunga kommun 

§ 25 

Delgivningar 2018 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-21 

Utbildningsnämnden 

Dnr 2018-000018 

- Protokoll, utbildningsnämndens arbetsutskott, 2018-05-07 

- Uppfoljning av beslut, skolinspektionen Dnr 411-2018:2166, 2018-03-27 

- Samverkansavtal familjecentral 

- Kvalitetsredovisning Cmnpus SFI Essunga och Grästorp 

- Kvalitetsredovisning Campus SFI Vara 

- Kvalitetsredovisning Cmnpus SFI Lidköping 

- Kvalitetsredovisning Cmnpus Särvux 
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