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§ 60 Dnr 2019-000005  

Redovisning av kränkningsärenden vårterminen 2019 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna återrapportering av kränkande behandling på Essunga kommuns skolor, fritidshem 

och förskolor under vårterminen 2019.     

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 för kränkande behandling och i förekommande 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 följer en sammanställning av inrapporterade kränkningsärenden under vårterminen 

2019 på Essunga kommuns skolor till och med den 6 augusti 2019.  

Alla ärenden är utredda och avslutade.  

 

  

  

  

  

Bredöl F–5 

Årskurs Antal 

Fritids 0 

Förskoleklass 1 

Åk 1 0 

Åk 2 0 

Åk 3 0 

Åk 4 0 

Åk 5 5 

Åk 2-3 3 

Åk 3 och 5 1 

Jonslund F–5 

Årskurs Antal 

Fritids 1 

Åk F-1 2 

Åk 2 Se nedan 

Åk 3 Se nedan 

Åk 4 Se nedan 

Åk 5 2 

Fritids, åk 4 1 

Åk 2 och 3 1 

Åk 3 och 4 1 

Åk 4–5 1 

Åk F–1 och 4–5 1 

Nossebro F-5 

Årskurs Antal 

Fritids 0 

Förskoleklass 2 

Åk 1 1 

Åk 2 0 

Åk 3 2 

Åk 4 6 

Åk 5 2 

Åk 1 och 5 1 

Åk 3 och 4 1 

Åk 4 och 5 2 

Nossebro 6-9 

Årskurs Antal 

Åk 6 0 

Åk 7 1 

Åk 8 23 

 Åk 9 0 

Åk 8 och 9 1 
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Under vårterminen 2019 har inga kränkningsärenden inrapporterats från förskolorna.    

På utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-08-12, § 65 informerade skolornas 

rektorer i stora drag kring de kränkningsärenden som inrapporterats under vårterminen. 

Diskussion fördes om vad en kränkning är liksom hur skolor och fritidshem arbetar med  

detta, samt vilka resurser och insatser som behövs för att förebygga och förhindra att 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling uppstår.  

Medverkande var tillförordnad rektor Bredöls skola F–5 Susanne Bäck Englund,  

tillförordnad rektor Jonslunds skola F–5 Barbara Johansson Berger, rektor Nossebro  

skola 6–9 Tomas Johansson, tillförordnad rektor Nossebro skola F–5 Madelaine Hallin  

samt biträdande rektor och fritidshemschef Nossebro skola F–5 Karin Lennermo.    

Under sammanträdet 

Ordförande Maria Malmberg (C) och chef utbildningssektor Tina Hededal återkopplar till  

den redovisning som rektorerna presenterade på arbetsutskottets sammanträde 2019-08-12,  

§ 65. Noterbart är att språket blivit tuffare mellan eleverna med fler svärdomar och verbala 

kränkningar. Igenom Friends-projektet kommer föräldrar och skolpersonal att utbildas om 

bland annat nätkränkningar under innevarande läsår. 

Ärendets gång 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-12, § 65 

Beslutsunderlag  

- Protokollsutdrag § 65, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-08-12 

- Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Loella Tandoc Johansson, 2019-08-07     
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§ 61 Dnr 2019-000047  

Utbildningsnämndens mål 2020–2022  

Utbildningsnämndens beslut 

Anta följande tre mål för utbildningsnämnden för år 2020–2022: 

- Samverkan mellan verksamheter för hög måluppfyllelse, god kvalitet och resurseffektivitet. 

- Med hjälp av digitaliseringens potential utveckla och förbättra förutsättningarna för lärande i 

förskola och skola. 

- Erbjuda ett varierat och värdefullt kultur- och fritidsutbud för barn och unga.  

Reservation 
Joakim Svensson (M) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:  

”Jag anser att målen är alldeles för luddiga och i sin utformning inte är på något sätt mätbara 

vilket resulterar att nämnden inte ger tjänstemännen någon vägledning i vart vi vill med målen 

vilket kommer resultera i att det inte kommer gå att följa upp målen på ett kvalitetssäkrat 

sätt.”   

Sammanfattning av ärendet 

Målarbetet är ett redskap för vad som ska uppnås med utbildningsnämndens verksamheter. 

Att sätta mål handlar om att skaffa kunskap om vad som kan förbättras och att få kännedom 

när utvecklingen inte gått i avsedd riktning. Det är ett redskap som ska skapa utveckling. 

Kommunfullmäktiges mål grundar sig på kommunens vision och värdeord. De ska peka  

på prioriterade områden och inriktningar för verksamheterna under året. Nämnderna och 

kommunstyrelsen sätter sedan upp mål som grundar sig på fullmäktiges mål. 

Följande tre mål föreslås för utbildningsnämnden år 2020–2022 utifrån skolformernas 

uppdrag enligt läroplaner och andra nationella styrdokument samt utbildningsnämndens 

övriga uppdrag:  

1. Samverkan mellan verksamheter för hög måluppfyllelse, god kvalitet och 

resurseffektivitet 

Beskrivning av målet: 

Samarbete mellan verksamhetsformer är viktigt för att stödja barns och elevers långsiktiga 

lärande och utveckling. För utbildningssektorn finns en ledningsgrupp som återspeglar de 

olika uppdrag som nämnden har, vilket innebär att såväl cheferna för kost och lokalvård, 

kultur- och fritidschef samt rektorerna är delaktiga. Respektive chef bidrar både med 

kompetens från det egna verksamhetsområdet men har också ansvar för att bidra med 

perspektiv som stärker en gemensam helhetssyn. Genom att sammanföra olika perspektiv  

skapas goda idéer och grogrund för god kvalitet i kommunens verksamheter. Under år 2020–
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2022 ska utbildningssektorn fortsätta att arbeta för att stärka samarbetet inom och mellan 

verksamheterna.  

Indikator:  

- Målet följs upp genom att beskriva de samarbeten som sker och vilken betydelse de har haft 

för verksamheterna. 

- Studieresultatet: meritvärde, betyg och nationella prov. 

2. Med hjälp av digitaliseringens potential utveckla och förbättra förutsättningarna för 

lärande i förskola och skola 

Beskrivning av målet: 

Barn och elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och antalet digitala verktyg som 

används i undervisningen har under åren ökat. Regeringen beslutade 2017 om en nationell 

digitaliseringsstrategi för skolväsendet. I kommunens IKT-plan anges att arbetet med 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) ska öka måluppfyllelsen i grundskolan  

samt ge barn, ungdomar och pedagogisk personal förtrogenhet, nyfikenhet och stimulans.  

Digitala lärresurser leder per automatik inte till högre måluppfyllelse, därför behöver 

verktygen utvärderas och bedömas vilken relevans de har i undervisningen. Digitala lär-

resurser kan indirekt påverka måluppfyllelsen genom att undervisningen varieras vilket kan 

leda till ökad motivation hos barn och elever. Eleverna i årskurs 6 under läsåret 2019/2020 

kommer vara först ut med 1:1, det vill säga där varje elev tilldelas en bärbar dator. Under  

det kommande verksamhetsåret ska även personal inom förskolan tilldelas Ipads. Dessa två 

satsningar kommer vara centrala att följa och utvärdera för den fortsatta digitala utvecklingen 

i kommunens förskolor och skolor.  

Indikator:  

- Utvärdera införandet av 1:1 i årskurs 6. 

- Utvärdera införandet av Ipads till förskolans personal. 

- Ta fram en plan till år 2021 för en 1:1-lösning för alla årskurser på kommunens samtliga 

skolor och vad det skulle innebära för verksamheterna. 

3. Varierat och värdefullt kultur- och fritidsutbud för barn och unga 

Beskrivning av målet:  

Målet tar sikte på de aktiviteter och kulturupplevelser som genomförs av kommunens 

bibliotek, kulturskola, fritidsgård samt förskola och skola. Genom en variation av aktiviteter 

och kulturupplevelser ges goda förutsättningar för att öka barn och ungas läslust, kreativitet 

och välmående.  

Indikator:  

- Antal besökare, pojkar/flickor. 

- Antal aktiviteter/kulturupplevelser: utvärdera variation och deltagande. 

På utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-08-12, § 66 föreslog 

kvalitetsstrateg Emelie Lidén och chef utbildningssektor Tina Hededal att målen ska behållas 

för en längre tidsperiod för att få bättre kontinuitet. Ledamöterna föreslog att målen ska följas 
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upp både som ett eget ärende varje tertial, liksom ingå i budget och verksamhetsplan där 

sektorn beskriver vilka aktiviteter sektorn ska arbeta med under det kommande året.      

Under sammanträdet 

Ledamöterna är ense om att uppföljning av målen ska redovisas varje tertial och löpa för en 

period av tre år istället för ett och på så sätt få mer jämförbara mätetal (indikatorer). 

Gällande det tredje målet, Varierat och värdefullt kultur- och fritidsutbud för barn och unga, 

vill ledamöterna att utbudet klassificeras som en indikator för att bli mätbart. 

Till utbildningsnämndens sammanträde den 4 november 2019 vill ledamöterna att 

utbildningssektorn ser över indikationerna för att förtydliga målen och göra dem mer  

mätbara. 

Ledamot Joakim Svensson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendets gång 

- Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-12, § 66 

- Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-05-06, § 42      

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 66, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-08-12 

- Tjänsteskrivelse, kvalitetsstrateg Emelie Lidén, 2019-08-06 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen    
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§ 62 Dnr 2019-000067  

Utbildningsnämndens budget 2020 

Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

- Godkänna förslag till utbildningsnämndens budget för 2020 samt överlämna denna till 

budgetberedningen för fortsatt behandling av kommunens totala budget och verksamhetsplan.   

- Lägga ner verksamheten med pedagogisk omsorg.   

Sammanfattning av ärendet 

Budgetramarna visar vilka ekonomiska ramar nämnderna har till sitt förfogande för att 

planera sin verksamhet inför kommande år. Utifrån beslutade budgetramar ska utbildnings-

nämnden årligen komma med ett förslag på budget för nästkommande år till kommunfull-

mäktige. Budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet att styra nämndens verksamheter, det vill 

säga att stämma av verkligt ekonomiskt utfall med det planerade utfallet och därifrån fatta 

relevanta beslut.               

Förtroendevalda tillsammans med tjänstepersoner har under två dialogmöten, den 13 mars  

och den 15 maj 2019, diskuterat ramar och resultatnivå inför kommunens budget 2020. 

Kommunfullmäktige beslutade om följande budgetramar år 2020 för Essunga kommun på  

sitt sammanträde 2019-06-17, § 57: 

- Målet för resultatnivån för 2020 är 2,2 procent. 

- Befolkningsprognos är 5 675 invånare. 

- Total ram för Essunga kommun år 2020 är 335 miljoner kronor, år 2021 är 341 miljoner 

kronor och år 2022 är 349 miljoner kronor.    

På utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-08-12, § 67 fick utbildnings-

sektorn i uppdrag att ta fram förslag på budget med konsekvensbeskrivningar utifrån 

kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17, § 57 om en resultatnivå på 2,2 procent och en  

total budgetram på 335 miljoner kronor för Essunga kommun år 2020.     

Under sammanträdet 

Chef utbildningssektor Tina Hededal presenterar ett förslag till utbildningsnämndens budget 

2020.  

Utbildningssektorns budgetförslag ligger på 136 097 tkr, vilket är 1 251 tkr över beslutad 

budgetram.  

De åtgärder som bedöms kunna göras utan stora kvalitetsförsämringar för att komma ner till 

beslutad budgetram är: 

- Lägga ner verksamheten med pedagogisk omsorg; besparing på totalt 1 138 000 kr. 
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- I nuläget finns möjlighet att placera inskrivna barn i någon av kommunens 

förskolor. 

- I nuläget finns utrymme för berörd personal att flytta sin tjänst till en annan av 

kommunens förskolor. 

- Inom lokalvården finns det en möjlighet till personaleffektiviseringar. I föreslagen budget är 

den minskad med 1,05 tjänster. Ytterligare nedskärning med 0,13 tjänst kan vara möjlig; 

besparing på totalt 75 000 kr 

- Återstående besparing på 38 000 kr att tas från verksamheterna. 

Det finns andra besparingsåtgärder som alternativ, men dessa bedöms av utbildningssektorn 

få mer otillfredsställande konsekvenser. 

 

Ledamöterna diskuterar olika besparingar och dess konsekvenser. De är överens om att 

förslaget att lägga ner verksamheten med pedagogisk omsorg är den bästa besparings-

lösningen. Ordentligt beslutsunderlag såsom en risk- och sårbarhetsanalys krävs innan ett 

beslut om nedläggning av verksamhet kan tas av kommunfullmäktige. 

Ärendets gång 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-12, § 67 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 67, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-08-12 

- Förslag till utbildningsnämndens driftbudget och investeringsbudget 2020 med 

investeringsplan 2021–2022, chef utbildningssektor Tina Hededal, 2019-08-23 

- Utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget 2020–2022, chef utbildningssektor  

Tina Hededal, 2019-08-23 

- Förslag till utbildningsnämndens driftbudget 2020, chef utbildningssektor  

Tina Hededal, 2019-08-23 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen         
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§ 63 Dnr 2019-000052  

Revidering av tillämpningsregler för  
förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 

Utbildningsnämndens beslut 

Anta förslag till ändring i texten under rubriken "Erbjudande och placering" i tillämpnings-

regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem att lyda "Ett barn har rätt till en 

förskoleplats".       

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden antog förslag till revidering av tillämpningsregler för förskola, 

pedagogisk omsorg och fritidshem på sitt sammanträde 2019-06-24, § 45. 

Efter kontakt med jurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har det framkommit  

att kommunen inte kan formulera sig i tillämpningsreglerna att "Ett barn har inte rätt till 

förskoleplats vid två olika förskolor, vare sig inom kommunen eller delat mellan flera 

kommuner." Istället föreslås att motsvarande text under rubriken "Erbjudande och placering" 

omformuleras till att bli "Ett barn har rätt till en förskoleplats."  

Ärendets gång 

- Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-12, § 68  

- Utbildningsnämnden 2019-06-24, § 45 

- Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-06-03, § 51 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 68, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-08-12 

- Gällande tillämpningsregler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, förskolechefer 

Agneta Augustsson och Charlotte Ahlberg, 2019-06-26 

Beslutet ska skickas till 

- Chef utbildningssektor Tina Hededal 

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

- Assistent Maria Alfredsson     
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§ 64 Dnr 2019-000068  

Reviderad tobakspolicy för Essunga kommuns skolor 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna förslag till reviderad tobakspolicy.        

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån svensk lag om tobak och liknande produkter (2018:2088, hette tidigare tobakslagen) 

och kommunfullmäktiges beslut i 2009-05-25, § 41 att kommunen ska arbeta för en ökad 

hälsa bland invånare och bli en tobaksfri kommun, har en revidering av tobakspolicyn gjorts 

för Essunga kommuns skolor. 

Ändringar i tobakspolicyn: 

- Utökats från att vara en tobaksfri skola till att bli tobaksfri skoltid. 

- Förtydligande att det är rektor/arbetslaget/mentor som ansvarar för att vårdnadshavare får 

information om tobakspolicyn och handlingsplanen vid föräldramötena eller annat tillfälle.      

- Små språkförändringar i texten har ändrats enligt kommunens skrivregler, exempelvis skall 

till ska. 

Förändringarna som gjorts i tobakspolicyn har skett i samråd med folkhälsostrateg  

Madeléne Engvall, chef utbildningssektor Tina Hededal och elevhälsan.       

Ärendets gång 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-12, § 73 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag § 73, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-08-12 

- Tjänsteskrivelse, folkhälsostrateg Madeléne Engvall, 2019-08-08 

- Förslag till reviderad tobakspolicy för Essunga kommuns skolor, folkhälsostrateg  

Madeléne Engvall, 2019-08-08 

- Publikation nr 19049 Nya regler om rökfria utomhusmiljöer från och med den 1 juli 2019, 

Folkhälsomyndigheten, 2019-05-23 

Beslutet ska skickas till 

- Folkhälsostrateg Madeléne Engvall 

- Elevhälsan på alla Essunga kommuns skolor 

- Alla rektorer på Essunga kommuns skolor 

- Folkhälsorådet 

- Kommunstyrelsen och alla nämnder 
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- Socialnämnden 

- Bygg- och miljönämnden 

- Essunga Bostäder AB     
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§ 65 Dnr 2017-000091  

Anmälan, kritik mot tillvägagångsätt vid placering på 
Förskolan Dalagården, JO dnr 8482-2017 

Utbildningsnämndens beslut 

- Ge administrativ chef i uppdrag att ta fram riktlinjer kring utlämnande av allmänna 

handlingar som ska gälla för alla verksamheter i Essunga kommun. 

- Ledamöterna tar del av Justitieombudsmannens (JO:s) beslut i anmälan ärende 8482-2017 

och lägger det till handlingarna.     

Sammanfattning av ärendet 

En vårdnadshavare anmälde i december 2017 Essunga kommun till Justitieombudsmannen 

(JO, Riksdagens ombudsmän), dnr 8482-2017. Anmälan gällde tillvägagångssättet vid hennes 

barns placering i en förskola då hon som vårdnadshavare inte hade lämnat sitt samtycke till 

placeringen. I anmälan har hon uppgett att barnet bor växelvis hos föräldrarna. Vårdnads-

havaren framförde också klagomål på kommunens hantering av hennes begäran att få ta del 

av vissa handlingar som gällde hennes andra barn i förskolan. 

 

Utbildningsnämnden antog på sitt sammanträde 2018-03-12, § 9, förvaltningschef  

Bosse Svenssons förslag till yttrade i ärendet, som innehöll en redogörelse för hand-

läggningen och utbildningsförvaltningens bedömning av denna.  

Den 12 juli 2017 inkom JO med sitt beslut i anmälan mot utbildningsnämnden i Essunga 

kommun för handläggningen av en ansökan om placering i förskola samt kritik mot nämnden 

för bristfällig handläggning av en begäran att få del av en handling (dnr 8482-2017). 

Beslutet i korthet lyder: 

”l en anmälan har frågan uppkommit om en kommuns hantering av en ansökan om en 

förskoleplacering där det visat sig att föräldrarna inte var överens om en sådan placering.  

JO uttalar att frågor om placering i förskola är sådana som barnets vårdnadshavare som 

huvudregel måste vara överens om. Ett erbjudande från en kommun om en förskoleplacering 

är emellertid just ett erbjudande. Verksamheten är frivillig och kommunens erbjudande 

medför inget tvång att utnyttja den erbjudna placeringen. Även om vårdnadshavarna i 

normalfallet måste vara eniga i frågor som rör deras barns placering i förskola kan det  

enligt JO inte ställas krav på att kommunen kontrollerar att vårdnadshavarna är överens. 

Kommunen måste kunna utgå från att vårdnadshavarna är ense. Mot bakgrund av detta har 

nämnden inte fått kritik för att ett placeringsbeslut har fattats utan att man kontrollerat att 

vårdnadshavarna varit överens om en sådan placering. 
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Nämnden har dock fått kritik för att inte ha informerat anmälaren om att det krävs ett 

skriftligt beslut av myndigheten för att ett beslut att inte lämna ut en handling ska kunna 

överklagas.” 

Under sammanträdet 

Ledamöterna är överens om att en rutin kring utlämnande av handlingar bör tas fram, som ska 

gälla för alla verksamheter i kommunen.           

Ärendets gång 

- Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-12, § 70  

- Utbildningsnämnden, 2018-03-12, § 9 

Beslutsunderlag  

- Protokollsutdrag § 70, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-08-12 

- Beslut i anmälan mot utbildningsnämnden, Justitieombudsmannen (JO), 2019-08-12.      

Beslutet ska skickas till 

Administrativ chef Lina Jonasson 
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§ 66 Dnr 2019-000066  

Styrgrupp för arbete kring Essunga kommuns skollokaler 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna styrgruppens förslag på uppdrag och tidplan för arbetet kring Essunga kommuns 

skolorganisation och planering av skollokaler daterat den 20 augusti 2019.      

Sammanfattning av ärendet 

Framtida skolorganisation och planering av skollokaler är två frågor som påverkar varandra 

och kan också ha inverkan på kommunens platsutveckling. Komplexiteten gör frågorna 

principiella och ligger därför utanför utbildningsnämndens beslutsmandat. Därför tillsattes en 

särskild politisk styrgrupp enligt kommunstyrelsens beslut 2019-06-19, § 84 för att utreda 

frågan i mer detalj. I enlighet med detta beslut, valde utbildningsnämnden 2019-06-24, § 55 

att ordinarie ledamöter i nämndens arbetsutskott, i samarbete med kommunstyrelsens 

arbetsutskott, ska bilda en styrgrupp för utveckling av Essunga kommuns framtida skollokaler 

och skolorganisation som ska återrapportera till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. 

Styrgruppen har tagit fram ett förslag på uppdrag och tidplan till kommunstyrelsens nästa 

sammanträde den 2 september 2019. Samtliga partier har fått möjlighet att lämna in yttrande i 

ärendet. 

Under sammanträdet 

Ordförande Maria Malmberg (C) presenterar styrgruppens förslag på uppdrag och tidplan från 

deras sammanträdde den 20 augusti 2019:  

Sammansättning: Ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott och utbildnings-

nämndens arbetsutskott. 

Förslag till uppdrag: Styrgruppens uppdrag är att vara beredande inför beslut i utbildnings-

nämnden och kommunfullmäktige. 

Styrgruppen ska säkerställa att det finns ett tillräckligt beslutsunderlag till utbildnings-

nämnden och kommunfullmäktige för beslut om framtida skolorganisation och investering i 

skollokaler. Med framtida skolorganisation och skollokaler avses en strategisk planering för 

de närmaste 20–30 åren.  

Avgränsning: Detaljplanering av organisation och lokaler för det kommande läsåret ligger 

inom ramen för utbildningsnämndens beslutsmandat och ingår därför inte i styrgruppens 

arbete.  

Förslag till tidplan:  

- Statusutredning skollokaler – klart december 2019. 

- Underlag för beslut om framtida skolorganisation för behandling i utbildningsnämnden – 
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klart våren 2020. 

- Underlag för beslut i kommunstyrelsen om investering i skollokaler – klart våren 2020. 

Resurser från förvaltningen: chef utbildningssektor, tf kommundirektör, samhällsbyggnads-

chef, ekonomichef och VD för Essunga bostäder utgör ledningsgrupp som står till styr-

gruppens förfogande. Chef utbildningssektor är sammankallande i ledningsgruppen.      

Ärendets gång 

- Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-12, § 71  

- Utbildningsnämnden 2019-06-24, § 55  

- Kommunstyrelsen 2019-06-19, § 84 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag § 71, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-08-12 

- Förslag på uppdrag och tidplan, Styrgrupp för skollokaler och skolorganisation, 2019-08-20   

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen     
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§ 67 Dnr 2019-000001  

Information utbildningsnämnden 2019 

Under sammanträdet 

1. Vuxenrådet 

2. Personal/rekrytering 

3. Skolskjutsärende    

4. Inbjudan webbinarium den 10 september 2019 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inbjuder till webbinarium angående hot och hat 

mot förtroendevalda.       
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§ 68 Dnr 2019-000002  

Delegationsbeslut utbildningsnämnden 2019 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 26 augusti 2019.     

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 handläggningen 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 föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutande-

rätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.  

Utbildning i grundskolan 

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 enligt utbildningsnämnden delegationsordning punkt 7.5, dokid Un 6828.      

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut om utredning av omständigheterna kring elev som anser sig ha blivit utsatt 

för kränkande behandling, chef utbildningssektor Tina Hededal, 2019-08-16  
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§ 69 Dnr 2019-000003  

Delgivningar utbildningsnämnden 2019 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna redovisning av meddelanden inkomna 19 juni till och med 23 augusti 2019 som 

förtecknas i protokoll.           

Sammanfattning av ärendet 

- Justerat protokoll §§ 66–74, Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-08-12 

- Protokollsutdrag § 100 Facklig representants deltagande på utbildningsnämndens 

sammanträden, Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau), 2019-08-14  

- Beslut fördelning av bidrag Stärkta bibliotek i hela landet 2019 GD 2019:108,  

KUR 2019/3533, Kulturrådet, 2019-06-13  

- Beslut om regionalt arrangörsstöd för att främja barn- och ungdomskultur 2019,  

Kultur i Väst, 2019-06-13 

- Brev med erbjudande om huvudmanna-/rektorsdialog utifrån kommunens behov, 

Skolinspektionen, 2019-06-19 

- Tillsyn och efterkontroll LSO 2:2 Nossebro skola, fastighet Stallaholm 1:206  

dnr 2018-000903-081-001, Räddningstjänsten Västra Skaraborg, 2019-08-19    

 


