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Tid och plats

Måndagen den 12 oktober 2020, kl. 17:00 till 18:29 i
Kommunkontoret sammanträdesrum A.

Beslutande
Ledamöter

Maria Malmberg (C), ordfårande
Pernilla Jönsson (M), vice ordförande
Kenth Henningsson (S)
Joakim Svensson (M), ersätts av Fredrik Karlsson (M)
Anette Hillström (S)

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Karlsson (M) ersätter Joakim Svensson (M)

Övriga närvarande
Ersättare
övriga

Tina Hededal, chef utbildningssektor
Elin Mellberg, t.f. kanslichef
Emelie Skogfålt, kvalitetsstrateg, § 70
Karin Lind, facklig representant, del av§ 71 (via Skype)

Utses att justera

Fredrik Karlsson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2020-10- I 6, kl. 08:00.

Justerade paragrafer

§§ 70-77

Underskrifter

sekreterare

Ordförande
Maria Malmberg

(C)

Justerare
Fredrik Karlsson (M)
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Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillkännagivits på kommunens ans lagstavla.
Beslutsinstans

Utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde

2020-10-12

Datum då protokollet justerades

2020-10-16

Datum då tillkännagivandet
publiceras

2020-10-16

Datum då publiceringen av
tillkännagivandet upphör

2020-11-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Underskrift
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Ärendelista
§ 70

Redovisning av intern kontrollplan 2020, tertial 2

Un 2020/74

§ 71

Utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget
2021

Un 2020/32

§72

Redovisning elevers måluppfyllelse F-5 skolorna

Un 2020/85

§ 73

Sammanträdesdagar 2021 , utbildningsnämnden

Un 2020/83

§ 74

Delegationsbeslut utbildningsnämnden 2020

Un 2020/2

§ 75

Delgivningar utbildningsnämnden 2020

Un 2020/3

§ 76

Styrgrupp för arbete kring Essunga kommuns
skollokaler

Un 2019/66

§77

Information utbildningsnämnden 2020

Un 2020/1
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§ 70

Dnr Un 2020/74

Redovisning av intern kontrollplan 2020, tertial 2
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna redovisningen av intern kontrollplan 2020, tertial och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har i intern kontrollplan för 2020 valt att ha fåljande kontrollpunkter:
• Kontroll av att budgetuppföljningar görs enligt plan
• Kontroll av nämndens delegationsordning
• Kontroll av rutiner för elever i behov av stöd i form av anpassningar och/eller särskilt
stöd
I detta ärende presenteras statusläge får de kontroller som har genomfåtis under första halvåret
av 2020.

Kontroll av att budgetuppföljningar görs enligt plan
Intern kontrollen visar att budgetuppföljningar har genomfötis månadsvis med controller och
ansvariga cheferlbudgetansvarig. Nämnden beslutade om en handlingsplan över åtgärder för en
budget i balans i slutet av maj.
Kontroll av nämndens delegationsordning
Kontrollen innebär att följa upp om nämndens delegationsordning är uppdaterad enligt gällande
lagstiftning och att delegater har kunskap om vad delegation innebär och hur det ska hanteras. En
översyn av delegationsordningen har påbötjats och kontrollen visar att vissa delar saknas. Till
stor del handlar det om sådant som rör beslut enligt Skollagen. Kommunens kanslienhet har i
planering 2021 satt upp som aktivitet att se över och uppdatera samtliga nämnders
delegationsordningar. Denna kontrollpunkt kommer därför inte följas upp något mer under 2020.
Kontroll av rutiner för elever i behov av stöd i form av anpassningar och/eller särskilt stöd
Denna kontroll inbegriper dokumentgranskning av framtagen process, dokumentgranskning
rutiner och blanketter för de skolorna. Stickprov ska även göras av åtgärdsprogram för att se att
de följer framtagen standard. Kontrollen har inte genomfötis utan kommer att genomfåras under
hösten .
Emelie Skogfålt, kvalitetsstrateg redogör för ärendet.

Justerare
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Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 74, Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-09-29
- Tjänsteskrivelse 2020-09-23

Beslutet ska skickas till
Kvalitetsstrateg
T.f. kanslichef

Justerare
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Dnr Un 2020/32

§ 71

Utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget 2021
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna förslag till verksamhetsplan och budget 2021 som sitt eget.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har tagit fram en plan för verksamheten nästkommande år och avsätta
ekonomiska medel till verksamheten för drift och utveckling för dess genomförande.
Arbetet har utgått från den Strategiska planen och kommunfullmäktiges mål och prioriterade
aktiviteter som ska genomföras under verksamhetsåret har tagits fram.
På budgetdialogen den 15 september gjorde Tina Hededal, chefutbildningssektor en
genomgående presentation av utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget 2021.
Tina Hededa l, chefutbildningssektor redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 73 , Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-09-29
- Tjänsteskrivelse, 2020-09-23
- Verksamhetsplan och budget 2021, utbildningsnämnden
- Sammanställning 2021, Driftsbudget utbildningsnämnden
Beslutet ska skickas till
Chef utbildningssektor
Ekonomichef

Justerare
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§ 72

Dnr Un 2020/85

Redovisning elevers måluppfyllelse F-5 skolorna
Utbildningsnämndens beslut
Ta del av redovisningen av måluppfyllelse för F-5-skolorna läsåret 2019/2020 och lägga dem till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på
skolenhetsnivå (skollagen 4 kap. 3 §). Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och
likvärdighet i forhållande till de nationella målen, kraven och riktlinjerna för skolan. Huvudman
respektive rektor ska dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet (skollagen 4 kap. 6 §).
Dokumentationen ska ge en samlad bild av verksamhetens resultat, måluppfyllelse och
kvalitetsarbete, och syftet är att utgöra ett underlag i kvalitetsarbetet (Skolverket, 2012). Denna
tjänsteskrivelse utgör en dokumentation på huvudmannanivå, och kvalitetsanalyserna en
dokumentation på rektors-/enhetsnivå.
På utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-09-29 § 75 informerade Hector
Strello, rektor Nossebro skola F-5 , Madelaine Hallin, rektor Bredöls skola F-5 och Malin
Svantesson, rektor Jonslunds skola F-5 i ärendet.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 75 , Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-09-29 .
- Tjänsteskrivelse, 2020-09-23
-Förslag till redovisning för måluppfyllelse for Nossebro skola F -5 , läsåret 2019/2020
- Förslag till redovisning för måluppfyllelse for Bredöls skola F-5 , läsåret 2019/2020
-Förslag till redovisning för måluppfyllelse for Jonslunds skola F -5 , läsåret 2019/2020

Beslutet ska skickas till
Tina Hededal, Chef utbildningssektor
Hector Strello, Rektor Nossebro skola F-5
Madelaine Hallin, Rektor Bredöls skola F-5
Malin Svantesson, Rektor Jonslunds skola F-5

Utdragsbestyrkande
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Dnr Un 2020/83

§ 73

Sammanträdesdagar 2021, utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna utbildningsnämndens arbetsutskotts och utbildningsnämndens sammanträdesdatum
för 2021 enligt kommunkansliets förslag.

Utbildningsnämndens beslut
Bordlägga frågan kring vilken tidpunkt utbildningsnämndens sammanträden ska börja under
2021 till nästkommande sammanträde för utbildningsnämnden,

Sammanfattning av ärendet
Kommunkansliet lägger härmed fram ett förslag på sammanträdesdatum för
utbildningsnämndens och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträden under 2021.
Förslaget är framtaget utifrån flera olika aspekter och innehåller olika parametrar för att skapa en
helhet kring de beslutande instansernas sammanträdesdagar under 2021.
Under 2020 har en tydlig ärendeberedningsprocess infötts innan ärenden kommer upp till
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden. Denna ärendeberedningsprocess har tydliggjort
skillnaden mellan tjänstemannaorganisationen och politiken. Denna förändring var det första
steget som togs till att få en tydligare ärendeprocess .
Aspekter och parametrar som förslaget bygger på:
l . Det finns sex politiska tåg som går från nämndernas arbetsutskott till
kommunfullmäktige. Vatje instans har i förslaget sex sammanträdesdatum var utom
socialnämndens arbetsutskott som på grund av hanteringen av individärenden behöver ha
fler sammanträdesdagar inbokade. Från att ett ärende först tas upp i ett arbetsutskott tills
det att beslut tas i kommunfullmäktige tar det ungefår en och en halv månad.
2 . Kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnderna kommer att ha sammanträden samma
vecka för att kunna få med ärenden till kommunstyrelsen och sedan till
kommunfullmäktige.
3. Vatje nämnd kommer att ha en veckodag som blir deras sammanträdesdag.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige =
måndagar.
Utbildningsnämndens arbetsutskott och utbildningsnämnden= tisdagar
Socialnämndens arbetsutskott och socialnämnden = onsdagar
Bygg och miljönämndens beredning och bygg och miljönämnden =torsdagar
4. Det är två veckor mellan de flesta möten. Undantaget är i den veckan då
kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnderna har sina möten. För nämnderna blir det
mindre än två veckor mellan nämndernas möten och kommunstyrelsen.
5. Det kan bli aktuellt med omedelbarajusteringar från nämndernas möten för att hinna få
med till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige. Förslaget bygger på att det
är fårankrat att det detta kan ske. Argumentet som talar för omedelbar justering vid behov
är att man får ett bättre och mer preciserat flöde i vatje Tåg.
6. Tågen är förankrade i kommunkansliet hos nämndsekreterarna och hos ekonomichef,
kvalitetsstrateg samt kommundirektör. Den ekonomiska processen med årsredovisning,
delårsrapporter, taxor och avgifter, ekonomiska ramar, verksamhetsplan med budget har
funnits med som en grund till förslaget.
7. Kommunkansliets möjligheter att kunna lägga en bra semesterplanering med två möjliga
perioder har också funnit med som en aspekt i detta förslag.
8. I första hand handlar fårslaget om att skapa en helhet och tydlighet. Behöver nämnderna
ha flera sammanträdesdagar har ordföranden alltid möjlighet att kalla till extra möten
som inte är planerade i förväg.

Under sammanträdet
Utbildningsnämnden beslutar att bordlägga frågan kring tidpunkten för när nämndens
sammanträden ska bötja under 2021 tills nästa nämndsmöte på grund av att nämnden inte var
fulltalig.
Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 78, Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-09-29.
-Tjänsteskrivelse, 2020-09-23
-Förslag sammanträdesdagar 2021

Beslutet ska skickas till
T.f. kanslichef
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Dn r U n 2020/2

§ 74

Delegationsbeslut utbildningsnämnden 2020
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut som fättecknas i protokoll den 12 oktober 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 förmån för ärenden
av mer principiell beskaffenhet. Detta möjliggör en effektivare verksamhet från nämnden till
delegaten med kottare beslutsvägar och snabbare handläggning av utvalda ärenden enligt
delegations01·dningen .
Beslut gjorda på delegation ska redovisas tillutbildningsnämnden 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 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 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.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut punkt 7.5. Kränkningar under perioden 2020-09-15-2020-10-02, 2020-10-12

Beslutet ska skickas till
Chef utbildningssektor

Utdragsbestyrkande
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Dnr Un 2020/3

§ 75

Delgivningar utbildningsnämnden 2020
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna redovisning av meddelanden inkomna 15 september till och med 6 oktober 2020 som
fötiecknas i protokoll.

Sammanfattning av ärendet
Beslut om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den
fristående gymnasieskolan Academy of music and business i Vara 2020 :3301
Beslutbilaga om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den
fristående gymnasieskolan Academy of music and business i Vara.
Handlingsplan vid kris
Mall Prognos etablering

Justerare

Utdragsbestyrkande

11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Essunga kommun

Sammanträdesdatum

2020-10-12

§ 76

Dnr Un 2019/66

styrgrupp för arbete kring Essunga kommuns skollokaler
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna styrgruppens redovisning av sitt uppdrag och den patiipolitiskt eniga viljeinriktningen
[att det inte är aktuellt att avveckla någon eller några skolenheter i kommunens ytterområden)
och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Essunga kommuns skolverksamhet -som omfattar grundskola, grundsärskola, förskaleklass och
fritidshem- är idag organiserad och bedrivs på fyra skolenheter: en i Bredöl med åk F-5 , en i
Jonslund med åk F-5 samt två i Nassebro med åk F-5 respektive åk 6-9.
Enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB) väntas befolkningen i kommunen öka med
cirka tio procent de kommande tio åren. Den största ökningen bedöms ske i åldrarna 6-15 år till
följd av höga födelsetal och inflyttning. Samtidigt står samtliga fyra grundskolor inför betydande
reinvesteringar till följd av att en betydande reinvesterings- och underhållsskuld skjutits på
framtiden. Det krävs omfattande reinvesteringar de kommande åren för att standarden ska
bibehållas.
Framtida skolorganisation och planering av skollokaler är två frågor som påverkar varandra och
som kan ha inverkan på var och hur kommunen växer. Komplexiteten gör frågorna principiella.
För att möta framtida volymökningar och investeringsbehov beslutade kommunstyrelsen därför
vid sina sammanträden 2019-06-19, § 84, och 2019-09-02, § 114, att tillsätta en politisk
styrgrupp, bestående av kommunstyrelsens och utbildningsnämndens respektive arbetsutskott,
med uppdraget att arbeta fram förslag till en framtida skolorganisation och investeringsplanering
av skollokaler.
styrgruppens uppdrag, formulerat i uppdragsbeskrivningen , är att vara beredande inför beslut i
utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. styrgruppen ska säkerställa att
det finns ett tillräckligt beslutsunderlag för beslut om framtida skolorganisation och investering i
skollokaler. Med framtida skolorganisation och skollokaler avses en strategisk planering för de
närmaste 20-30 åren. Detaljplanering av organisation och lokaler för det kommande läsåret ingår
inte i uppdraget. Tidplanen för uppdragets genomfårande sattes inledningsvis till våren 2020.
Till följd av earona-pandemin förlängdes tidplanen till den 31 december 2020 vid
kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-23.

Justerare
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Till styrgruppens förfogande tillsattes en arbetsgrupp, bestående av chef utbildningssektor,
kommundirektör, samhällsbyggnadschef, ekonomichef och VD Essunga bostäder.

Uppdragets genomfOrande
För att säkerställa genomförandets objektivitet och saklighet och att uppdragets genomförande
vilar på faktabaserad grund, har upphandlade externa konsulter anlitats.
Under senare delen av hösten 2019 genomförde PE Teknik och Arkitekturer AB en
fastighetsekonomisk utredning av skolfastigheternas byggtekniska status. Syftet var att utreda
behov av renovering av fastigheterna helt eller delvis, alternativt att riva och bygga nya
skollokaler.
I utredarnas rappm1 föreslås att kommunen prioriterar åtgärder för att bevara och säkra upp
skolfastigheterna. Det betonas att man behöver studera fler aspekter, såsom infrastruktur,
tekniska försö1jningssystem samt de geologiska förutsättningarna, för att få ett klarare
fastighetsekonomiskt beslutsunderlag gällande samlokalisering.
Den fastighetsekonomiska utredningen kompletterades under våren 2020 med en
organisationsutredning av EY.
EYs uppdrag har varit att analysera den befintliga organisationen för förskoleklass , grundskola,
grundsärskola och fritidshem utifrån olika scenarier.
Utifrån en milägesanalys har utredarna tagit fram och kostnadsberäknat tre handlingsalternativ:

l) Behålla nuvarande fyra skolenheter. Samtliga skolenheter genomför reinvesteringar för
ytterligare 30 års livslängd .
Ekonomiska konsekvenser
Investering: 244 500 tkr
Drift: 74 940 tkr/år
Ack. driftskostnader på 30 år: 380 280 tkr
2) Centralisera skolverksamheten till Nossebro. Skolorna i Nassebro renoveras för
ytterligare 30 års livslängd samt tillskapande av ytterligare undervisningslokaler för att
inrymma alla elever.

Ekonomiska konsekvenser
Investering: 214 l 00 tkr
Drift: 71 135 tkl·/år
Ack. driftskostnader på 30 år: 239 460 tkr

Utdragsbestyrkande
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3) Behåll skolorna i Jonslund och Nossebro samt ändra upptagningsområden så att två
jämnstora F-6-enheter tillskapas. Reinvesteringar i Nossebro samt om- och nybyggnation
i Jonslund krävs.
Ekonomiska konsekvenser
Investering: 238 900 tkr
Drift: 74 067 tkr/år.
Ack. driftskostnader på 30 år: 266 130 tkr

De långsiktiga ekonomiska konsekvenserna mellan handlingsalternativ 1) och 3) innebär, allt
annat lika, att det sannolikt kommer att saknas ekonomiska förutsättningar för den
personalökning som motsvarar elevökningen och samtidigt genomföra nödvändiga investeringar.

I sina sammanfattande slutsatser har utredarna konstaterat att verksamheten i nuläget fungerar
väl och att den uppvisar förhållandevis god kvalitet avseende elever och personal. Vidare
konstateras:
~

Att befolkningsökning, enligt utredarnas bedömning, inte är ett hållbart argument för att
behålla ytterskolorna. Detta eftersom ytterskolorna är för små för att långsiktigt
säkerställa kvalitet och resurseffektivitet jämfört med en centralisering.

~

Att en övervägande majoritet av de personer och funktioner som ingått i utredningen är
positiva till en centralisering.

~

Att centralisering kan bibehålla kvalitet och frigöra resurser. Utredamas analys visar att
centralisering skapar förutsättningar för att långsiktigt säkerställa god kvalitet i
verksamheten.

~

Att de stora kommande pensionsavgångarna inom 5-l O år talar för centralisering. Det
kommer sannolikt att bli svåt1 att säkerställa lika god behörighet på små skolenheter där
totalvolymen lärare är lägre. Ett alternativ till centralisering blir därför en
kostnadsdrivande logistikverksamhet av transport av personal eller elever me llan
skolenheter under skoldagen .

~

Att skillnaderna i driftskostnader mellan att behålla ytterskolorna och en centralisering
får mycket stor ekonomisk effekt över tid.

Utredningen har presenterats i en skriftlig rappot1 och en muntlig presentation för gruppledarna
för de partier som är representerade i kommunfullmäktige, i samband med budgetdialogen den
15 september 2020. Vid den efterföljande politiska överläggningen samma dag enades
gruppledarna om att ställa sig bakom utredningens handlingsalternativ 1). Det råder därmed en
parlamentarisk partipolitisk enighet runt viljeinriktningen att det inte är aktuellt att avveckla
någon eller några skolenheter i kommunens ytterområden.
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Vid styrgruppens sammanträde 2020-09-30 beslutade styrgruppen att redovisa sitt uppdrag
tillsammans med denna viljeinriktning till utbildningsnämnden och kommunstyrelsen .

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-08.
EYs slutrapport om att organisera grund- och grundsärskola för att möta framtidens behov.
PE Teknik och Arkitekters rappoti skolutredning 2019 .
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-19, § 84.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-02, § 114.

Skickas till
Chef utbildningssektor
Kommundirektör

Justerare
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§ 77

Dnr Un 2020/1

Information utbildningsnämnden 2020
Sammanfattning av ärendet
Maria Malmberg (C) informerar om skolpolitiskt nätverk i samverkan med Skaraborgs skol- och
utbildningschefer. Föredragning av Lars Stjernkvist: gemensamt ansvar- en modell kring
dimensionering och planering av Komvux och gymnasieskola. Maria Malmberg valdes till ny
sammankallande i det skolpolitiska nätverket i Skaraborg. Nätverket beslutade att vatje kommun
har rätt att bjuda in arbetsutskottet till dessa träffar och att två träffar per år är inplanerade. En
konferens på våren och en gång på hösten i samband med avstämning kring antagningen
gymnasieplatser Skaraborg.
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