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Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.00-12.30 

 
Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande 

Sture Pettersson  (S)  vice ordförande 
Emma Sjögren  (KD) ledamot 
Leif  Jonegård  (L) ledamot, deltar ej § 44 
Brita Kvicklund  (L) ledamot 
Ola Jonegård  (M) ledamot 
Arne Andersson  (S) ledamot 
Elvy Enoksson  (S) ledamot 
Tuula Ojala  (S) ledamot 
Bernt Ekström  (V) ledamot 
Birgitta Svensson  (C) tjänstgörande ersättare 
Owe Andersson  (S) tjänstgörande ersättare 
BengtErik Askerlund  (MP) tjänstgörande ersättare, deltar ej § 44 
Chris Nygren  (V) tjänstgörande ersättare, § 44 
 

Övriga deltagare Chris Nygren  (V) ersättare, §§ 36-43, 45-53 
Maria Appelgren  utbildningschef 
Jacob Appelgren  pristagare namntävling, § 36 
Elin Bertilsson  pristagare namntävling, § 36 
Marie-Louise Brage  gymnasiechef/rektor, § 37 
Anna-Karin Yséus  grundskolechef, §§ 38, 41, 42 
Emma Bohman  rektor, § 38 
Yessin Ghaddab  t.f. rektor, § 38 
Tomas Ärlevik  rektor, § 38 
Maj-Lis Häljeskog  kostchef, § 38 
Petra Lindsten  PA-konsult, § 40 
Lotta Hjoberg  chef sektor stöd och omsorg, § 41 
Carina Törnell  sekreterare 
 

Justerare Elvy Enoksson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 36-53 

 Carina Törnell  

Ordförande  
 

 Anette Karlsson  

Justerande  
 

 Elvy Enoksson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-03-14 

Anslagsdatum 2018-03-20 Anslaget tas ner 2018-04-13 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  

   

   

   

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-03-14 

Sida 4 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 36                                                   Dnr 2017/00526  

Namntävling - prisutdelning 

  

 
Ordförande Anette Karlsson (M) gratulerar och överlämnar pris till vinnarna i 
namntävlingen "Två nya förskolor", Elin Bertilsson och Jacob Appelgren.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden har utlyst en namntävling för att ta fram namn på de två 
nya förskolor som kommer att byggas i Mariestads kommun. 

Vid utbildningsnämndens möte 2018-02-06 (Un § 30) utsåg nämnden 
Kronoparkens förskola och Sjölyckans förskola som vinnande namnförslag. 

Fyra stycken har lämnat in Kronoparkens förskola som namnförslag och fyra 
stycken har lämnat in Sjölyckans förskola som namnförslag. Nämnden 
beslutade då att en vinnare per förskola skulle utses genom lottning. Lottningen 
genomfördes på arbetsutskottets möte 2018-02-26.              
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Utbildningsnämnden 

UN § 37                                                   Dnr 2016/00301  

Presentation nya chefer sektor utbildning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Bakgrund 

Utbildningsnämnden har gett utbildningschef i uppdrag att presentera nya 
chefer som börjar arbeta inom sektor utbildning.       

Behandling på sammanträdet 

Tillträdande gymnasiechef tillika rektor Marie-Louise Brage presenterar sig. 
Marie-Louise tillträder sin tjänst 15 mars 2018.      

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.      

 

 

Expedierats till: 
Gymnasiechef/rektor Marie-Louise Brage. 
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Utbildningsnämnden 

UN § 38                                                   Dnr 2018/00007  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningar, 
klagomål och synpunkter. Avvikelserapporter 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.     

Bakgrund 

Följande ärenden anmäls: 

Dnr UN 2018/20, 21, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 
69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77.   

Behandling på sammanträdet 

Grundskolechef Anna-Karin och grundskolerektorerna Emma Bohman, 
Yessin, Ghaddab, Tomas Ärlevik redovisar hur skolorna arbetar mot 
kränkningar på nätet med mera enligt uppdrag 2017-12-19 (Unau § 111). 

Grundskolechef  Anna-Karin Yséus redogör för ett inkommet ärende från 
Barn- och elevombudet, dnr UN 2018/105. 

Kostchef Maj-Lis Häljeskog redovisar inlämnade avvikelserapporter inom 
kostverksamheten, dnr UN 2016/448.      

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.     
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Utbildningsnämnden 

UN § 39                                                   Dnr 2016/00448  

Framtida rapportering av Avvikelserapport kosten 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att avvikelser inom kostenheten sammanställs 
och redovisas fyra gånger per år i samband med utbildningsnämndens 
ekonomiska prognoser.  

Bakgrund 

Utbildningsnämndens arbetsutskott gav dåvarande utbildningschef Katarina 
Lindberg i uppdrag att ta fram en blankett för avvikelserapport för 
kostverksamheten, 2016-11-29 (Un § 99). Blanketten har efter framtagandet 
använts inom kostverksamheten och inkomna ärenden har redovisats i 
utbildningsnämnden på samma sätt som inkomna klagomål, samt ärenden om 
kränkningar. Efter framtagande av en sammanställning där inkomna ärenden 
kan klassificeras och samordnas, föreslås att återrapporteringen av inkomna 
avvikelser istället sker fyra gånger om året i samband med att utbildnings-
nämndens ekonomiska prognoser redovisas.       

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Avvikelserapporter Kostenheten" upprättad av 
utbildningschef Maria Appelgren.  

 

 

Expedierats till: 
Kostchef Maj-Lis Häljeskog 
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Utbildningsnämnden 

UN § 40                                                   Dnr 2017/00102  

Systematiskt arbetsmiljöarbete - Sjukfrånvarostatistik 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av sjukfrånvarostatistiken för 
utbildningsnämndens verksamheter år 2017.  

Bakgrund 

Mariestads kommun har framtagna rutiner för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  

Behandling på sammanträdet 

PA-konsult Petra Lindsten redovisar sjukfrånvarostatistiken för 
utbildningsnämndens verksamheter för år 2017.      

Underlag för beslut 

Sjukfrånvarostatistik 2017.      

 

 

Expedierats till: 
PA-konsult Petra Lindsten 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-03-14 

Sida 9 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 41                                                   Dnr 2017/00542  

Närvaroteam - Hemmaplanslösningar 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar bidra med resurser motsvarande två 
heltidstjänster, en lärare och en socialpedagog, till ett Närvaroteam. 

2. Utbildningsnämnden beslutar att finansiera Närvaroteamet genom att 
omfördela budgeterade medel avseende placeringar med 1,2 mkr. 

3. Utvärdering av Närvaroteamet ska genomföras efter 6 månader, 
gemensamt med socialnämnden, avseende effekten samt 
kostnadsfördelningen. 

Bakgrund 

Barn och unga i Mariestads kommun ska växa upp under trygga och goda 

förhållanden. Alla barn och unga ska ges möjlighet till goda uppväxtvillkor i 

kommunen och ges förutsättningar till god fysisk och psykisk hälsa för att 

senare utvecklas till goda samhällsmedborgare. Det finns barn och unga 

som av olika anledningar inte förmår fullfölja sin skolgång eller som lever i 

otrygga miljöer. För dessa barn och unga behöver socialnämnden och 

utbildningsnämnden ytterligare utveckla samverkansformer. 

Grundskolechef och individ- och familjeomsorgschef har på uppdrag av 

sektorchefer gjort en översyn av pågående arbete, inhämtat information från 

andra kommuner, studerat hem för vård eller boenden och sammanställt 

resultatet.  

Målsättningen med arbetet är att minska antalet hemmasittare/school-drop-

outs genom att arbeta mer förebyggande och främjande samt skapa fler 

lösningar på hemmaplan så att det endast i undantagsfall blir aktuellt med 

externa placeringar. Denna målgrupp har ofta en komplex problematik och 

en framgångsfaktor i arbetet med dessa barn/unga/elever är att rätt stöd 

sätts in samtidigt från skola och socialtjänst. Genom samordnade insatser 

och fler gemensamma arbetssätt kan detta lättare uppnås. 

Det finns redan idag mycket resurser i kommunal regi för att stödja barn, 

unga och familjer. Det finns även olika former av boenden och 

avlastingsformer för dem som så behöver. Det som saknas är ett 

sammansatt team, ett Närvaroteam, med olika kompetenser som kan arbeta 

riktat mot den unge och dennes familj. Teamet utgörs av till exempel lärare, 

socialpedagog och fritidspedagog. Genom att kombinera Närvaroteamet 

med befintliga resurser stärks möjligheten för alla barn att gå i skolan i 

Mariestads kommun.  
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Forts § 41 

Syftet med teamet är att utifrån det enskilda barnets behov och förmågor 

och i kombination med de olika verksamheternas ordinarie resurser 

överbrygga och undanröja hinder och svårigheter som hindrar dem från att 

lyckas i vardagen, i såväl skola, fritid och i hemmet. Teamet har ett 

perspektiv över hela dygnet och har ett samarbete med bland annat 

familjebehandling, boenden, fältsekreterare/assistent och Elvärket, som 

gynnar den unges utveckling och hälsa. Uppskattningsvis kan teamet arbeta 

med cirka 10 unga åt gången. 

Ytterligare en viktig funktion för Närvaroteamet är att fungera vägledande 

för befintliga professioner inom verksamheterna. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-26 (Unau § 9) överlämnade 
ärendet till utbildningsnämnden utan eget förslag till beslut.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår att utbildningsnämnden beslutar 
enligt tjänstemannaförslaget med tillägg att en utvärdering av 
Närvaroteamet ska genomföras efter 6 månader, gemensamt med 
socialnämnden, avseende effekt samt kostnadsfördelning och finner att 
nämnden beslutar enligt förslaget. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Sektorövergripande Närvaroteam Victoria" upprättad av 
grundskolechef Anna-Karin Yséus och utbildningschef Maria Appelgren. 

Utredning Närvaroteam upprättad av individ- och familjeomsorgschef 
Anette Karlsson och grundskolechef Anna-Karin Yséus. 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus 
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Utbildningsnämnden 

UN § 42                                                   Dnr 2018/00067  

Statistik, analys av utbildningsnämndens verksamheter  

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner informationen avseende nationell 
statistik 2016. 

2. Återkoppling till utbildningsnämnden med svar på de frågeställningar 
som gavs angående bland annat kostnader per elev i förskoleklass.     

Bakgrund 

I enlighet med Skollagen ska varje huvudman systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla utbildningen genom ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att alla barn och 
elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet oavsett var i landet 
den anordnas och oavsett barnens eller elevernas sociala eller ekonomiska 
bakgrund.  

Sammanställning av statistik från utbildningsnämndens verksamheter görs 
kontinuerligt under året och avser bland annat kostnader, personaltäthet, andel 
pedagogiskt utbildad personal, måluppfyllelse, betygsstatistik och resultat. 

Behandling på sammanträdet 

Grundskolechef Anna-Karin Yséus och utbildningschef Maria Appelgren 
redovisar nationell statistik 2017. Frågor uppstod och utbildningschef Maria 
Appelgren återkopplar svar på dem på utbildningsnämndens möte den 10 april 
2017.      

Underlag för beslut 

Statistik från utbildningsnämndens verksamheter 2017.      
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Utbildningsnämnden 

UN § 43                                                   Dnr 2017/00509  

Delrapport: Genomlysning - Förskollärare och barnskötare 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen. 

Bakgrund 

Utbildningsnämnden gav den 14 november 2017 (Un § 174) utbildningschef i 
uppdrag att göra en genomlysning av hur fördelningen på de olika enheterna ser 
ut gällande förskollärare och barnskötare samt att se över vilka kompetenser 
som finns bland vikarier och anställningsformerna inom förskolans 
verksamheter.  

2 kap. 13 -14 §§ skollagen stadgar att endast den som har legitimation som 
lärare eller förskollärare och är behörig får bedriva undervisning. Utöver lärare 
eller förskollärare får det i förskolan finnas annan personal med sådan 
utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag. 

Underlag för beslut 

Skrivelse "Genomlysning av anställda kompetenser i förskolan" upprättad av 
chef för förskola och pedagogisk omsorg Annica Henrysson och 
utbildningschef Maria Appelgren.  

 

Expedierats till: 
Chef förskolan Annica Henrysson 
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Utbildningsnämnden 

UN § 44                                                   Dnr 2017/00230  

Programstruktur beslut för 2018 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar att antagningen vid Estetiskt program, 
Industritekniskt program lärling samt Marintekniskt program hålls 
öppen under omvalsperioden 2018. 

 
2. Utbildningsnämnden beslutar att programstrukturen på 

Vadsbogymnasiet ska ses över inför läsåret 2019/2020.  
 

3. Utbildningsnämnden beslutar om en återkoppling i maj månad då 
verksamheten ska redovisa hur man aktivt arbetat med att göra 
gymnasieprogrammen, Estetiskt program, Industritekniskt program 
lärling samt Marintekniskt program attraktiva för att locka fler sökande 
till läsåret 2018/2019.   

 

Leif Jonegård anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende. 

BengtErik Askerlund (MP) deltar inte i beslutet.  

Bakgrund 

Vid första ansökningsperioden till gymnasiets utbildningar hösten 2018 har tre 
program ingen eller endast en behörig sökande. Det Estetiska programmet har 
en behörig sökande från annan kommun som valt att söka programmet i första 
hand. Industritekniskt program lärling är ett nytt program som har sin första 
ansökningsomgång och har inte fått någon sökande alls. Marintekniskt program 
har en behörig sökande som valt programmet i första hand och ytterligare två 
sökande som har andra val där de troligen kommer att komma in. För 
närvarande finns en obehörig sökande till Industri lärling och två obehöriga 
sökande till Marinteknisk utbildning. 

Av sociala, kvalitetsmässiga, organisatoriska och ekonomiska skäl innebär 
ovanstående låga elevtal att antagningen för läsåret 2018/2019 bör stoppas. 
Beslutet innebär att programmen förväntas återupptas inför läsåret 2019/2020. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-26 (Unau § 13) överlämnade 
ärendet till utbildningsnämnden utan eget förslag till beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår att inför höstterminen 2018 stoppa 
antagningen vid att inför höstterminen 2018 stoppa antagningen vid Estetiskt 
program, Industritekniskt program lärling samt Marintekniskt program.  
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Forts § 44 

 
En återkoppling ska göras i september 2018 med redovisning om hur man 
aktivt kommer att arbeta med att göra dessa, samt även andra program med lågt 
söktryck, attraktiva inför läsåret 2019/2020.  
 
Sture Pettersson (S) föreslår att antagningen vid Estetiskt program, 
Industritekniskt program lärling samt Marintekniskt program hålls öppen under 
omvalsperioden samt att programstrukturen på Vadsbogymnasiet ska ses över. 
I maj månad ska verksamheten redovisa för nämnden hur man aktivt arbetat 
med att göra gymnasieprogrammen, Estetiskt program, Industritekniskt 
program lärling samt Marintekniskt program attraktiva för att locka fler 
sökande till läsåret 2018/2019. 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar enligt Sture Pettersson (S) förslag.        

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Justerad programstruktur Vadsbogymnasiet" upprättad av 
utbildningschef Maria Appelgren. 

Muntlig information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Gymnasiechef Marie-Louise Brage 
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Utbildningsnämnden 

UN § 45                                                   Dnr 2017/00489  

Nämndmål 2019 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar godkänna föreslagna nämndmål för 2019.  

Bakgrund 

Enligt riktlinjen för det systematiska kvalitetsarbetet och enligt kommunens 
målstyrningsmodell ska utbildningsnämnden ta fram förslag på mål för 2019. 
Utifrån utbildningsnämndens analys av verksamhetsområden och med 
utgångspunkt från de av kommunstyrelsen framtagna fokusområdena för 2016-
2019 har ett förslag till mål 2019 för utbildningsnämnden tagits fram.  

Förslag till mål har diskuterats och arbetats fram på arbetsutskottets möten 
2017-11-28 (Unau § 96), 2017-12-19 (Unau § 109) samt på 
utbildningsnämndens möte 2017-12-12 (Un § 198). Utbildningsnämnden 
beslutade 2018-01-16 (Un § 16) att välja fem målområden för fortsatt arbete. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Nämndmål 2019" upprättad av utbildningschef Maria 
Appelgren. 

Förslag Nämndmål 2019.  

 

Expedierats till: 
"[Skriv text här]"  
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Utbildningsnämnden 

UN § 46                                                   Dnr 2017/00505  

Återkoppling - Vuxenutbildning, Vård och omsorg 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner informationen. 
 

2. Utbildningsnämnden beslutar om en uppföljning av ärendet i oktober 
2018.  

 

Bakgrund 

Arbetsutskottet beslutade 2017-11-28 (Un § 86) att antagningen till vårterminen 
2018, gällande Vård och omsorgsprogrammet, skulle fortgå som planerat med 
utbildningsstart i januari 2018. 

En uppföljning i ärendet gjordes i 2018-02-26 (Unau § 8).  

Vård- och omsorgsutbildningen är den enda yrkesutbildning som ges vid 
Vuxenutbildning Mariestad. Utbildningen består av tre terminer med start i 
januari och augusti varje år. För närvarande har utbildningen 35 platser varje 
termin.  

Det finns ett behov av att se över utbildningens verksamhet och planering för 
att ytterligare höja kvaliteten och individanpassa utbildningen.  

Utbildningschef Maria Appelgren informerar om det pågående 
utvecklingsarbetet och de insatser som gjorts gällande vuxenutbildningens Vård 
och omsorgsprogram.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag. 

Underlag för beslut 

Skrivelse "Verksamhetsutveckling i vård- och omsorgsutbildningen vid 
Vuxenutbildning Mariestad" upprättad av programrektor Per Andersson.  

Expedierats till: 
Programrektor Per Andersson 
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Utbildningsnämnden 

UN § 47                                                   Dnr 2018/00095  

Tillagningskök Björkgården - Informationsärende 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

I samband med tillskapandet av nya omsorgsplatser vid Björkgården (kv. Alen) i 
centrala Mariestad har det uppkommit en diskussion om att kunna uppgradera 
köket så att all matproduktion till äldreomsorgen inom tätorten skulle kunna 
produceras i detta kök. Detta skulle ge möjlighet att samordna och anpassa 
matsedeln utifrån åldersgruppen samt gästernas önskemål och behov. Idag 
tillagas mat till bl.a. Mariegärde, Myran och Kolarbacken vid centralköket 
tillsammans med skolmat till Tunaholmsskolan och Vadsbogymnasiet. 

Ärendet om "tillagningskök äldreomsorgen" handläggs inom kommunstyrelsen.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Tillagningskök äldreomsorgen" upprättad av utbildningschef 
Maria Appelgren.  
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Utbildningsnämnden 

UN § 48                                                   Dnr 2017/00502  

Två nya förskolor - Kronopark, Sjölyckan - 
Informationsärende 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.     

Bakgrund 

Två nya förskolor ska byggas i Mariestad. Den första som fått namnet 
Kronoparkens förskola byggs först.      

Behandling på sammanträdet 

Utbildningschef Maria Appelgren informerar om att förberedelser av 
tomtmarken för bygget av Kronoparkens förskola är i gång. Rivning av 
Kronoparksskolan sker inom kort. Den nya förskolan blir en 
tvåvåningsbyggnad.      

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.      
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Utbildningsnämnden 

UN § 49                                                   Dnr 2018/00008  

Aktuellt - Utbildningschefen har ordet 

  

Utbildningschef Maria Appelgren informerar 

- Alla enheters planer mot kränkandebehandling är klara, godkända och 
utlagda på respektive hemsida. 

- Swish kommer att införas i Högelidskolans cafeteria som 
betalningsmetod.  

- På Vadsbo finns 33 stycken asylsökande ungdomar med boende på 
Vallby Herrgård. 27 av dessa ungdomar betalar Migrationsverket stöd 
för då de ankommit till Sverige före 18 års ålder och därmed har rätt till 
skolgång. För resterande ungdomar har Migrationsverket ännu inte tagit 
beslut om att stöd kommer att utbetalas. 

- Kvalitetsutvecklare Ulrika Törnberg avslutar sin tjänst i Mariestad då 
hon sökt och fått en annan tjänst i Skara kommun.                        
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Utbildningsnämnden 

UN § 50                                                   Dnr 2018/00009  

Ordföranden har ordet 

  

 

Dialogmöte den 21 mars 2018. Anmälningslista skickas runt under mötet.            
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Utbildningsnämnden 

UN § 51                                                   Dnr 2018/00010  

Rapporter 

  

 

Ordförande Anette Karlsson (M) och vice ordförande Sture Pettersson (S) har 
varit på Skol- och utbildningskonferens den 1 mars 2018. Fokus på 
konferensen var digitalisering. Med på konferensen var skolchefer, politiker och 
SKIS/SIKT nätverk. 

Länkar till dokumentationen för konferensen skickas ut i mail av 
nämndsekreteraren.                        
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Utbildningsnämnden 

UN § 52                                                   Dnr 2018/00006  

Delegationsbeslut  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.      

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna 

Delegat: Synneve Åberg, rektor Högelidsskolan 7-9 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/20 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/21 

 
Delegat: Yessin Ghaddab, t.f. rektor Prismaskolan  
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/61 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/64 

 
Delegat: Stina Wallqvist, rektor Unicaskolan 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/52 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/53 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/54 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/59 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/59 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/60 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/63 
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Forts § 52 
 
Delegat: Jenny Forsell, förskolechef  
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Plats i förskola enligt paragraf 5 kap 8 i skollagen Dnr UN 2018/47 

 
Delegat: Kajsa-Stina Helmersson, rektor Ullervads skola 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/74 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/75 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/76 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/77 

 
Delegat: Emma Bohman, rektor Tunaholmsskolan 7-9 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/49 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/50 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/51 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/66 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/68 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/69 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/70 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/71 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/72 

 
Delegat: Sara Olausson, rektor Tidavads skola 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/65 

 
                                                           

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-03-14 

Sida 24 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 53                                                   Dnr 2018/00005  

Handlingar att anmäla 

  

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna 

1. Inbjudan - 19 april 2018 Barns livsvillkor. 

2. Inbjudan – Hot och hat mot förtroendevalda. 

3. Inbjudan - Är din organisation redo för en robot. 

4. Inbjudan - Mottagandeutredningen och kvotseminarium. 

5. Inbjudan – 10 april  Jämställdhet. 

6. Inbjudan – 27 april utvecklingstraumas. 

7. Miljö- och byggnadsnämnden Föreläggande Kvarnstenen 

livsmedelsanläggning. 

8. Miljö- och bygg - Resultat extra kontroll Lyrestad skola 

livsmedelsanläggning. 

9. Miljö- och bygg beslut om avgift Lyrestad skola livsmedelsanläggning. 

10. Miljö- och bygg krav på åtgärd med vite, Lyrestad skola  

livsmedelsanläggning. 

11. Protokollsutdrag - Beslut-201800015-KS-§ 73 Budget 2019 prel. ramar. 

12. Protokollsutdrag - Kf § 13 Val av ny ersättare i utbildningsnämnden. 

13. Skolverket - Beslut Traine och Hälso- och sjukvård. 

14. Spelberoende Kunskapskanalen och urskola.se. 

15. Spelberoenderapport 180201. 

16. Utställning - Förslag till översiktsplan för Mariestads kommun. 

17. Öppet brev 1 till huvudmannen Mariestads kommun och 

utbildningsnämnden. 

18. Öppet brev 2  Svar från ordförande UN. 

19. Öppet brev 3 Svar på ordförandes replik. 

                               

 
 

 


