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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-01-16 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.00-11.40 

 
   Anette Karlsson  (M) ordförande 

Sture Pettersson  (S) vice ordförande 
Katarina Brydzinski  (M) ledamot 
Helena Hallerhed  (C) ledamot, deltog ej §§10-11 
Emma Sjögren  (KD) ledamot 
Leif  Jonegård  (L) ledamot, deltog ej §§ 12-15 
Brita Kvicklund  (L) ledamot 
Arne Andersson  (S) ledamot 
Leif Andersson  (S) ledamot 
Tuula Ojala  (S) ledamot 
Bernt Ekström  (V) ledamot 
Owe Andersson  (S) tjänstgörande ersättare 
Jennie Fröjd  (M) tjänstgörande ersättare 
Birgitta Svensson  (C) tjänstgörande ersättare, §§ 10-15 
 

Övriga deltagare Birgitta Svensson  (C) ersättare, §§1-9, 16-22 
BengtErik Askerlund (MP) ersättare 
Chris Nygren  (V) ersättare 
Maria Appelgren  utbildningschef 
Ola Blomberg  administrativ chef, § 1 
Catarina Dahlander  verksamhetskoordinator, § 2 
Anna-Karin Yséus  grundskolechef, § 3 
Birgitta Vallin  t.f. rektor, § 3-4 
Maria Helgée  kvalificerad utredare, §§ 3-6 
Annica Henrysson  chef förskola, §§ 7-8 
Pia Svartén  ekonom/controller, §§ 9-11 
Carina Törnell  sekreterare 

  
Justerare Arne Andersson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-22 

 Carina Törnell  

Ordförande  
 

 Anette Karlsson  

Justerande  
 

 Arne Andersson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-01-16 

Anslagsdatum 2018-01-23 Anslaget tas ner 2018-02-15 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämnden 

UN § 1                                                   Dnr 2017/00613  

Information - ny Kommunallag - nytt Arvodesreglemente 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Från den 1 januari 2018 har Sverige en ny kommunallag. Lagen har behövts 
ändras och kompletteras vid många tillfällen och den var därför inte längre 
tillräckligt överskådlig eller tillgänglig. Den nya kommunallagen har därför 
omarbetats utifrån tidigare lag, så att den har fått en ny struktur och ett mer 
enhetligt språk, även en del nyheter finns  i den nya kommunallagen. 

Kommunfullmäktige i Mariestad har antagit ett nytt arvodesreglemente, vissa 
delar i reglementet började gälla från 1 januari 2018, bland annat attestering av 
ledamöternas ersättningar. Andra delar i reglementet börjar gälla 1 januari 2019 i 
samband med ny mandatperiod.  

Behandling på sammanträdet 

Administrativ chef Ola Blomberg informerar om förändringar i den nya 
Kommunallagen som började gälla den 1 januari 2018. Ola Blomberg informerar 
även om det av kommunfullmäktige i Mariestad antagna nya Arvodesreglementet.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet. 

Arvodesreglemente.  

 

Expedierats till: 
Administrativ chef Ola Blomberg 
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Utbildningsnämnden 

UN § 2                                                   Dnr 2016/00155  

Lokaler - Informationsärende 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden gav, 2016-11-29 (Un § 189), sektor utbildning i uppdrag att 
utreda och ta fram förslag på lokalförsörjning utifrån framtida behov.  

Behandling på sammanträdet 

Verksamhetskoordinator Catarina Dahlander informerar om barn och 
elevtalsprognoser inom förskola, grundskola och gymnasieskola.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

 

Expedierats till: 
Verksamhetskoordinator Catarina Dahlander 
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Utbildningsnämnden 

UN § 3                                                   Dnr 2018/00007  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningar, 
klagomål och synpunkter. Avvikelserapporter 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Följande ärenden anmäls: 

Dnr UN 2017/534, 535, 536, 537, 540, 541, 544, 545, 546, 547, 549, 550, 551, 
552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 570, 
576, 577, 578.  

Behandling på sammanträdet 

Utbildningschef Maria Appelgren redovisar inlämnade avvikelserapporter inom 
kosten, dnr UN 2016/448.   

Grundskolechef Anna-Karin Yséus redovisar en inlämnad synpunkt/klagomål på 
undervisningen, dnr UN 2018/25. Rapporterar om en incident gällande 
dataregistrering, dnr UN 2018/18.  

Birgitta Vallin redogör för uppkomna händelser och vidtagna åtgärder vid 
Vadsbogymnasiet.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet 
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Utbildningsnämnden 

UN § 4                                                   Dnr 2018/00022  

Sekretess - elevärende 

  

Beslut 

Sekretessärende.                       
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Utbildningsnämnden 

UN § 5                                                   Dnr 2016/00355  

Internkontrollplan 2017 - Kontrollperiod 4 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Internkontrollplan 2017 antogs av utbildningsnämnden den 15 november 2016 
(Un § 162). Enligt beslutad internkontrollplan 2017 sker återrapportering till 
utbildningsnämnden vid fyra tillfällen under året: den 18 april, 13 juni,  

14 november och i samband med årsbokslut. 

För kontrollperiod 4 återrapporteras sex rutiner varav tre är 
kommungemensamma 

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 

Redovisning av internkontrollplan, kontrollperiod 4.  

 

Expedierats till: 
Kvalificerad utredare Maria Helgée 
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Utbildningsnämnden 

UN § 6                                                   Dnr 2016/00323  

Läsårstider 2018/2019 - Revidering  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att vårterminen 2019 börjar tisdagen den 8 januari.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden har tidigare fastställt läsårstiderna för läsåret 2018/2019. 
Med anledning av att Skaraborgs skol- och utbildningschefer den 15 december 
2017 beslutat om en länsgemensam studiedag förlagd den 27 november 2018, 
behöver läsårstiderna revideras. Vårterminens start i januari behöver således 
förläggas en dag tidigare, tisdagen den 8 januari, istället för onsdagen den 9 
januari.   

Enligt 3 kap. 2 och 3 §§ skolförordningen (2011:185) ska läsåret ha minst 178 
skoldagar och minst 12 lovdagar. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. 
Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen. 
Motsvarande bestämmelser finns i 3 kap. 1 och 2 §§ gymnasieförordningen 
(2010:2039).  

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 "Reviderade läsårstider för 2018/2019" upprättad av kvalificerad 
utredare Maria Helgée och utbildningschef Maria Appelgren.  

 

Expedierats till: 
Kvalificerad utredare Maria Helgée 
Trafiksamordnare Iréne Andersson 
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Utbildningsnämnden 

UN § 7                                                   Dnr 2016/00296  

Parkeringssituation vid Österåsens förskola 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

2. Utbildningsnämnden beslutar att återta det lagda uppdraget om att ta fram 
kostnader för att riva hela eller delar av byggnaden innehållande matsal 
och idrottshall vid Österåsens förskola för att bereda plats för fler 
parkeringsplatser.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden gav den 20 september 2016 utbildningschefen i uppdrag att 
utreda kostnader för att riva hela eller delar av byggnaden innehållande matsal och 
idrottshall vid Österåsens förskola för att bereda plats för fler parkeringsplatser.   

 

Sektor utbildning har tillsammans med verksamhet teknik tagit fram ett förslag på 
utformning av parkeringsplatser vid Österåsens förskola. Utredningen av 
parkeringssituationen visar att det inte finns behov av mer yta utan går att lösa 
med ombyggnation av befintlig yta, för att på så vis skapa mer parkeringsplatser 
och en trygg och säker avlämning och hämtning av barnen.  

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 

Ritning parkeringssituation, verksamhet teknik 

 

Expedierats till: 
Chef förskola Annica Henrysson 
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Utbildningsnämnden 

UN § 8                                                   Dnr 2017/00310  

Tillsyn Torsö Skärgårdsskola - Förskola 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

I enlighet med 26 kap. 4 § skollagen ska kommuner utöva tillsyn över fristående 
förskolor i den kommun där utbildningen bedrivs. Mariestads kommun har 
genomfört tillsyn över Torsö skärgårdsskola ekonomisk förening. Tillsynen har 
bestått av bedömning utifrån informationsinsamling, besök i verksamheten, 
intervjuer med förskolechef, personal, vårdnadshavare samt huvudman. 
Bedömning av tillsynen har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten 
avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollagen, läroplanen och 
övriga författningar. 

Det har vid tillsynen framkommit brister avseende det systematiska 
kvalitetsarbetet och beslut har därför fattats den 10 januari 2018 beslutat om att 
förelägga Torsö Skärgårdskola att senast den 25 maj 2018 avhjälpa dessa brister 
och redovisa vidtagna åtgärder.  

Behandling på sammanträdet 

Chef för förskola Annica Henrysson redovisar för den tillsyn som utförts på 
Torsö Skärgårdsskolas förskola.  

Underlag för beslut 

Beslut tillsyn Torsö Skärgårdskola ekonomisk förening. 

Bedömningsunderlag för tillsyn av enskild huvudman för förskola.  

 

Expedierats till: 
Chef förskola Annica Henrysson 
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Utbildningsnämnden 

UN § 9                                                   Dnr 2016/00438  

Budget 2018 - Ramfördelning 2018 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden fastställer 2018 års ramfördelning till respektive 
verksamhetsområde inom utbildningsnämnden med tillägg av 
majoritetens (M, C, KD, L) åtgärdsplan för att nå budget i balans 2018, 
samt uppdrar åt utbildningschefen att vid behov göra erforderliga 
justeringar. 

2. Utbildningsnämnden fastställer 2018 års investeringsbudget på 3 000 tkr. 
Utbildningschefen fördelar medlen på 3 000 tkr till 
verksamhetsanpassningar, inventarier och anpassningar för elever i behov 
av särskilt stöd i den verksamhet där de bäst behövs. 

Sture Pettersson (S), Arne Andersson (S), Tuula Ojala (S), Leif Andersson (S), 
Owe Andersson (S) och Bernt Ekström (V) deltar inte i beslutet.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2017 (Kf §83) om driftbudgetram 
samt investeringsram för år 2018. Utbildningsnämnden fick då en utökad 
driftsram med 4 400 tkr. I bilaga 2 beskrivs utbildningsnämndens behov och 
konsekvensanalyser utifrån beslutad ram. 

Ekonomiavdelningen uppdaterar löpande en så kallad ramanalys med "tekniska 
justeringar", där nämndernas ramar framgår. Utbildningsnämndens ram för 2018 
är 474 929 tkr.  

Enligt beslut ska utbildningsnämnden avsätta 1 850 tkr i en effektiviseringspott. 
Detta innebär ytterligare omfördelning av ramen och konsekvenser för 
verksamheterna. 

Dessutom höjs PO-pålägget till 39,17% som verksamheten inte får ersättning för. 
Detta innebär för utbildningsnämnden en besparing på cirka 2 200 tkr.  

På grund av att ramanalysen kommer att justeras för bland annat lönepott, så 
kommer också ramarna att behöva justeras under året. 

Utöver driftsbudgeten har utbildningsnämnden tilldelats en investeringsbudget på 
3 000 tkr.  
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Forts § 9 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår att nämnden beslutar att fastställa 2018 
års ramfördelning till respektive verksamhetsområde inom utbildningsnämnden 
med tillägg av majoritetens (M, C, KD, L) åtgärdsplan för att nå budget i balans 
2018, samt uppdrar åt utbildningschefen att vid behov göra erforderliga 
justeringar. 

Utbildningsnämnden fastställer 2018 års investeringsbudget på 3 000 tkr. 
Utbildningschefen fördelar medlen på 3 000 tkr till verksamhetsanpassningar, 
inventarier och anpassningar för elever i behov av särskilt stöd i den verksamhet 
där de bäst behövs. 

I Majoritetens åtgärdsplan ändras nr 13 till: "se över den interna organisationen 
innan vikarieanskaffning". I åtgärdsplanen påpekar ordföranden att nr 12 gäller 
även om verksamheterna inte visar underskott. 

Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Sture Pettersson (S), Arne Andersson (S), Tuula Ojala (S), Leif Andersson (S), 
Owe Andersson (S) och Bernt Ekström (V) deltar inte i beslutet.  

Underlag för beslut 

Förslag ramfördelning. 

Majoritetens Åtgärdsplan för tilldelad budgetram 2018.    

 

 

Expedierats till: 
Ekonom/controller Pia Svartén 
Utbildningschef Maria Appelgren 
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Utbildningsnämnden 

UN § 10                                                   Dnr 2017/00574  

Resursfördelning enligt resursfördelningsmodell 2018 - 
Förskola och grundskola 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa belopp för resursfördelning 2018 
enligt framtaget förslag för förskola. 

2. Utbildningsnämnden beslutar fastställa belopp för resursfördelning 2018 
enligt framtaget förslag för grundskola, grundsärskola och fritidshem. 

På grund av jäv deltar inte Helena Hallerhed (C) i handläggningen av detta ärende.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade den 29 oktober 2014, Un § 155, föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för resursfördelningsmodell för 
förskoleverksamhet och för resursfördelningsmodell för grundskola F-9.                           

De framtagna riktlinjerna omfattar inte pedagogisk omsorg. Principerna 
reviderades 2015-10-26, 2016-09-26 och 2017-09-25. 

Riktlinjerna är framtagna för att motsvara kraven på kommunernas 
resursfördelning efter ändring i Skollagen den 1 juli 2014. 

Enligt resursfördelningsmodellerna ska utbildningsnämnden årligen fastställa 
grundbelopp och besluta om viktning av de variabler som utgör underlag för 
strukturtilldelning. 

I grundbeloppet finns specifika belopp för grundtilldelning, strukturtilldelning, 
tilldelning för nyanlända barn och unga, tilldelning för lokalkostnader, tilldelning 
till förskolor/skolor med få barn/elever, tilldelning för fritidshem och startbidrag 
till eventuell nystartad förskola. 

Framtagna belopp bygger på riktlinjer för resursfördelningsmodellerna.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår att utbildningsnämnden beslutar 
fastställa belopp för resursfördelning 2018 enligt framtaget förslag för förskola 
och att utbildningsnämnden beslutar fastställa belopp för resursfördelning 2018 
enligt framtaget förslag för grundskola, grundsärskola och fritidshem. 

Nämnden beslutar enligt förslaget.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-01-16 

Sida 14 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Belopp för resursfördelning 2018 enligt antagen 
Resursfördelningsmodell" upprättad av ekonom Pia Svartén och utbildningschef 
Maria Appelgren. 

Resursfördelning 2018, förskoleverksamhet. 

Resursfördelning 2018, grundskola F-9 

 

Expedierats till: 
Rektor Olof Lindblad, Ekhamraskolan 
Rektor Mårten Bremer, Lillängsskolan 
Rektor Helena Ekström, Torsö Skärgårdsskola 
Ekonom Pia Svartén 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus 
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Utbildningsnämnden 

UN § 11                                                   Dnr 2017/00575  

Barnpeng och elevpeng - grundbelopp - Fristående förskola 
och grundskola.  

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa ersättningen för 2018 för 
fristående förskolor enligt förslag. 

2. Utbildningsnämnden beslutar fastställa ersättningen för 2018 för 
fristående grundskolor och fritidshem enligt förslag. 

På grund av jäv deltar inte Helena Hallerhed (C) i handläggningen av detta ärende.  

Bakgrund 

Bidraget till fristående förskolor, grundskolor, fritidshem och förskoleklasser ska 
beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. "Offentliga bidrag på 
lika villkor, SFS 2009:672" 

Kommunens budget för verksamheten det kommande året ligger till grund för 
bidraget.  

Bidraget består av ett grundbelopp och vid behov efter särskilt beslut enligt 
kommunens rutiner ett tilläggsbelopp.  

Kommunens beslut om grundbelopp och tilläggsbelopp kan överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol.  

Grundbeloppet ska fördelas till kommunala och fristående förskolor, grundskolor 
och fritidshem så att ersättningen blir helt likvärdig.  

Förutom grundtilldelningen i grundbeloppet, som är lika för alla barn inom 
samma verksamhet, görs också en strukturtilldelning utifrån socioekonomiska 
variabler. De socioekonomiska variablerna viktas och bildar ett index som utgår 
ifrån statistik inhämtad från SCB. 

 För elever som går på en fristående för- eller grundskola utanför Mariestads 
kommun beräknas det socioekonomiska indexet på snittet av index för alla skolor 
belägna i Mariestads kommun.  

Mariestads kommun har även tilldelning för nyanlända barn och elever, 
förskolor/skolor med få barn/elever och startbidrag för nystartad förskola, 
samma regler gäller för motsvarande fristående verksamheter.  
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Forts § 11 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår att utbildningsnämnden beslutar 
fastställa ersättningen för 2018 för fristående förskolor enligt förslag och att 
utbildningsnämnden beslutar fastställa ersättningen för 2018 för fristående 
grundskolor och fritidshem enligt förslag. 

Nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Barnpeng och elevpeng (grundbelopp) 2018" upprättad av 
ekonom Pia Svartén och utbildningschef Maria Appelgren. 

Ersättning 2018 för fristående förskola 2018. 

Ersättning 2018 för fristående grundskolor och fritidshem 2018.  

 

Expedierats till: 
"[Skriv text här]"  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-01-16 

Sida 17 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 12                                                   Dnr 2017/00281  

Resursfördelningsmodell 2018 - Gymnasieskola 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar godkänna informationen om uppstart och 
användning av resursfördelningsmodell vid gymnasiet.   

På grund av jäv deltar inte Leif Jonegård (L)  i handläggningen av detta ärende.  

Bakgrund 

Mariestads kommun har antagit en resursfördelningsmodell för gymnasiet i 
Mariestad med avsikt att starta upp beräkningsmodellen i och med budgetåret 
2018. En resursfördelning som följer elevens behov bidrar till att skolorna får 
förutsättningar att ge rätt stöd och främjar ökad måluppfyllelse i skolan.  

Större delen av de tillgängliga resurserna ska utgöras av en grundtilldelning. En 
skola som enbart får grundtilldelning ska kunna bedriva en verksamhet med de 
krav som ställs. Grundtilldelningen för fristående skolor ska täcka kostnader för 
undervisning och lokaler. Detta innebär kostnader för exempelvis skolledning, 
läromedel, förbrukning, elevhälsa, måltider, skolbibliotek, lokalkostnader, 
vaktmästare och administration. 

Inför framräknandet av interkommunal ersättning för 2018 och prislistan inom 
Skaraborg framkommer att det finns ett behov av att pröva framtagen modell vid 
sidan av ordinarie detaljbudget för att pröva hur modellen påverkar de angivna 
priserna inom samverkan. I nuläget har endast ett fåtal gymnasieskolor anpassat 
sig till en resursfördelningsmodell vilket försvårar jämförelser med andra 
kommuner. Under budgetåret 2018 föreslås därför resursfördelnings-modellen 
prövas bredvid ordinarie budgetfördelning.  

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 "Informationsärende resursfördelningsmodell gymnasiet" 
upprättad av utbildningschef Maria Appelgren.  

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
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Utbildningsnämnden 

UN § 13                                                   Dnr 2017/00573  

Bidragsbelopp 2018 - Fristående gymnasieskolor 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa Vadsbogymnasiets bidragsbelopp 
2018 till fristående skolor. 

På grund av jäv deltar inte Leif Jonegård (L)  i handläggningen av detta ärende.    

Bakgrund 

Kommunens budget för verksamheten det kommande året ligger till grund för 
bidragsbeloppet. 

Bidraget består av ett grundbelopp och vid behov efter särskilt beslut enligt 
kommunens rutiner ett tilläggsbelopp. 

Kommunens beslut om bidragsbeloppet kan överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår att utbildningsnämnden beslutar 
fastställa Vadsbogymnasiets bidragsbelopp 2018 till fristående skolor och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Programpriser 2018" upprättad av utbildningschef Maria 
Appelgren. 

Bidrag till friskolor 2018.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
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Utbildningsnämnden 

UN § 14                                                   Dnr 2017/00572  

Programpriser särgymnasiet 2018 - interkommunala 
ersättningar 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden fastställer Vadsbogymnasiets programpriser för 
särgymnasiet enligt följande:  

 

Program Terminspris Årsbelopp 

Individuellt program (IAIND) 252 931 kr 505 861 kr 

Fastighet, anläggning och byggnation (FAFAS) 247 217 kr 494 435 kr 

Hotell, restaurang och bageri (HRHOT) 227 318 kr 454 637 kr 

 

På grund av jäv deltar inte Leif Jonegård (L)  i handläggningen av detta ärende 

Bakgrund 

Priserna används för att fastställa interkommunala ersättningar som Mariestads 
kommun fakturerar till andra kommuner som har elever på särgymnasiet i 
Mariestad.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson föreslår att utbildningsnämnden beslutar enligt 
tjänstemännens förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Vadsbogymnasiets programpriser särgymnasiet 2018 för 
interkommunala ersättningar" upprättad av utbildningschef Maria Appelgren 

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-01-16 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 15                                                   Dnr 2017/00571  

Programpriser 2018 - Vadsbogymnasiet 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa Vadsbogymnasiets programpriser 
för 2018 enligt upprättat förslag. 

På grund av jäv deltar inte Leif Jonegård (L)  i handläggningen av detta ärende 

Bakgrund 

Prislistan för programmen vid gymnasiet används för att fastställa 
interkommunala ersättningar som Mariestads kommun fakturerar till andra 
kommuner.  

När en elev kommer från en kommun inom Utbildning Skaraborgs 
samverkansområde gäller Utbildning Skaraborgs prislista istället.  

För Marinteknikprogrammet och Introduktionsprogrammet gäller 
Mariestadsprislistan också för kommuner inom Utbildning Skaraborgs 
samverkansområde. 

Prislistan används för att fastställa interkommunala ersättningar till 
gymnasieskolor i kommunal regi utanför Utbildning Skaraborgs 
samverkansområde.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår att utbildningsnämnden beslutar 
fastställa Vadsbogymnasiets programpriser för 2018 enligt upprättat förslag och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Vadsbogymnasiets programpriser 2018 för interkommunala 
ersättningar" upprättad av utbildningschef Maria Appelgren.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
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Utbildningsnämnden 

UN § 16                                                   Dnr 2017/00489  

Nämndmål 2019 - Målområden 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar att inför målarbetet 2019 utgå från 
nedanstående målområden. Målområdena utgör underlag för det fortsatta 
framtagandet av nämndmål för 2019 

2. Ge utbildningschef i uppdrag att ta fram förslag på (fem-sju stycken) 
målformuleringar utifrån fastställda målområden 2019.  

Bakgrund 

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

Vid utbildningsnämndens möte, 2017-12-12, diskuterades målområden med 
anknytning till de fastställda fokusområdena för 2019: boende, kommunikationer, 
ungdomar, lärande, besöksmål.  

Målområden: 

Sektor utbildning ska vara en attraktiv arbetsplats - kommunikationer, boende. 
Diskussionen handlade även om detta område kunde vara något att samverka 
med andra nämnder kring.  

Sektor utbildning ska arbeta för att alla barn och elever ska utveckla en adekvat 
digital kompetens. Det ska finnas en digital likvärdighet i sektor utbildnings skolor 
- lärande, ungdomar (anknyter till nationell digitaliseringsstrategi). 

Stimulera samverkan mellan skola och arbetsliv - lärande, ungdomar.  

I diskussionen talades om samverkan med DaCapo, fler yrkesutbildningar, 
samverkan med AME och projekt för etablering och integration. Eventuellt kan 
detta vara mål i samverkan med Socialnämnden. 

Sektor utbildning ska vara en aktiv del inom projektet test och 
demonstrationsplats Mariestad Electric Village - boende, kommunikationer, 
lärande, ungdomar, besöksmål. Diskussionerna handlade om byggnationer av 
förskolor, samverkan kring hållbar utveckling gällande transporter, samarbete för 
att öka kunskapen och använda projektet i undervisningssituationer, arbeta med 
innovation och programmering.  

Sektor utbildning ska verka för ökad andel närproducerade produkter inom 
kostverksamheten - kommunikationer.   
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Forts § 16 

Diskussionerna gällande målområden för 2019 utgör underlag för fortsatt 
framtagande av nämndmål 2019.  

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 "Målområden 2019" upprättad av utbildningschef Maria 
Appelgren 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
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Utbildningsnämnden 

UN § 17                                                   Dnr 2016/00206  

Återkoppling - Uppdragslista 2017 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Två gånger om året har en sammanställning över de uppdrag som 
utbildningsnämnden och utbildningsnämndens arbetsutskott givit till 
utbildningschefen redovisats. 

Från och med 2018 kommer uppdragslistan att redovisas vid de fyra 
prognostillfällena.  

Behandling på sammanträdet 

Utbildningschef Maria Appelgren redovisar "uppdragslistan" som visar givna 
uppdrag samt när uppdragen återkopplats till nämnden.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet. 

"Uppdragslistan". 
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Utbildningsnämnden 

UN § 18                                                   Dnr 2018/00008  

Aktuellt - Utbildningschefen har ordet 

  

Utbildningschefen informerar 

Ny ansökan om att få fortsätta erbjuda det rikstäckande programmet  
Marin Teknik är inlämnad. 

Den 15 mars 2018 tillträder Marie-Louise Brage tjänsten som ny gymnasiechef 
tillika rektor. 

Skolinspektionen har godkänt och avslutat tillsynen i Mariestads kommun. 

Kvalificerad utredare inom sektor utbildning går på föräldraledighet i februari. 
Vikarie är tillsatt och börjar sin tjänstgöring i maj vilket innebär att tjänsten är 
vakant i cirka två månader.                          
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Utbildningsnämnden 

UN § 19                                                   Dnr 2018/00009  

Ordföranden har ordet 

  

Ordförande informerar 

Utbildningsnämndens möte den 6 februari 2018 kommer att läggas på 
eftermiddagstid med start kl. 13.00.      

Information kommande kurser och konferenser där ordförande och vice 
ordförande deltar 

Skolverket – Skövde. Dialogmöte vuxenutbildning, halvdag den 19 januari 2019. 

Skaraborgs kommunalförbund – Skövde. Skola och arbetsliv, heldag den 26 
januari 2018. 

Skaraborgs kommunalförbund – Lidköping/Läckö. Skol och 
utbildningskonferens, heldag den 1 mars 2018.      

      

      

 

 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-01-16 

Sida 26 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 20                                                   Dnr 2018/00010  

Rapporter 

  

Beslut 

Inga rapporter lämnades på dagens möte.                      
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Utbildningsnämnden 

UN § 21                                                   Dnr 2018/00006  

Delegationsbeslut 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.      

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna 

 Delegat: Anna Gustavsson, rektor Grangärdets skola 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/577 

 
Delegat: Yessin Ghaddab, t.f. rektor Prismaskolan  
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/535 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/567 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/568 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/570 

 
Delegat: Birgitta Vallin, t.f. rektor Vadsboskolan 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

B7 Beviljade inackorderingstillägg för praktik ht 2017. Dnr UN 2017/478 

 
Delegat: Annelie Norén Hovbjer, rektor Kvarnstenen 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/562 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/563 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/564 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/565 
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Forts § 21 
 
Delegat: Jenny Forsell, förskolechef  
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Plats i förskola enligt paragraf 7 kap 8 i skollagen Dnr UN 2017/566 

 
Delegat: Emma Bohman, rektor Tunaholmsskolan 7-9 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/534 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/544 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/545 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/546 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/547 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/549 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/550 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/551 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/552 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/553 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/554 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/555 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/556 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/557 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/558 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/559 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/560 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/561 

 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-01-16 

Sida 29 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Forts § 21 
 
Delegat: Synneve Åberg, rektor Högelid 7-9 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/540 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/541 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/578-
(1-2) 

 
Delegat: Sara Olausson, rektor Tidavads skola 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/536 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/537 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/576 

 
Delegat: Anna-Karin Yséus, grundskolechef 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

B9 Avslag tilläggsbelopp 
 

Dnr UN 2017/610 

B9 Beviljat tilläggsbelopp 
 

Dnr UN 2017/183 

B9 Beviljat tilläggsbelopp 
 

Dnr UN 2017/179 

B10 Avslag tilläggsbelopp för elev i grundskola 
 

Dnr UN 2017-609 

 
Delegat: Maria Appelgren, utbildningschef 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

B6 Beslut om beslutsattestanter och ersättare 
 

Dnr UN 2017/9 
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Utbildningsnämnden 

UN § 22                                                   Dnr 2018/00005  

Handlingar att anmäla 

  

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna 

1. Cirkulär Avtal kopiering Bilaga 1-4. 

2. Inbjudan seminarium Alkoholen i arbetslivet. 

3. Protokollsutdrag KF Medborgarförslag om badbussar Beslut-201700289-

KS-§ 91. 

4. Protokollsutdrag KF Barnkonventionen Beslut-201700223-KS-§ 94. 

5. SKL - Cirkulär 17070 Politisk information i skolan. 

6. SKL - Skrift Barnkonventionen (förtroendevalda). 

7. Skolinspektionen - Uppföljningsbeslut Högelidsskolans grundsärskola. 

8. Skolinspektionen - Uppföljningsbeslut Mariestads kommun.  

9. Skolinspektionen - Uppföljningsbeslut gy friskola Vänergymnasiet. 

10. Skolverket – Nyhetsbrev. 

11. Skolverket a - Brev samordnare dec 2017 samt Rapport 171204. 

12. Spelproblem i fokus 180201. 

     

 

                     

 

 

 
 

 


