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Beslutande organ

Utbildningsnämnden

Plats och tid

Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.00-11.15

Beslutande

Anette Karlsson
Sture Pettersson
Katarina Brydzinski
Helena Hallerhed
Emma Sjögren
Leif Jonegård
Brita Kvicklund
Ola Jonegård
Arne Andersson
Elvy Enoksson
Leif Andersson
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Bernt Ekström

Övriga deltagare
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(C) ersättare
Owe Andersson
(S) ersättare
BengtErik Askerlund (MP) ersättare
Wassen Abdul
(L) ersättare
Maria Appelgren
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Annelie Norén Hovbjer
rektor, § 82
Tomas Ärlevik
rektor, § 82
Anna-Karin Yséus
grundskolechef, §§ 82, 88
Birgitta Vallin
programrektor, § 82
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avdelningschef/rektor, §§ 82, 83
Catarina Dahlander
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Maj-Lis Häljeskog
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Carina Törnell
sekreterare

(M) ordförande
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(C) ledamot
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(M) ledamot
(S) ledamot
(S) ledamot
(S) ledamot
(S) ledamot
(V) ledamot

Justerare

Tuula Ojala

Justeringens plats och tid

Stadshuset, sektor utbildning

Sekreterare

Paragrafer

Carina Törnell
Ordförande

Anette Karlsson
Justerande

Tuula Ojala
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 82-98

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2018-05-22

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-22

Anslagsdatum

2018-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, sektor utbildning

Anslaget tas ner

Underskrift

Carina Törnell

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2018-06-20

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Utbildningsnämnden
UN § 82

Dnr 2018/00007

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningar, klagomål
och synpunkter.

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner informationen
Bakgrund

Följande ärenden anmäls:
Dnr Un 2018/150, 151, 152, 153, 156, 161, 162, 163, 169, 170, 180, 181, 187, 188.
Behandling på sammanträdet

Annelie Norén Hovbjer, rektor, informerar om det förebyggande arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling på Kvarnstenens skola.
Tomas Ärlevik, rektor, informerar om det förebyggande arbetet mot diskriminering
och kränkande behandling på Lyrestad och Hasslerörs skolor.
Anna-Karin Yséus, grundskolechef, informerar om två klagomål, dnr Un 2018/25
(2-3).
Birgitta Vallin, programrektor, informerar om ett klagomål, dnr Un 2017/338 (5).
Marie-Louise Brage, avdelningschef/rektor, informerar om elevärenden, dnr Un
2018/202, 193.
Underlag för beslut

Muntlig information på mötet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Utbildningsnämnden
UN § 83

Dnr 2017/00230

Återkoppling - Preliminär antagning till gymnasiet.
Programstruktur 2018.

Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner informationen.
2. Utbildningsnämnden beslutar att presidiet ska ingå i den arbetsgrupp som
på Vadsbogymnasiet ska arbeta för att stärka programmens
marknadsföring.
Bakgrund

Marie-Louise Brage, avdelningschef/rektor, redovisar ansökningsstatistiken för
höstterminen 2018.
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade, 2018-05-17 (Unau § 43), att inför
höstterminen 2018 stoppa antagningen vid Estetiskt program, Industritekniskt
program lärling samt Marintekniskt program av sociala, kvalitetsmässiga och
organisatoriska skäl.
Behandling på sammanträdet

Marie-Louise Brage informerar om vilka aktiviteter skolan utfört för att visa upp
programmen Estetiska programmet och Marinteknik på Vadsbogymnasiet under
omvalsperioden. Informerar även om läget för programmen nationellt och åtgärder
nationellt utifrån gymnasieutredningen (GY11)samt om skolans långsiktiga tankar
på hur Vadsbogymnasiet kan stärka programmen.
Underlag för beslut

Muntlig information på mötet.

Expedierats till:
Avdelningschef/rektor Marie-Louise Brage

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 4

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Utbildningsnämnden
UN § 84

Dnr 2017/00502

Informationsärende - Två nya förskolor, Kronopark, Sjölyckan.

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav vid sitt sammanträde den 22 februari 2017
chefen för sektor samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra en partneringupphandling för att etablera en ny förskola vid f.d. Kronoparksskolan samt en ny
förskola i Sjölyckan.
Förskolorna ska byggas efter samma projekteringsunderlag med stort fokus på
energi- och miljöfrågor. Uppvärmning ska ske med energi-innovativa lösningar
som till exempel solenergi, elektrolysör och energilagring i vätgas och batterier via
bränslecellssystem i syfte att minimera energiförbrukningen. Målsättningen är att
byggnaderna ska vara ”självförsörjande”, eller så nära som möjligt inom rimliga
kostnader.
Behandling på sammanträdet

Verksamhetskoordinator Catarina Dahlander informerar om att Fas 1 Programskede är klart och att Fas 2 - Detaljprojektering har påbörjats. Volymskisser
för Kronoparkens förskola visas för ledamöterna.
Underlag för beslut

Muntlig information på mötet.

Expedierats till:
Verksamhetskoordinator Catarina Dahlander

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 5

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Utbildningsnämnden
UN § 85

Dnr 2017/00503

Kvarteret Biet

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner 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 att Tunaholmsskolans
lokaler är nyrenoverade och i gott skick. Skolan saknar lokaler för elever med
särskilda behov. Skolan har även behov av en större matsal/café.
Tunaholmsskolan är inför läsåret 2020/2021 i behov av fler lokaler då elevantalet
ökar.
Underlag för beslut

Muntlig information på mötet.

Expedierats till:
Verksamhetskoordinator Catarina Dahlander

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 6

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Utbildningsnämnden
UN § 86

Dnr 2016/00417

Riktlinje för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar fastställa reviderad Riktlinje för mottagande i
grundsärskola och gymnasiesärskola.
Bakgrund

I enlighet med 7 kap. 5 § skollagen ska barn som bedöms inte kunna nå upp till
grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, tas emot i
grundsärskolan. 18 kap. 2 och 5 §§ skollagen stadgar att gymnasiesärskolan ska ge
elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god
grund för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhället. Frågan om
mottagande i särskolan prövas av barnets hemkommun och huvudmannen är
ansvarig för utbildning i särskola.
Utbildningsnämnden antog 2016-06-13 ”Riktlinje för mottagande i
grundsärskola/gymnasiesärskola”. För att förtydliga och säkerställa huvudmannens
ansvar ersatte riktlinjen rutinen ”Rutin för utredning och beslut om mottagande i
grundsärskola/gymnasiesärskola”.
Riktlinjen är reviderad i enlighet med de förtydliganden av arbetsgång och rutiner
som skett inom området under året.
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 "Riktlinje för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola"
upprättad av barn- och elevhälsochef Stina Lindell och utbildningschef Maria
Appelgren.
Riktlinje för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola skrivelse

Expedierats till:
Barn- och elevhälsochef Stina Lindell
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 7

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Utbildningsnämnden
UN § 87

Dnr 2017/00511

Arbetsmiljö - Delrapport 1, Kostverksamheten.

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Utbildningsnämnden gav 2017-11-14 (Un § 180) utbildningschefen i uppdrag att
kartlägga kostpersonalens arbetsmiljö med hjälp av företagshälsovården.
Behandling på sammanträdet

Kostchef Maj-Lis Häljeskog informerar om hur arbetet med att förbättra
kostpersonalens arbetsmiljö fortgår. Avonovas Hälsoprofiler har tydliggjort var i
verksamheten åtgärder bör sättas in. Kommunens medarbetarenkät visar resultat
över hur medarbetarna upplever bland annat arbetsbelastningen. Handlingsplan
med prioriterade områden har tagits fram. En plan för kompetensutveckling
kommer att tas fram för medarbetarna inom kosten.
Underlag för beslut

Muntlig information på mötet.

Expedierats till:
Kostchef Maj-Lis Häljeskog

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 8

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Utbildningsnämnden
UN § 88

Dnr 2017/00512

Resurspedagoger, Elevassistenter

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Utbildningsnämnden gav den 14 november 2017 (Un § 181) utbildningschef i
uppdrag att göra en genomlysning av elevassistenters och resurspedagogers
kompetenser samt redovisning av antal och behov av respektive yrkesgrupp.
Behandling på sammanträdet

Grundskolechef Anna-Karin Yséus redogör antal elevassistenter och
resurspedagoger inom grundskolan och grundsärskolan. Grundskolechefen
informerar även om behov framgent av respektive yrkesgrupp.
Underlag för beslut

Muntlig information på mötet.

Expedierats till:
Grundskolechef Anna-Karin Yséus

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 9

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Utbildningsnämnden
UN § 89

Dnr 2018/00172

Dataskyddsombud för utbildningsnämndens verksamheter

Beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar att utse säkerhetssamordnare Per Ahlström
till dataskyddsombud för utbildningsnämndens verksamheter.
2. Utbildningsnämnden beslutar entlediga tidigare utsett
personuppgiftsombud för utbildningsnämnden, administrativ chef Ola
Blomberg, från sitt uppdrag som personuppgiftsombud.
Bakgrund

Dataskyddsförordningen ska börja tillämpas 2018-05-25 och vid samma tidpunkt
kommer personuppgiftslagen (PuL) från år 1995 att upphävas.
Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de verksamheter som ingår i
nämndens verksamheter. Inom ramen för Dataskyddsförordningen ska
personuppgiftsansvarige besluta om ett dataskyddsombud samt informera vem som
är dataskyddsombud till Datainspektionen.
Dataskyddsombudet har som främsta uppgift att övervaka att organisationen följer
dataskyddsförordningen, vilket bland annat innebär att samla in information om
hur organisationen behandlar personuppgifter följer bestämmelser och interna
styrdokument.
Vidare ska dataskyddsombudet informera och ge råd inom organisationen.
Dataskyddsombudet har även till uppgift att ge råd om konsekvensbedömningar,
vara kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten, för de registrerade samt
personalen inom organisationen.
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 10

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Forts § 89
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse "Dataskyddsombud för utbildningsnämndens verksamheter"
upprättad av utbildningschef Maria Appelgren.
Skrivelse "Vad är ett dataskyddsombud?" upprättad av administrativ chef Ola
Blomberg.

Expedierats till:
Dataskyddsinspektionen.
Administrativ chef Ola Blomberg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 11

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Utbildningsnämnden
UN § 90

Dnr 2018/00171

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner informationen om dataskyddsförordningen
(GDPR) och upprättad registerförteckning över behandlingar av personuppgifter
inom utbildningsnämndens verksamheter.
Bakgrund

EU har beslutat om en ny förordning – dataskyddsförordningen (GDPR), som
utgör en ny generell reglering för behandling av personuppgifter inom EU.
Dataskyddsförordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018 och vid samma
tidpunkt kommer personuppgiftslagen (PuL) från 1995 att upphävas.
Dataskyddsförordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter
och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter, att skapa en enhetlig
och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av
uppgifter inom unionen inte hindras samt att modernisera dataskyddsdirektivets
regler från 1995 och att anpassa dessa till det nya digitala samhället.
Ett centralt begrepp när det gäller personuppgifter är personuppgiftsansvarig.
Personuppgiftsansvarig är den myndighet, i detta fall ansvarig nämnd, som
behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter
som ska behandlas och vad de ska användas till.
Personuppgiftsansvarig är, enligt dataskyddsförordningen, bland annat skyldig att
föra ett register över sina behandlingar av personuppgifter, en så kallad
registerförteckning. Förteckningen ska till exempel innehålla ändamålen med
behandlingen, beskrivning av kategorierna av registrerade och kategorierna av
personuppgifter, eventuella externa mottagare av personuppgifterna och om
uppgifter förs över till tredjeland. På begäran ska den personuppgiftsansvarige göra
registret tillgängligt för Datainspektionen.
Verksamheterna inom utbildningsnämnden har upprättat en registerförteckning
över behandlingar av personuppgifter inom nämndens verksamheter.
Behandling på sammanträdet

Utbildningschef Maria Appelgren informerar på sammanträdet om
dataskyddsförordningen och utbildningsnämndens ansvar som
personuppgiftsansvarig.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 12

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Forts § 90
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse ” Registerförteckning över behandlingar av personuppgifter - i
enlighet med dataskyddsförordningen (EU), upprättad av utbildningschef Maria
Appelgren.
Registerförteckning, utbildningsnämndens verksamheter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 13

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Utbildningsnämnden
UN § 91

Dnr 2018/00184

Delegation - Underskrift vid tecknande av personbiträdesavtal
för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att utbildningschef Maria Appelgren, på nämndens
vägnar, får skriva under de personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas med anledning
av ny dataförordning, GDPR, som börjar gälla den 25 maj 2018.
Bakgrund

Personuppgiftsbiträde finns omnämnt i den nuvarande personuppgiftslagen men i
och med GDPR kommer rollen som personuppgiftsbiträde att ändras. Bland annat
kommer ett personuppgiftsbiträde få utökat ansvar för
personuppgiftsbehandlingen.
Som personuppgiftsbiträde måste man ställa upp tillräckliga garantier för att de
skyldigheter som GDPR ställer upp kommer att efterlevas. Man måste också kunna
garantera att de registrerades rättigheter skyddas. Gör man inte detta, får en
personuppgiftsansvarig inte anlita det personuppgiftsbiträdet.
Den som är ansvarig för behandling av personuppgifter är också ansvarig för sina
underleverantörer. Verktyget för att behålla kontrollen heter
personuppgiftsbiträdesavtal.
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 ”Personuppgiftsbiträdesavta” upprättad av utbildningschef Maria
Appelgren

Expedierats till:
Utbildningschef Maria Appelgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Utbildningsnämnden
UN § 92

Dnr 2018/00166

Handlingsplan studie- och yrkesvägledning

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Utbildningsnämndens nämndmål 2017 ”stimulera samverkan mellan skola och
arbetsliv” innehåller att dokumentet ”Handlingsplan för studie- och
yrkesvägledning” ska finnas upprättat och användas i verksamheten. Årligen ska
denna handlingsplan utvärderas. Utvärderingen sker av en arbetsgrupp bestående
av de studie- och yrkesvägledare som arbetar inom grundskola, gymnasium och
vuxenutbildning.
Behandling på sammanträdet

Utbildningschef Maria Appelgren informerar om utvärdering av ”Handlingsplan
studie- och yrkesvägledning”.
Underlag för beslut

”Handlingsplan för studie och yrkesvägledning” reviderad 2018-03-23

Expedierats till:
Utbildningschef Maria Appelgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 15

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Utbildningsnämnden
UN § 93

Dnr 2018/00216

Nära vård barn och unga MTG

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Projekt ”Nära vård norra Skaraborg barn och unga” ett samarbete mellan Västra
Götaland regionen och MTG kommunerna.
Projektet arbetar för att vård och omsorg ska ges nära befolkningen genom att
koppla samman resurser för kommuner, vårdcentraler, rehabilitering, habilitering,
tandvård och sjukhus.
Projektet ska bland annat utmynna i:


En väg in.



Identifiera vilka professioner som ska ingå.



Ta fram förslag till ledning och styrning.



Ta fram förslag till mobil vårdmodell för barn och unga med omfattande
behov av stöd och behandling där fler vårdgivare är medverkande.



Starta mobil närvård för barn och unga.

Behandling på sammanträdet

Utbildningschef Maria Appelgren redogör för projektet ”Nära vård norra
Skaraborg barn och unga”
Underlag för beslut

Muntlig information på mötet.

Expedierats till:
Utbildningschef Maria Appelgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 16
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Sammanträdesdatum
2018-05-22

Utbildningsnämnden
UN § 94

Dnr 2018/00008

Aktuellt - Utbildningschefen har ordet

Utbildningschefen informerar

Skaraborgs kommunalförbund meddelade att det tidigare utskicket av
samverkansavtalet för naturbruk, (som Un beslutade om 2018-04-10 § 71), innehöll
ett fel.
Det som skiljer är en text, som innebär en förbättring för kommunerna
och finns under ”Verksamhetens finansiering” sidan 2, näst sista stycket.
Fel text. Kommunen svarar för kostnaden för resor mellan bostad och skola
belägen inom Västra Götaland för de gymnasieelever som är under 20 år i de fall
inackorderingstillägg inte utgår.
Med skola avses här den plats där undervisning eller arbetsplatsförlagd utbildning
genomförs.
Rätt text. Kommunen svarar för kostnaden för resor mellan bostad och skola
belägen inom Västra Götaland för de gymnasieelever som är under 20 år i de fall
inackorderingstillägg inte utgår.
Kostnader för utbildning förlagd på annan plats eller annan tid än ordinarie skola
bekostas av anordnande skola och regleras i självkostnadspriset i enlighet med
bilaga 2.
_____________________________

Arbetsutskottet godkände 2018-05-07 (Unau § 41) ”Verksamhetsredogörelse för
huvudman” till Skolinspektionen inför kvalitetsgranskningen av vuxenutbildningen.
14-15 juni 2018 kommer inspektörer från Skolinspektionen att besöka Mariestads
kommun och vuxenutbildningen för en tematisk kvalitetsgranskning. De granskar
då flexibilitet och individanpassning för elever som studerar teoretiska kurser inom
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-05-22

Utbildningsnämnden
UN § 95

Dnr 2018/00009

Uppdrag till utbildningschef

Beslut

Utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att anordna lokala
programråd vid gymnasiets yrkesprogram där presidiet ska ingå.

Expedierats till:
Utbildningschef Maria Appelgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Utbildningsnämnden
UN § 96

Dnr 2018/00010

Rapporter
Inga rapporter denna gång.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Utbildningsnämnden
UN § 97

Dnr 2018/00006

Delegationsbeslut 2018

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner informationen.
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna

Delegat: Utbildningsnämndens arbetsutskott
Del nr:
A2

Ärende:
Godkännande av verksamhetsredogörelse inför
kvalitetsgranskning.

Diarienr:
Dnr UN 2018/182

Delegat: Synneve Åberg, rektor Högelidsskolan 7-9
Del nr:
C25
C25

Ärende:
Rapport till huvudman vid diskriminering
och/eller kränkande behandling
Rapport till huvudman vid diskriminering
och/eller kränkande behandling

Diarienr:
Dnr UN 2018/187
Dnr UN 2018/188

Delegat: Stina Wallqvist, rektor Unicaskolan
Del nr:
C25

Ärende:
Rapport till huvudman vid diskriminering
och/eller kränkande behandling

Diarienr:
Dnr UN 2018/150

Delegat: Kajsa-Stina Helmersson, rektor Ullervads skola
Del nr:
C25

Ärende:
Rapport till huvudman vid diskriminering
och/eller kränkande behandling

Diarienr:
Dnr UN 2018/156

Delegat: Emma Bohman, rektor Tunaholmsskolan 7-9
Del nr:
C25
C25
C25

Justerandes signatur

Ärende:
Rapport till huvudman vid diskriminering
och/eller kränkande behandling
Rapport till huvudman vid diskriminering
och/eller kränkande behandling
Rapport till huvudman vid diskriminering
och/eller kränkande behandling
Utdragsbestyrkande

Diarienr:
Dnr UN 2018/163
Dnr UN 2018/169
Dnr UN 2018/170

Sammanträdesprotokoll
Sida 21

Sammanträdesdatum
2018-05-22

Forts. § 97
Delegat: Sara Olausson, rektor Tidavads skola
Del nr:
C25
C25
C25
C25
C25
C25
C25

Ärende:
Rapport till huvudman vid diskriminering
och/eller kränkande behandling
Rapport till huvudman vid diskriminering
och/eller kränkande behandling
Rapport till huvudman vid diskriminering
och/eller kränkande behandling
Rapport till huvudman vid diskriminering
och/eller kränkande behandling
Rapport till huvudman vid diskriminering
och/eller kränkande behandling
Rapport till huvudman vid diskriminering
och/eller kränkande behandling
Rapport till huvudman vid diskriminering
och/eller kränkande behandling

Diarienr:
Dnr UN 2018/151
Dnr UN 2018/152
Dnr UN 2018/153
Dnr UN 2018/161
Dnr UN 2018/162
Dnr UN 2018/180
Dnr UN 2018/181

Delegat: Hanna Zacharisson, förskolechef Österåsens förskola
Del nr:
C28

Ärende:
Plats i förskola enligt paragraf 9 kap 8 i skollagen

Diarienr:
Dnr UN 2018/183

Delegat: Marita Lemming, förskolechef Termiten, Regattan
Del nr:
C28

Ärende:
Plats i förskola enligt paragraf 5 kap 8 i skollagen

Diarienr:
Dnr UN 2018/100

Delegat: Susanne Bohm, förskolechef Kompassens förskola
Del nr:
C28

Justerandes signatur

Ärende:
Plats i förskola enligt paragraf 5 kap 8 i skollagen

Utdragsbestyrkande

Diarienr:
Dnr UN 2018/140

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Utbildningsnämnden
UN § 98

Dnr 2018/00005

Handlingar att anmäla 2018

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna
1. Miljö- och byggnadsnämnden - Beslut om avgift för extra kontroll
Tunaholmsskolan.
2. Miljö- och byggnadsnämnden - Krav på åtgärder hos livsmedelsanläggning
Vadsbogymnasiet.
3. Miljö- och byggnadsnämnden - Krav på åtgärder hos livsmedelsanläggning
Hasselbackens förskola.
4. Miljö- och byggnadsnämnden - Resultat av livsmedelskontroll Kompassen.
5. Miljö- och byggnadsnämnden - Resultat av livsmedelskontroll Ljungdalen.
6. Miljö- och byggnadsnämnden - Resultat livsmedelskontroll Sikelvingen.
7. Miljö- och byggnadsnämnden Krav på åtgärder Termiten.
8. Miljö- och byggnadsnämnden Resultat av livsmedelskontroll Kvarnstenens
förskola.
9. Miljö- och byggnadsnämnden. Resultat extra tillsyn Kvarnstenen.
10. Miljö- och byggnadsnämnden. Resultat av extra offentlig kontroll
Tunaholmsskolan.
11. Protokoll Utbildningsnämndens extra sammanträde 2018-05-17.
12. Protokollsutdrag Kf § 39-18 Revisionsberättelse 2017 - Fråga om ansvarsfrihet
för nämnder och enskilda förtroendemän.
13. Protokollsutdrag Kf § 40-18 Prognos 1 2018 för Mariestads kommun.
14. Protokollsutdrag Ks § 66 2018 - Prognos 1 för Mariestads kommun.
15. Protokollsutdrag KS-§ 132 2018 Två nya förskolor.
16. Protokollsutdrag Unau § 41. Godkännande verksamhetsredogörelse.
17. Sektor Samhällsbyggnad - Samrådsremiss Järnet 1 m m.
18. SKL - Vårpropositionen Cirkulär 18017.
19. Svar till Skolinspektionen: Verksamhetsredogörelse inför kvalitetssäkring
Vuxenutbildning.
20. Tidskrift Lika Värde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 22

