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Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.00-11.50 

 
Beslutande Anette Karlsson  (M) ordförande 

Sture Pettersson  (S) vice ordförande 
Katarina Brydzinski  (M) ledamot 
Jonas Ivarsson  (M) ledamot 
Helena Hallerhed  (C) ledamot 
Annika Käll  (L) ledamot 
Arne Andersson  (S) ledamot 
Elvy Enoksson  (S) ledamot 
Leif Andersson  (S) ledamot 
Tuula Ojala  (S) ledamot 
Bernt Ekström  (V) ledamot 
Owe Andersson  (S) tjänstgörande ersättare 
Rolf Oldin  (KD) tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare BengtErik Askerlund  (MP) ersättare 
Katarina Lindberg  utbildningschef 
Anna-Karin Yséus  grundskolechef, §§ 88, 89, 94 
Britt-Marie Stam  chef förskola och pedagogisk omsorg, §§ 88, 90, 94 

Maria Appelgren  rektor/avdelningschef, §§ 88, 91, 92, 94 
Ewa Öberg  rektor, § 88 
Elin Frändberg  lärare, § 89 
Sofia Gibson  lärare, § 89 
Anna Benedetto  rektor, § 89 
Maria Helgée  kvalificerad utredare, §§ 88, 92 
Bo Harty  organisationskonsult, Avonova, § 94 
Carina Törnell  sekreterare 
 
 

Justerare Bernt Ekström 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 87-104 

 Carina Törnell  

Ordförande  
 

 Anette Karlsson  

Justerande  
 

 Bernt Ekström  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-05-16 

Anslagsdatum 2017-05-23 Anslaget tas ner 2017-06-16 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämnden 

UN § 87                                                   Dnr 2016/00156  

  

Ändring av dagordning 

  

Beslut 

Ett ärende ”Omsorg på obekväm tid” läggs till på dagordningen.               

             

 

 

 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-16 

Sida 4 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 88                                                   Dnr 2016/00008  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningar, 
klagomål och synpunkter - Sekretessärenden 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.      

Bakgrund 

Dnr Un 2017/208, 2017/209, 2017/225, 2017/226, 2017/227, 2017/228, 
2017/229, 2017/233, 2017/234, 2017/235, 2017/236, 2017/240, 2017/243, 
2017/245, 2017/251, 2017/252, 2017/253, 2017/264, 2017/265.  

Information på mötet 

T.f. chef förskola och pedagogisk omsorg Britt-Marie Stam återkopplar ett 
kränkningsärende, dnr Un 2017/151. 

Rektor Maria Appelgren återkopplar i ett kränkningsärende, dnr UN 2017/158. 
Maria informerar även om ett klagomål gällande prövning, dnr Un 2017/72.  

Rektor Ewa Öberg återkopplar ett kränkningsärende och personalärende,  
dnr Un 2017/143, 2017/199. 

Grundskolechef Anna-Karin Yséus informerar om ett pågående elevärende 
(ML).       
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Utbildningsnämnden 

UN § 89                                                   Dnr 2017/00170  

Högpresterande elever, grundskolan - Informationsärende  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden har önskat få information om hur ”högpresterande” elever 
blir tillgodosedda i undervisningen. 

Behandling på sammanträdet 

Lärarna Elin Frändberg och Sofia Gibson informerar nämnden. 
 
Det är skillnad på högpresterande elever och särskilt begåvade elever.  

Särskilt begåvade elever, ibland kallade särbegåvade elever, är de 5 % av eleverna 
som har bäst förmåga att förstå och lära sig nya saker. Det är en begåvning de 
har med sig från början, precis som personligheten. 
 
Lärarna har en dubbel utmaning när det gäller att ge stöd till elever som har 
svårt att hänga med i undervisningen, samtidigt som läraren ska stimulera de 
elever som har lätt för sig och som behöver utmaningar för att komma vidare i 
sitt lärande. Skollagen är tydlig med att skolan måste klara av båda dessa 
utmaningar.   

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Lärare Elin Frändberg 
Lärare Sofia Gibson 
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Utbildningsnämnden 

UN § 90                                                   Dnr 2017/00168  

Finskt förvaltningsområde, förskola - Informationsärende 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Sedan den 1 februari 2015 ingår Mariestads kommun i förvaltningsområdet för 
det finska språket. Förskolan möter upp grundskyddet i Lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) utifrån bestämmelserna i 8 kap. 10 § 
Skollagen (2010:800) som stadgar att förskolan ska medverka till att barn med 
annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket 
och sitt modersmål.  

Under höstterminen 2016 har Mariestads kommun informerat om rätten till 
finskspråkig verksamhet i förskolan och det har genomförts en kartläggning för 
att få en översikt på efterfrågan av finska i förskolan. Resultatet visar att det är 
fem barn i åldrarna 1-5 år vars vårdnadshavare önskar någon form av 
finskspråkig förskoleverksamhet.  

För att tillgodose denna efterfrågan har en arbetsgrupp tagit fram ett förslag om 
att starta en form av finskspråkig förskoleverksamhet på Österåsens förskola 
under ledning av en finskspråkig pedagog.  

Behandling på sammanträdet 

Britt-Marie Stam informerar om Finskt förvaltningsområde och hur förskolan 
arbetar för att erbjuda finsk verksamhet.  

Underlag för beslut 

Finskt förvaltningsområde i förskolan 

 

Expedierats till: 
Chef förskola och pedagogisk omsorg Britt-Marie Stam 
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Utbildningsnämnden 

UN § 91                                                   Dnr 2017/00230  

Programstruktur 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar om förändrat utbud av nationella program 
hösten 2018 vid Vadsbogymnasiet och gymnasiesärskolan genom tillägg 
av gymnasial lärlingsutbildning vid Bygg- och anläggnings-programmet, 
Industriprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. 

2. Utbildningsnämnden beslutar att ge rektor för Vadsbogymnasiet i 
uppdrag att från och med vårterminen 2017 vid behov göra erforderliga 
justeringar av antal platser vid respektive program. 

Bakgrund 

Elevtalen vid gymnasiet förväntas vara stabila under kommande verksamhetsår, 
men det finns ett behov av att bredda utbudet av utbildningar och ge ett 
alternativ till traditionell skolförlagd utbildning genom att erbjuda gymnasial 
lärlingsutbildning.   

Vadsbogymnasiet har genomfört en utredning kring gymnasial 
lärlingsutbildning. Utredningen har kommit fram till att både inom skolan och 
inom branschorganisationer, företag och offentlig verksamhet finns det ett 
positivt mottagande kring en start av gymnasial lärling. 

Vadsbogymnasiet önskar starta lärlingsprogram vid Bygg- och anläggnings-
programmet två platser, Industriprogrammet två platser samt Vård och 
omsorgs-programmet fyra platser hösten 2018. Gymnasial lärling ska ses som ett 
komplement till skolförlagd utbildning och gör att det öppnas upp för fler elever 
att gå dessa program. Initialt förväntas programmen ges med samma 
inriktningkurser som vid de skolförlagda programmen. Gymnasial lärling är en 
utbildning med samma krav som skolförlagd utbildning. Gymnasial 
lärlingsutbildning är ett annat sätt att gå ett yrkesprogram. En elev som går 
lärlingsutbildning i gymnasieskolan genomgår mer än hälften av utbildningen på 
en eller flera arbetsplatser. 

Lärlingsutbildning är ett alternativ inom alla yrkesprogram och även inom de 
nationella programmen i gymnasiesärskolan. Lärlingsutbildningen använder sig 
av samma ämnesplaner som skolförlagd yrkesutbildning. I gymnasieskolan leder 
utbildningen till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram. En elev 
som går en lärlingsutbildning har rätt att läsa in grundläggande 
högskolebehörighet. 
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Forts § 91 

Vidare föreslås att rektor för Vadsbogymnasiet från och med våren 2017 får i 
uppdrag att dimensionera antalet platser vid respektive gymnasieprogram utifrån 
elevers efterfrågan av de olika programmen. Det nya samverkansavtalet  

inom Utbildning Skaraborg innehåller en överenskommelse om att gemensamt 
se över och dimensionera gymnasieskolornas programutbud inom 
samverkansområdet vilket kan komma att påverka detta beslut längre fram.   

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 "Programstruktur Vadsbogymnasiet 2018" upprättad av rektor 
Maria Appelgren och utbildningschef Katarina Lindberg.  

Utbildningsplatser 2018. 

 

Expedierats till: 
Rektor Maria Appelgren 
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Utbildningsnämnden 

UN § 92                                                   Dnr 2017/00091  

Nyanlända - vid uppskrivning av ålder 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar att bereda plats vid gymnasiet för 
asylsökande ungdomar som påbörjat utbildning och därefter blivit 
uppskrivna i ålder mellan 18 och 20 år.  

2. Utbildningsnämnden beslutar att en uppföljning ska göras i november 
2017 om antal elever som berörts samt kostnader för dessa 
gymnasieplatser.  

Bakgrund 

Enligt 15 kap. 5 § och 29 kap. 2 och 3 §§ Skollagen har elever med 
uppehållstillstånd rätt att påbörja en gymnasieutbildning innan de har fyllt 20 år. 
Asylsökande, inklusive de med tidsbegränsat uppehållstillstånd, har rätt till 
gymnasieutbildning om de påbörjar utbildningen innan de fyller 18 år. Om den 
asylsökande, inklusive den med tidsbegränsat uppehållstillstånd, har hunnit fylla 
18 år innan denne påbörjar sin gymnasieutbildning erhåller kommunen ingen 
ersättning och kommunen har ingen skyldighet att erbjuda skolgång.  

Med anledning av aktuella bestämmelser avseende åldersbestämning av 
asylsökande, förekommer nu att asylsökande som går i grundskolan får sin ålder 
uppskriven från omyndig ålder till myndig ålder. Dessa asylsökande har således 
enligt gällande lagbestämmelser ingen rätt till gymnasiestudier och utan ett 
fullständigt personnummer har de inte heller rätt till studier inom SFI. Det finns 
i dagsläget inga statliga bestämmelser eller styrdokument kring hur kommuner 
ska agera i frågan. Konsekvenserna kan således bli att dessa personer hamnar 
utanför utbildningssystemet. Omvärldsbevakning visar att kommuner i nuläget 
hanterar utbildning för asylsökande som fyllt 18 år på olika sätt.   

Det finns i dagsläget ett antal asylsökande elever i årskurs 9 i Mariestads 
kommun vars åldrar blivit uppskrivna till 18 år. Det finns även ett antal 
asylsökande elever som kommer flyttas till Mariestads kommun från annan 
kommun, vars åldrar efter uppskrivning nu uppnår myndig ålder.  

Behandling på sammanträdet 

Helena Hallerhed (C) yrkar på återremiss för vidare utredning. 

Sture Pettersson (S) yrkar på att nämnden beslutar att bereda plats vid gymnasiet 
för asylsökande ungdomar som påbörjat utbildning och därefter blivit 
uppskrivna i ålder mellan 18 och 20 år.  
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Forts § 92 

Arne Andersson (S) tillstyrker Sture Petterssons förslag. 

Helena Hallerhed (C) återtar sitt yrkande om återremiss och tillstyrker Sture 
Petterssons (S) förslag. 

Ordföranden, Anette Karlsson (M), tar upp Sture Petterssons (S) förslag till 
beslut, med tillägg om att en uppföljning ska göras i november 2017 om antal 
elever som berörts samt kostnader för dessa gymnasieplatser. Ordföranden 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Asylsökandes möjlighet till gymnasiestudier vid uppskrivning 
till myndig ålder" upprättad av rektor Maria Appelgren, kvalificerad utredare 
Maria Helgée och utbildningschef Katarina Lindberg.     

 

Expedierats till: 
Rektor Maria Appelgren. 
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Utbildningsnämnden 

UN § 93                                                   Dnr 2016/00155  

Informationsärende - Lokaler 

  

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 

Utbildningschef Katarina Lindberg informerar om:  

Unicaskolan och Prismaskolan som snart är klara för inflyttning. Det som 
återstår och kommer att bli klart under senhösten 2017 är visst markarbete vid 
Prismaskolan.  

Byggstart för Hertig Karls förskola sker efter semestrarna. 

Projekt skollokaler Mariestad där två förskolor, Tunaholmsskolan, 
Vadsbogymnasiet, Vuxenutbildningen, Sfi, Centralköket och grundskolor ingår.     

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Katarina Lindberg 
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Utbildningsnämnden 

UN § 94                                                   Dnr 2016/00411  

Uppföljning: Kartläggning arbetsmiljö chefer sektor 
utbildning 

  

Beslut 

1.  Utbildningsnämnden godkänner informationen. 

2. Utbildningsnämnden beslutar att ge utbildningschefen i uppdrag att  
år 2020 göra en ny uppföljning av arbetsmiljön för chefer inom sektor 
utbildning.  

Bakgrund 

Utbildningsnämndens arbetsutskott gav 2016-09-27 (Unau 2016/78) 
utbildningschefen i uppdrag att med stöd av företagshälsovården Avonova göra 
en uppföljning av avdelningschefernas, rektorernas, programrektorernas och 
förskolechefernas arbetsmiljö utifrån den kartläggning som gjordes 2013.  

Behandling på sammanträdet 

Organisationskonsult Bo Harty, Avonova redogör för genomförd 
arbetsmiljökartläggning.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet. 

Tjänsteskrivelse "Kartläggning av skolledarnas arbetsmiljö" upprättad av 
utbildningschef Katarina Lindberg. 

Sektor utbildnings ledningsorganisation. 

PWCs revisionsrapport Granskning av rektorernas förutsättningar för 
pedagogiskt ledarskap, maj 2016.   
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Utbildningsnämnden 

UN § 95                                                   Dnr 2014/00159  

Revidering delegationsordning 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden återtar delegation för grundskolechef att besluta 
om: 
 

Ärendetyp C7. Mottagande på försök i annan skolform. Beslut om 
integrerad skolgång. SL 7:8 och 7:9. 

 

2. Utbildningsnämnden ger elevhälsochef delegation att besluta om: 
 

Ärendetyp C7. Mottagande på försök i grundsärskola. Beslut om 
integrerad skolgång för grundskoleelev i grundsärskola. SL 7:8 och 7:9. 

Bakgrund 

Sektor utbildning föreslår utbildningsnämnden ge delegation till elevhälsochef 
om mottagande på försök i grundsärskola och att besluta om integrerad 
skolgång för grundskoleelev i grundsärskola. Nuvarande delegation, ärendetyp 
C7, återtas från grundskolechef.          

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 ”Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning” 
upprättad av utbildningschef Katarina Lindberg. 

Utbildningsnämndens delegationsordning antagen 2014-12-03, senast reviderad 
2017-04-18.   

 

Expedierats till: 
Elevhälsochef Stina Lindell 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus 
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Utbildningsnämnden 

UN § 96                                                   Dnr 2016/00071  

Publicering av utbildningsnämndens arbetsutskotts 
handlingar på Mariestads kommuns hemsida 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att arbetsutskottets handlingar ska publiceras på 
kommunens hemsida inför sammanträden.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad har gett kommunchefen i uppdrag 
att tillse att samtliga nämnders arbetsutskotts handlingar ska publiceras på 
kommunens hemsida inför sammanträden (Ksau § 35/2017). 

Beslut om att publicera sammanträdeshandlingar på kommunens hemsida 
beslutas av respektive nämnd. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår att utbildningsnämnden beslutar enligt 
kommunstyrelsens beslut att publicera arbetsutskottets handlingar på 
kommunens hemsida och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Publicering av utbildningsnämndens arbetsutskotts handlingar 
på Mariestads kommuns hemsida” upprättad av nämndsekreterare Carina 
Törnell och utbildningschef Katarina Lindberg.    
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Utbildningsnämnden 

UN § 97                                                   Dnr 2017/00232  

Verksamhetschef för elevhälsans psykologiska och 
logopediska insatser 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar utse elevhälsochef Stina Lindell som 
verksamhetschef för elevhälsans psykologiska och logopediska insatser. 

Bakgrund 

Alla som bedriver yrkesmässig hälso- och sjukvård är vårdgivare så även 
kommunen. Utbildningsnämnden är en av vårdgivarens (Mariestads kommun) 
representant och ansvarar för elevhälsans medicinska insatser (skolhälsovården). 
Elevhälsans medicinska del lyder under Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Inom 
hälso- och sjukvård skall det finnas någon, utsedd av nämnden, som ansvarar 
för verksamheten (verksamhetschef). En viss del av psykologens och 
logopedens tjänsteutövning omfattas också av Hälso- och sjukvårdslagen. 

Utbildningsnämnden utsåg, 2014-05-21 (Bun § 84), elevhälsochef Stina Lindell 
till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser från och med den 16 
juni 2014.    

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 ” Verksamhetschef för elevhälsans psykologiska och 
logopediska insatser” upprättad av utbildningschef Katarina Lindberg.  

 

Expedierats till: 
Elevhälsochef Stina Lindell 
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Utbildningsnämnden 

UN § 98                                                   Dnr 2017/00144  

Omsorg på obekväm tid 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att prövotiden för kvällsomsorg förlängs att gälla 
fram till den 18 augusti 2017. Därefter läggs omsorg på obekväm tid vilande till 
hösten 2018 enligt tidigare beslut.      

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade 2015-09-08 (Un § 139) starta kvällsomsorg 
under en prövotid från 22 augusti 2016 till den 22 juni 2017. 
 
Utbildningsnämnden beslutade 2017-04-18 (Un § 68), efter att en inventering 
om behov av omsorg på obekväm tid visat att behovet inte var särskilt stort, 
lägga denna form av omsorg vilande till hösten 2018 då en nu inventering ska 
genomföras. 

Efter att beslutet togs om att omsorg på obekväm tid skulle läggas vilande så har 
det framkommit att visst behov kvarstår fram till 18 augusti 2017.     

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår att prövotiden för kvällsomsorgen 
förlängs att gälla fram till den 18 augusti 2017 och finner att nämnden beslutar 
enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

 Muntlig information på mötet.     

 

Expedierats till: 
Chef förskola och pedagogisk omsorg Britt-Marie Stam 
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Utbildningsnämnden 

UN § 99                                                   Dnr 2016/00044  

Aktuellt - utbildningschefen har ordet 

  

Utbildningschef Katarina Lindberg informerar om 

Mariestads kommun beviljats statsbidrag för personalförstärkning inom 
elevhälsan till tjänst som kurator. 

______________________________  

Skolinspektionen överlämnade en anmälan som rörde en elev vid 
Tunaholmsskolan till Mariestads kommuns klagomålshantering. 
Skolinspektionen har efter sin uppföljning i ärendet beslutat att ärendet kan 
avslutas.                           
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Utbildningsnämnden 

UN § 100                                                   Dnr 2016/00045  

Ordföranden har ordet 

  

Inget denna gång.                          
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Utbildningsnämnden 

UN § 101                                                   Dnr 2017/00006  

Handlingar att anmäla 2017 

  

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna 

1.  Cirkulär 17014 - Vårpropositionen. 

 

2. Inbjudan – Kommuner 23 maj 2017. 

 

3. Inbjudan – Dag om integration m m, program 31 maj 2017. 

 

4. Mariestads kommun – Förslag till ändring av detaljplan för del av 

Kanaljord 1. 

 

5. Protokollsutdrag – Ksau § 31. Motion om att införa pausrörelsekartotek 

i Mariestads kommuns skolor. 

 

6. Skolverket – Rapport mottagandet av nyanlända elever. 
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Utbildningsnämnden 

UN § 102                                                   Dnr 2017/00005  

Delegationsbeslut 2017 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.      

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna 

Delegat: Lena Ottosson Burge, rektor Grangärdet och Ullervad 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/208 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/209 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/233 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/234 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/243 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/251 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/252 

C1 Placering på fritidshem enligt SL 14:6 Dnr UN 2017/15-7 

C1 Placering på fritidshem enligt SL 14:6 Dnr UN 2017/15-8 

 
Delegat: Stina Wallqvist, rektor Flitiga Lisan och Kronopark 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/225 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/226 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/227 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/228 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/229 
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Forts § 102 

 
Delegat: Emma Bohman, rektor Lockerudsskolan, Leksbergs skola  
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/264 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/265 

 
Delegat: Sara Olausson, rektor Tidavads skola F-6  
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/245 

 
Delegat: Synneve Åberg, rektor Högelidsskolan 7-9 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/240 

 
Delegat: Tomas Ärlevik/Inger Hermansson, rektor Hasslerör och, 
Lyrestads skola  
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/235 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/236 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/253 

 
Delegat: Monika Olsson, förskolechef  
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Utökad vistelsetid enl SL 8:7 Dnr UN 2017/260 

 
Delegat: Jenny Forsell, förskolechef  
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Utökad vistelsetid enl SL 8:5 Dnr UN 2017/259 
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Utbildningsnämnden 

UN § 103                                                   Dnr 2016/00210  

Rapporter 

  

Ordförande Anette Karlsson (M) rapporterar om 

Ordförande Anette Karlsson (M) och vice ordförande Sture Pettersson (S) har 
deltagit i Skolriksdagen 24-25 april 2017. Dagarna var givande och mer 
information kommer att finnas under punkten ”Rapporter” i Assistenten för 
dagens möte.                            
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Utbildningsnämnden 

UN § 104                                                   Dnr 2016/00086  

Återkoppling punkt 1. 

  

Beslut 

Inget denna gång.                               

 

 

 
 

 


