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Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.00-09.40 

 
Beslutande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Närvarande på distans, 
ej beslutande 

Anette Karlsson  (M) ordförande 
Sture Pettersson  (S) vice ordförande 
Emma Sjögren  (KD) ledamot 
Chris Nygren  (V) ledamot 
Joar Strid  (SD) ledamot 
Birgitta Svensson  (C) tjänstgörande ersättare 
Brita Kvicklund  (L) tjänstgörande ersättare  
 
Katarina Brydzinski(M) ledamot   
Anita Olausson  (S) ledamot 
Arne Andersson  (S) ledamot 
 

Övriga deltagare Maria Appelgren  utbildningschef 
Erik Eriksson  avdelningschef gymnasiet, § 68 
Carina Törnell  sekreterare 

Justerare Sture Pettersson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 55-72 

 Carina Törnell  

Ordförande  
 

 Anette Karlsson  

Justerande  
 

 Sture Pettersson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-04-21 

Anslagsdatum 2020-04-27 Anslaget tas ner 2020-05-20 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämnden 

UN § 55                                                   Dnr 2020/00001  

Godkännande av dagordning. Distansdeltagande 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar lägga till ärendet "Kök - Kvarnstenen" på 
dagordningen. 

2. Utbildningsnämnden konstaterar att de ledamöter och ersättare som 
deltar på distans räknas som närvarande (icke beslutande) och ska 
erhålla ersättning i likhet med arvode för icke tjänstgörande ersättare 
enligt arvodesreglementet kapitel 1 § 7, kapitel 3 § 12.   

Bakgrund 

Vid dagens sammanträde deltar sju beslutande förtroendevalda i enlighet med 
den överenskommelse som slöts på gruppledarmötet den 23 mars 2020 med 
anledning av den pågående Coronapandemin. De övriga förtroendevalda, både 
ordinarie och ersättare, som deltar på sammanträdet via länk är inte 
tjänstgörande.                 
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Utbildningsnämnden 

UN § 56                                                   Dnr 2020/00142  

Stängda möten, utbildningsnämnden 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att nämndens möten från och med 21 april 2020 
ej längre är öppna för allmänheten.       

Bakgrund 

Utbildningsnämnden har tidigare beslutat, 2014-01-30 (Un § 9), att 
utbildningsnämndens möte ska vara öppna för allmänheten.  

Under nuvarande pågående pandemi (Corona, covid-19) rekommenderar de 
politiska gruppledarna i Mariestads kommun att nämnderna stänger sina möten 
för allmänheten. Detta görs för att förhindra och undvika smittspridning.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår att nämndens möten från och med 21 
april 2020 ej längre är öppna för allmänheten på grund av Coronaviruset och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Stängda möten, utbildningsnämnden" upprättad av 
nämndsekreterare Carina Törnell och utbildningschef Maria Appelgren.     
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Utbildningsnämnden 

UN § 57                                                   Dnr 2020/00123  

Likvärdighetsbidrag 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.       

Bakgrund 

Statsbidraget ska användas för att utöka huvudmannens resurser för att stärka 
likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola. 

Statsbidraget beviljades för år 2020 med 9 795 501 kronor. 

Det beviljade ”Likvärdighetsbidraget” fördelas enligt följande utifrån 
synliggjorda utvecklingsområden.  

 

Förstärkt elevhälsa   1 500 000 

Digitala verktyg   1 845 501 

Nyanlända    1 600 000 

Inköp för förbättrad lärmiljö  1 200 000 

Kompetensutveckling      500 000 

Förskoleklass    1 500 000 

Elevcoacher högstadier      400 000 

Digitaliseringsstrateg      600 000 

Elevhälsa, Grangärdet/Ullervad     250 000 

Närvaroteam Victoria      400 000 

 

En handlingsplan som beskriver vad pengarna ska användas till är inskickad till 
skolverket för granskning. Skolverket beviljade rekvisitionen om 9 795 501 kr 
den 3 april 2020.          

Underlag för beslut 

Plan för insatser stadsbidraget Likvärdig skola 2020.       

 

Expedierats till: 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus    



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Sida 6 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 58                                                   Dnr 2019/00331  

Återkoppling angående utfasning av skadliga ämnen i 
kommunens förskolor  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar om  återremiss för att bland annat förtydliga 
nuläget i handlingsplanen.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden, 2020-02-20 (UN § 23), förslog fullmäktige besluta att 
Mats Karlssons motion angående utfasning av skadliga ämnen i kommunens 
förskolor (KS 2019/452) anses vara besvarad då arbetet för en giftfri förskola 
är pågående och är en ständigt medveten process. Handlingsplan giftfri förskola 
är en del av det pågående och medvetna arbete som görs ute på förskolorna. 
Utbildningsnämnden gav i uppdrag till utbildningschefen att återkoppla om hur 
arbetet med att efterfölja framtagen ”Handlingsplan giftfri förskola” går och 
eventuellt revidera densamma. 

Arbetet med handlingsplanen är genomfört till stor del ute på enheterna och 
den är en del av det systematiska arbete som görs i vardagen. Det kvarstår ett 
visst arbete med att fasa ut möbler på några enheter. Detta görs efterhand som 
ekonomin tillåter. 

Planen är fortfarande aktuell och det finns i nuläge ingen anledning att revidera 
planen.  

Behandling på sammanträdet 

Oklarheter om nuläget i handlingsplanen för giftfri förskola uppstod och 
utbildningsnämndens ordförande föreslår därför återremiss och fann att 
nämnden beslutade enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Återkoppling av handlingsplan giftfri förskola" upprättad av 
chef förskola och pedagogisk omsorg och utbildningschef Maria Appelgren. 

Handlingsplan giftfri förskola nuläge.       

 

Expedierats till: 
Chef förskola och pedagogisk omsorg Annica Henrysson   
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Utbildningsnämnden 

UN § 59                                                   Dnr 2018/00443  

Barnpeng och elevpeng - utbetalning för underskott 2019 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar godkänna beloppen, grundskola 97 kr/elev, 
fritidshem 110 kr/elev, för utbetalning till friskolor på grund av underskott i 
bokslutet för grundskolan 2019.   

Bakgrund 

Om kommunala skolor får mer pengar under ett verksamhetsår än vad som 
budgeterats ska friskolorna också få det enligt Skolförordning (2011:185) 
14 kap, § 2 ”Bidrag till enskilda huvudmän”. Ett underskott som avskrivs är i 
praktiken ett tillskott. 

Beslutet kan överklagas. 

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 "Utbetalning till friskolor på grund av underskott i grundskolan 
och fritidshem budgetår 2019" upprättad av controller Pia Svartén och 
utbildningschef Maria Appelgren. 

Beräkning av belopp – grundskola och fritidshem. 

 

Expedierats till: 
Controller Pia Svartén 
Berörda friskolor 
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Utbildningsnämnden 

UN § 60                                                   Dnr 2020/00144  

Delegation - Besluta om erbjudande av omsorg för barn 
vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet vid 
tillfällig stängning av förskola, fritidshem eller annan 
pedagogisk verksamhet 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att ge utbildningschef delegation att ”Besluta om 
erbjudande av omsorg för barn vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig 
verksamhet vid tillfällig stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk 
verksamhet”.        

Bakgrund 

Beslut om stängning av förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk 
verksamhet kan antingen fattas av regeringen i enlighet med Lag (2020:148) om 
tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i 
fredstid eller av huvudmannen i enlighet med förordning (2020:115) om 
utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Om 
regeringen fattar beslutet är det hemkommunen som ansvarar för att erbjuda 
omsorg och om det är huvudmannen som fattar beslutet är det huvudmannen 
som ska erbjuda omsorg. 

Om beslut fattas om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk 
verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig 
verksamhet i enlighet med "Föreskrift om omsorg för barn med 
vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (MSBFS 2020:3)" erbjudas omsorg 
av kommunen. Om inte omsorg kan ordnas på annat sätt ska vårdnadshavaren 
som deltar i samhällsviktig verksamhet anmäla sitt behov av omsorg till 
hemkommunen alternativt huvudmannen. Vid osäkerhet om vårdnadshavaren 
arbetar inom samhällsviktig funktion får hemkommunen/huvudmannen begära 
att behovet styrks med hjälp av ett intyg från verksamhetsutövaren. 

Beslut om erbjudande av omsorg fattas av utbildningsnämnden, men kan 
delegeras till utbildningschef. 

Ett eventuellt beslut om stängning av verksamheter inom sektor utbildning kan 
komma att ske med kort varsel. För att snabbt kunna fatta beslut om 
erbjudande av omsorg, för vårdnadshavare med samhällsviktig funktion, 
behöver nämnden ge utbildningschef delegation att fatta dessa beslut.    
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Forts § 60 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår att utbildningsnämnden beslutar att 
ge utbildningschef delegation att besluta om erbjudande av omsorg för barn 
vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet vid tillfällig stängning av 
förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet och finner att nämnden 
besluta enligt förslaget.        

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Delegation – Besluta om erbjudande av omsorg för barn vars 
vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet vid tillfällig stängning av 
förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet” upprättad av skoljurist 
Maria Helgée och utbildningschef Maria Appelgren.       

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
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Utbildningsnämnden 

UN § 61                                                   Dnr 2018/00154  

Redovisning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet 
(KKiK) 2019 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner redovisning av sektor utbildnings resultat för 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2019.  

Bakgrund 

Mariestads kommun deltar sedan år 2012 i undersökningen Kommunens 
Kvalitet i Korthet (KKiK) som genomförs av Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Undersökningen består av ett antal viktiga kunskapsområden 
för kommuninvånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och 
effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Under 2019 har 260 kommuner 
deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet. 

I undersökningen 2018 gjordes ett flertal förändringar av mätetal vilket gör att 
jämförande resultat inte finns inom alla områden.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Redovisning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet 
(KKiK) 2019" upprättad av utbildningschef Maria Appelgren.  
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Utbildningsnämnden 

UN § 62                                                   Dnr 2020/00099  

Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från IT-Gymnasiet 
Sverige AB om utökning av befintlig fristående 
gymnasieskola i Skövde kommun. Dnr 2020:1109  

  

Beslut 

Mariestads kommun, utbildningsnämnden, beslutar ansluta sig till Skövde 
kommuns yttrande. 

Sture Pettersson (S) reserverar sig mot beslutet.       

Bakgrund 

Skolinspektionen inkom 2020-02-19 med en remiss till Mariestads kommun 
gällande ansökan från IT-Gymnasiet Sverige AB som ansökt om godkännande 
som huvudman för utökning av befintlig gymnasieskola vid NTI Gymnasiet 
Skövde i Skövde kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022.  

Sökt program: 

Teknikprogrammet med inriktning Design och produktutveckling. 

Mariestads kommun har fått tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med  
2 kap. 5 § skollagen (2010:800).  

Mariestads kommun ingår i ett samverkansavtal med grannkommunerna genom 
Utbildning Skaraborg. Syftet är att stärka och utveckla Skaraborg till en attraktiv 
gymnasieregion. Samverkansavtalet innebär bland annat att alla elever inom 
samverkansområdet har möjlighet att söka önskat program på alla 
gymnasieskolor inom samverkansområdet. 

Kommunstyrelsen, i Mariestads kommun, beslutade 2011-04-07 (Ks § 46) att 
överlåta till utbildningsnämnden att, för kommunens del, yttra sig till 
Skolinspektionen över ansökningar om godkännande som huvudman för 
fristående skolor i andra kommuner.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut.  

Sture Pettersson (S) yrkar att nämnden föreslår Skolinspektionen att avslå  
IT-gymnasiets ansökan. 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Forts § 62 
 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Remiss från Skolinspektionen SI dnr 2020:1109 Ansökan om 
utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Skövde kommun" upprättad av 
utbildningschef Maria Appelgren. 

Ansökan från IT-Gymnasiet Sverige AB som ansökt om godkännande som 
huvudman för utökning av befintlig gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Skövde 
i Skövde kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022.        

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Skolinspektionen 
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Utbildningsnämnden 

UN § 63                                                   Dnr 2020/00100  

Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från 
Plusgymnasiet AB om utökning av befintlig gymnasieskola i 
Skövde kommun. Dnr SI 2020:1094  

  

Beslut 

Mariestads kommun, utbildningsnämnden, beslutar ansluta sig till Skövde 
kommuns yttrande.  

Sture Pettersson (S) reserverar sig mot beslutet.             

Bakgrund 

Skolinspektionen inkom 2020-02-20 med en remiss till Mariestads kommun 
gällande ansökan från Plusgymnasiet AB som ansökt om godkännande som 
huvudman för en utökning av befintlig gymnasieskola vid Drottning Blankas 
gymnasieskola i Skövde kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022.  

Sökt program: 

Ekonomiprogrammet med inriktningen Ekonomi. 

Mariestads kommun har fått tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 
kap. 5 § skollagen (2010:800).  

Mariestads kommun ingår i ett samverkansavtal med grannkommunerna genom 
Utbildning Skaraborg. Syftet är att stärka och utveckla Skaraborg till en attraktiv 
gymnasieregion. Samverkansavtalet innebär bland annat att alla elever inom 
samverkansområdet har möjlighet att söka önskat program på alla 
gymnasieskolor inom samverkansområdet. 

Kommunstyrelsen, i Mariestads kommun, beslutade 2011-04-07 (Ks § 46) att 
överlåta till utbildningsnämnden att, för kommunens del, yttra sig till 
Skolinspektionen över ansökningar om godkännande som huvudman för 
fristående skolor i andra kommuner.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut.  

Sture Pettersson (S) yrkar att nämnden föreslår Skolinspektionen att avslå  
Plusgymnasiets ansökan. 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Forts § 63 
 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Remiss från Skolinspektionen SI dnr 2020:1094 Ansökan om 
utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Skövde kommun" upprättad av 
utbildningschef Maria Appelgren. 

 

Ansökan från Plusgymnasiet AB som ansökt om godkännande som huvudman 
för en utökning av befintlig gymnasieskola vid Drottning Blankas 
gymnasieskola i Skövde kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022.        

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Skolinspektionen 
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Utbildningsnämnden 

UN § 64                                                   Dnr 2020/00101  

Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från 
Olingymnasiet i Skara AB om utökning av befintlig 
fristående gymnasieskola i Skara kommun. Dnr SI 
2020:570 

  

Beslut 

Mariestads kommun, utbildningsnämnden, beslutar ansluta sig till Skara 
kommuns yttrande.  

Sture Pettersson (S) reserverar sig mot beslutet.     

Bakgrund 

Skolinspektionen inkom 2020-02-20 med en remiss till Mariestads kommun 
gällande ansökan från Olingymnasiet i Skara AB som ansökt om godkännande 
som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
Olingymnasiet i Skara kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022.  

 

Sökt program: 

Estetiska programmet med inriktningarna Musik samt Estetik och media. 

Mariestads kommun har fått tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 
kap. 5 § skollagen (2010:800).  

Mariestads kommun ingår i ett samverkansavtal med grannkommunerna genom 
Utbildning Skaraborg. Syftet är att stärka och utveckla Skaraborg till en attraktiv 
gymnasieregion. Samverkansavtalet innebär bland annat att alla elever inom 
samverkansområdet har möjlighet att söka önskat program på alla 
gymnasieskolor inom samverkansområdet. 

Kommunstyrelsen, i Mariestads kommun, beslutade 2011-04-07 (Ks § 46) att 
överlåta till utbildningsnämnden att, för kommunens del, yttra sig till 
Skolinspektionen över ansökningar om godkännande som huvudman för 
fristående skolor i andra kommuner.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut.  

Sture Pettersson (S) yrkar att nämnden föreslår Skolinspektionen att avslå  
Olingymnasiets ansökan. 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Forts § 64 
 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Remiss från Skolinspektionen SI dnr 2020:570 Ansökan om 
utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Skara kommun" upprättad av 
utbildningschef Maria Appelgren.  

Ansökan från Olingymnasiet i Skara AB som ansökt om godkännande som 
huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
Olingymnasiet i Skara kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022.        

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Skolinspektionen 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Sida 17 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 65                                                   Dnr 2020/00104  

Remiss från Skolinspektionen - Ansökan från 
Olingymnasiet i Skara AB om nyetablering av fristående 
gymnasieskola i Götene kommun. Dnr SI 2020:991  

  

Beslut 

Mariestads kommun, utbildningsnämnden, beslutar ansluta sig till Götene 
kommuns yttrande.   

Sture Pettersson (S) reserverar sig mot beslutet.        

Bakgrund 

Skolinspektionen inkom 2020-02-21 med en remiss till Mariestads kommun 
gällande ansökan från Olinsgymnasiet Skara AB som ansökt om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Götene 
kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022.  

Sökta program: 

Industritekniska programmet med inriktningar Produkt och maskinteknik samt 
Processteknik. 

Bygg och anläggningsprogrammet med inriktningarna Plåtslageri, Husbyggnad 
samt Mark och anläggning. 

Handels- och administrationsprogrammet med inriktning Handel och service. 

Barn- och fritidsprogrammet inriktning 2. 

Fordons och transportprogrammet med inriktning Transport. 

Mariestads kommun har fått tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 
kap. 5 § skollagen (2010:800).  

Mariestads kommun ingår i ett samverkansavtal med grannkommunerna genom 
Utbildning Skaraborg. Syftet är att stärka och utveckla Skaraborg till en attraktiv 
gymnasieregion. Samverkansavtalet innebär bland annat att alla elever inom 
samverkansområdet har möjlighet att söka önskat program på alla 
gymnasieskolor inom samverkansområdet. 

Kommunstyrelsen, i Mariestads kommun, beslutade 2011-04-07 (Ks § 46) att 
överlåta till utbildningsnämnden att, för kommunens del, yttra sig till 
Skolinspektionen över ansökningar om godkännande som huvudman för 
fristående skolor i andra kommuner.   

 

 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Sida 18 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Forts § 65 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut.  

Sture Pettersson (S) yrkar att nämnden föreslår Skolinspektionen att avslå  
Olingymnasiets ansökan. 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
   

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Remiss från Skolinspektionen SI dnr 2020:991  Ansökan om 
nyetablering av fristående gymnasieskola i Götene kommun" upprättad av 
utbildningschef Maria Appelgren. 

Ansökan från Olinsgymnasiet Skara AB som ansökt om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Götene 
kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022.       

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Skolinspektionen 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 66                                                   Dnr 2018/00440  

Kvarnstenen – Kök ombyggnad 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Mariestads kommun har avsatt investeringsmedel för att under tre år renovera 
kommunens kök. Som ett led i detta kommer även köket vid Kvarnstenens 
skola att genomgå renovering och modernisering. Arbetet inleds under 
senvåren 2020. Eleverna kommer under den tid som köket behöver hålla stängt 
att äta sin skolmåltid vid Lungsäter där överenskommelse gjorts om detta med 
fastighetsägaren. Renoveringen innehåller bl.a. ombyggnad av förråd till kylrum 
och frysrum istället för fristående kylar och frysar. Även ett diskrum och ny 
diskinlämning för eleverna är med i renoveringen som beräknas klar i 
september 2020.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Kvarnstenen – Kök ombyggnad” upprättad av 
utbildningschef Maria Appelgren.       

 

 

 
  

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 67                                                   Dnr 2020/00004  

Uppdrag till utbildningschef - Blöjor i förskolan 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden ger utbildningschef i uppdrag att från och med 
augusti månad 2020 införa fria blöjor inom förskolan i enlighet med det 
beslut som utbildningsnämnden fattade 2020-03-17 (Un § 43).  

 

2. Utbildningsnämnden ger utbildningschef i uppdrag att utreda hur 
eleverna på Vadsbogymnasiet, som läser på distans, kan ges möjlighet 
att serveras skollunch.                               

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Sida 21 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 68                                                   Dnr 2020/00003  

Corona - Information 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Information 

Utbildningschef Maria Appelgren informerar om att stor del av 
utbildningschefens arbetstid går åt till att arbeta med situationer som uppstår på 
grund av Corona (Covid-19). Myndigheternas rekommendationer följs. 
Utbildningschefen informerar nämnden om vad som gjorts och görs med 
anledning av Coronapandemin. Bland annat ges information om att det 
fortfarande bedrivs distansundervisning för gymnasieelever och 
vuxenutbildningselever. Beslut har dock tagits om att öppna upp för åk 3 elever 
så de kan utföra sina examinationsprov samt för elever med särskilt stöd, 
oavsett årskurs på gymnasiet. 

Avdelningschef för gymnasiet Erik Eriksson informerar om hur 

gymnasieskolan tänker runt studenten den 12 juni 2020. Skolledningen arbetar 

för att det ska bli någon form av studentfirande. Kommunicering med 

Vadsbogymnasiets studentkommitté sker i planeringsarbetet.         

      

 

 
  

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Sida 22 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 69                                                   Dnr 2020/00006  

Rapporter 

  

      

Rapport 

Anette Karlsson (M) informerar om att hon deltagit på skolverkets 
webbseminarium om vuxenutbildning.                

 

 

 
 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Sida 23 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 70                                                   Dnr 2020/00007  

Delegationsbeslut 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna 

 

Delegat: Ordförande Anette Karlsson (M) 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

A2 Undervisning för Gymnasie- och Vuxen elever 
beslut att bli på distans fr o m 2020-03-18 p g a 
Corona, Covid -19  

2020/128 (4) 

A2 Tid i förskola för barn vars föräldrar permitterats. 2020/128 (5) 

A2 Beslut om delvis avsteg från distansundervisning i 
gymnasiet. 

2020/128 (6) 

 
Delegat: Rektorer  gr, gy, gysär 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Anmälan av befarade kränkningsärenden enligt 
förteckning mars 2020. 

Dnr UN 2020/54 (3) 

 
Delegat: Skolskjutshandläggare Monica Lalli 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C29 Beslut skolskjutsärenden mars 2020, förteckning Dnr UN 2020/51 (3) 

 
Delegat: Grundskolechef Anna-Karin Yséus 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

B10 Beslut om tilläggsbelopp. Vt. 2020 fyra elever. Dnr UN 2020/56  
(1-4) 

 
Delegat: Rektorer förskola 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C1 Omplacering på förskola hösten 2020 Dnr UN 2020/65 (2)  

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Sida 24 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Forts § 70 
 
Delegat: Rektor Synneve Åberg 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

D3 Tidsbegränsad anställning på mer än 6 mån och 
högst ett år för person som ej uppfyller kraven på 
utbildning. 

Dnr UN 2020/134 
(1-3)  

                     

 

 
  

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Sida 25 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 71                                                   Dnr 2020/00008  

Handlingar att anmäla 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna 

1. Arbetsförmedlingen – Brev med anledning av Corenapandemin. 
 

2. Beslut om distansundervisning Drottning Blankas gymnasium. 

3. Media poolen Mariestad_statistik2018-2019. 

4. Miljökontoret -  Livs - Kontrollrapport - Föreläggande Flugsvampen. 

5. Miljökontoret -  Livs - Avgift - Extra off kontroll Vävaren. 

6. Miljökontoret -  Livs - Kontrollrapport - Uppföljande kontroll Vävaren. 

7. Miljökontoret - Livs - Avgift - Extra off kontroll Lyrestads skola. 

8. Miljökontoret - Livs - Kontrollrapport - Föreläggande Högelidsskolan. 

9. Miljökontoret  Livs - Kontrollrapport - Uppföljande kontroll 

Högelidsskolan. 

10. Miljökontoret - Livs - Kontrollrapport - Uppföljande kontroll Lyrestads 

skola. 

11. Miljökontoret Livs - Kontrollrapport - Uppföljande kontroll 

Björkgården. 

12. Protokollsutdrag KF Beslut-202000132-KS-§ 23. 

13. Sektor samhällsbyggnad Samrådsremiss. 

                        

 

 
  

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Sida 26 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 72                                                   Dnr 2020/00002  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningar, 
klagomål och synpunkter 2020 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Statistik gällande inkomna ärenden, utredningar och avslutade befarade 
kränkningsärenden redovisas. 

Utbildningschef informerar om elevärende (dnr 2020/115) inkommet från 
Skolinspektionen, samt två klagomålsärenden (dnr 2020/115, 103 som båda 
avslutats av Skolinspektionen.         

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

 

 

 
  

 


