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Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.00-12.15 
 

Beslutande Anette Karlsson  (M)  ordförande 
Sture Pettersson  (S) vice ordförande 
Katarina Brydzinski  (M) ledamot 
Helena Hallerhed  (C) ledamot 
Emma Sjögren  (KD) ledamot 
Leif  Jonegård  (L) ledamot 
Brita Kvicklund  (L) ledamot 
Ola Jonegård  (SD) ledamot 
Arne Andersson  (S) ledamot 
Elvy Enoksson  (S) ledamot 
Tuula Ojala  (S) ledamot 
Birgitta Svensson  (C) ledamot 
Owe Andersson  (S) ledamot 
Chris Nygren  (V) ledamot 
 

Övriga deltagare BengtErik Askerlund  (MP) ersättare 
Jennie Fröjd  (M) ersättare 
Stina Wallqvist  rektor, § 183 
Maj-Lis Häljeskog  kostchef, §§ 183, 187, 188 
Anna-Karin Yséus  grundskolechef, §§ 183, 187, 190-196 
Annica Henrysson  chef förskola, §§ 183, 186, 187, 189 
Catarina Dahlander  verksamhetskoordinator, § 184 
Maria Helgée  kvalificerad utredare, §§ 192-196 
Carina Törnell  sekreterare 

Justerare Elvy Enoksson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 183-206 
 Carina Törnell  
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Utbildningsnämnden 

UN § 183                                                   Dnr 2016/00008  

Systematiskt kvalitetsarbete – Sekretess. Befarade 
kränkningar, klagomål och synpunkter. Avvikelserapporter. 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Följande ärenden anmäls:  
Dnr UN 2017/506, 507, 508, 522, 523, 524, 527, 530, 531, 533.  

Behandling på sammanträdet 

Rektor Stina Wallqvist informerar om hur uppstarten varit på den nybyggda 
Unicaskolan. 

Utbildningschef Maria Appelgren återkopplar till kränkningsärenden, dnr UN 
2017/530, 531 och 527. 

Grundskolechef Anna-Karin Yséus informerar om två avslutade ärenden hos 
Skolinspektionen, dnr UN 2017/315 och 246. Informerar även om en synpunkt 
gällande individanpassad alternativ skolform dnr 2017/55. 

Kostchef Maj-Lis H redovisar inlämnade avvikelserapporter dnr UN 2016/448 
(nr 17-24). 

Chef förskola Annica Henrysson redogör för ett inkommet klagomål gällande  
öppettider förskolan, dnr UN 2017/501.             

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet. 
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Utbildningsnämnden 

UN § 184                                                   Dnr 2017/00502  

Lokaler sektor utbildnings verksamheter - 
Informationsärende 
  

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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau § 75, 2017) gav chefen för sektor 
samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra en partneringupphandling för att 
etablera en ny förskola vid före detta Kronoparksskolan samt en ny förskola i 
Sjölyckan. Upphandlingen är utförd och planering för att bygga ny förskola vid 
före detta Kronoparksskolan har påbörjats 

Behandling på sammanträdet 

Verksamhetskoordinator Catarina Dahlander visar ett förslag till ritning för 
förskolan som ska byggas på tomt där Kronoparks skola ligger.  

En extern konsult undersöker statusen på byggnaderna i kvarteret Biet.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  
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Utbildningsnämnden 

UN § 186                                                   Dnr 2017/00387  

Ansökan om att starta enskild förskola Sagoparken 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar godkänna ansökan från Mariestads Pedagogiska 
Förskola AB om att bedriva enskild förskoleverksamhet med start augusti 2018.  

Bakgrund 

Enligt 2 kap. 5 § skollagen ska en kommun godkänna en ansökan som 
huvudman för förskola, om den enskilde har förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för utbildningen vad avser bland annat förskolans 
möjligheter att arbeta efter skollagens regler samt läroplanens mål och riktlinjer. 
Beslutet ska avse en viss förskoleenhet. Kommunen ska även ge bidrag till och 
ha tillsyn över verksamheten. De allmänna bestämmelserna om förskola i 
skollagen gäller även för fristående förskolor. 

Mariestads Pedagogiska Förskola AB inkom den 30 augusti 2017 till Mariestads 
kommun med en ansökan om att bedriva en enskild förskola med tre 
avdelningar (”Sagoparken”) belägen i området Johannesberg i Mariestad. 
Mariestads Pedagogiska Förskola AB har på begäran inkommit med 
kompletteringar som underlag till sin ansökan. I enlighet med bilaga 1 
”Checklista för godkännande av enskild huvudman för förskola”, behöver 
Mariestads Pedagogiska Förskola AB senast två veckor innan start av 
förskoleverksamheten, inkomma med ytterligare kompletterande handlingar för 
säkerställandet av att verksamheten efterföljer gällande regler.  

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 "Ansökan om att starta enskild förskola i Mariestads kommun" 
upprättad av chef förskola Annica Henrysson och utbildningschef Maria 
Appelgren. 

Checklista för godkännande av enskild huvudman för förskola  

Ansökan om godkännande för att bedriva enskild förskola 
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Forts § 186 

Reviderad budget    

Klagomålshantering 

Förskolans öppettider 

 

Expedierats till: 
Mariestads Pedagogiska Förskola AB 
Chef förskola Annica Henrysson 
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Utbildningsnämnden 

UN § 187                                                   Dnr 2017/00520  

Handlingsplan vid personalbrist. Förskola, fritidshem och 
kostverksamhet 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden antar framtagna handlingsplaner vid personalbrist inom 
förskolan, fritidshemsverksamheten och kostenheten.  

Bakgrund 

Sektor utbildning har tagit fram förslag till handlingsplaner vid tillfällig 
personalbrist inom förskolan, fritidshemsverksamheten samt inom kostenheten. 
Planen innefattar även riskbedömning och dokumentation av uppkommen 
händelse.  

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 "Handlingsplaner vid personalbrist" upprättad av 
utbildningschef Maria Appelgren. 

Handlingsplan vid personalbrist inom förskolan. 

Handlingsplan vid personalbrist inom fritidshemsverksamheten. 

Handlingsplan vid personalbrist inom kostenheten.  

 

 

Expedierats till: 
Kostchef Maj-Lis Häljeskog 
Chef förskola Annica Henrysson 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus 
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Utbildningsnämnden 

UN § 188                                                   Dnr 2016/00358  

Organisation sektor utbildning - Kost - Informationsärende 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.     

Behandling på sammanträdet 

Kostchef Maj-Lis Häljeskog påbörjade sin tjänst i augusti 2017. 

Kostchef Maj-Lis Häljeskog informerar om kostverksamhetens organisation. 
Vidare informerar kostchefen om vilka utvecklingsåtgärder som planerats för 
2017/18 enligt det systematiska kvalitetsarbetet samt vilka mål verksamheten 
satt upp och hur verksamheten ska arbeta för att nå målen. 

Kostverksamheten är i behov av att göra en nulägesanalys gällande bland annat 
upplevd arbetsbelastning och stress, bemanning, personalens kompetenser, 
lokaler och utrustning.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Kostchef Maj-Lis Häljeskog 
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Utbildningsnämnden 

UN § 189                                                   Dnr 2017/00538  

Organisation sektor utbildning - Förskola - 
Informationsärende 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.      

Behandling på sammanträdet 

Chef förskola och pedagogisk omsorg påbörjade sin tjänst i augusti 2017. 

Chef för förskola och pedagogisk omsorg, Annica Henrysson,  beskriver hur 
förskolans organisation och uppdrag ser ut. Vidare informerar chef för 
förskolan om vilka utmaningar förskolan står inför och hur verksamheten 
kommer att arbeta med bland annat utvecklingsområden, uppföljning och 
analys.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Chef förskola Annica Henrysson 
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Utbildningsnämnden 

UN § 190                                                   Dnr 2017/00539  

Organisation sektor utbildning - Grundskola - 
Informationsärende 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.      

Behandling på sammanträdet 

Grundskolechef Anna-Karin Yséus påbörjade sin tjänst i mars 2017. 

Grundskolechef Anna-Karin Yséus beskriver hur grundskolans organisation 
och uppdrag ser ut. Vidare informerar grundskolechefen om vilka utmaningar 
grundskolan står inför och hur verksamheten kommer att arbeta med 
utvecklingsområden, främjande av närvaro, uppföljning och analys av resultat 
och en gemensam kompetensutvecklingsplan.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus 
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Utbildningsnämnden 

UN § 191                                                   Dnr 2017/00542  

Hemmaplanslösningar - Informationsärende 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Sektorcheferna för sektor utbildning och sektor stöd och omsorg har gett barn- 
och elevhälsochef, grundskolechef och individ- och familjeomsorgschef i 
uppdrag att fördjupa samverkan mellan sektor utbildning och sektor stöd och 
omsorg för att hitta hemmaplanslösningar.  

Behandling på sammanträdet 

Grundskolechef Anna-Karin Yséus informerar om uppdraget "Fördjupa 
samverkan sektor utbildning/sektor stöd och omsorg för att hitta 
hemmaplanslösningar". Förväntat resultat med uppdraget är att minska antalet 
hemmasittare genom att arbeta mer förebyggande och främjande. Skapa fler 
lösningar på hemmaplan så att vi endast i undantagsfall använder externa 
placeringar.   

Ytterligare information ges på arbetsutskottets möte den 23 januari 2018, då 
tillsammans med socialnämnden arbetsutskott.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet 

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef,  Anna-Karin Yséus 
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Utbildningsnämnden 

UN § 192                                                   Dnr 2017/00356  

Stadieindelad timplan i grundskolan från 1 juli 2018 - 
Informationsärende 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Riksdagen har beslutat om proposition 2016/17:143 En stadieindelad timplan i 
grundskolan och närliggande frågor, Utbildningsutskottets betänkande 
2016/17:UbU23. Reglernas ikraftträdande är 1 juli 2018. 

I en stadieindelad timplan kommer den minsta garanterade undervisningstiden 
att fördelas mellan låg-, mellan- och högstadiet. I likhet med timplanerna för 
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, ska denna regleras på 
förordningsnivå. Som en följd av detta föreslås att grundskolans nuvarande 
timplan, som är reglerad i en bilaga till skollagen, ska upphävas och att 
regeringen i skollagen ska ges ett bemyndigande att fördela undervisningstiden i 
grundskolans timplan. Vidare föreslås att benämningarna låg-, mellan- och 
högstadium ska införas i skollagen.  

Det föreslås att moderna språk ska anges som ett ämne i skollagen och 
undervisningstiden i sameskolan ska utökas med 48 timmar för språkval, som är 
en avsatt tid inom vilken eleven kan göra vissa val. En stadieindelad timplan 
medför att undervisningen i språkval kommer att påbörjas senast i årskurs 6 
och av den anledningen föreslås att betyg i grundskolan och sameskolan ska 
sättas i samtliga ämnen från och med denna årskurs. Detsamma ska gälla i 
grundsärskolan, om en elev eller en elevs vårdnadshavare begär att betyg ska 
sättas. I specialskolan ska betyg sättas från och med årskurs 7. 

Slutligen ska bestämmelsen i skollagen om anpassad studiegång i grundskolan, 
specialskolan och sameskolan förtydligas så att det framgår att sådant särskilt 
stöd ska utformas så att eleven så långt det är möjligt får förutsättningar att nå 
behörighet till gymnasieskolan. 

Syftet med regeringens förslag är att öka likvärdigheten mellan skolorna. Bland 
annat underlättar det för elever att byta skola utan att riskera att de missar 
undervisningstimmar, eller ett helt ämne om skolan de byter till har påbörjat 
ämnet i en tidigare årskurs. En ökad styrning av fördelningen av 
undervisningstiden innebär också att skolorna enklare kan följa upp att eleverna 
får de timmar de har rätt till.  
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Forts § 192 

Behandling på sammanträdet 

Grundskolechef Anna-Karin Yséus och kvalificerad utredare Maria Helgée 
informerar om stadieindelad timplan i grundskolan från 1 juli 2018.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus 
Kvalificerad utredare Maria Helgée 
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Utbildningsnämnden 

UN § 193                                                   Dnr 2017/00516  

Lovskola - Informationsärende 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Riksdagen har beslutat om proposition 2016/17:156 - skyldighet att erbjuda 
lovskola i sin helhet. Lagändring i skollagen träder i kraft 1 aug 2017. 

Huvudmän blir skyldiga att erbjuda lovskola till vissa elever i grundskolans årskurs 
8 och 9. Det handlar om elever som avslutat årskurs 8 och som riskerar att i nästa 
årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen – och därmed 
riskerar att inte uppnå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. 
Lovskola ska även erbjudas till elever som har avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått 
sådan behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Lovskolan ska 
anordnas i juni samma år som eleven avslutat årskurs 8 respektive 9 och uppgå till 
minst 50 timmar i båda fallen. Tiden för lovskola ingår inte i den minsta totala 
garanterade undervisningstiden enligt skollagen. Lovskola som anordnas enligt 
skollagen ska ingå i grundskolan. En elev ska kunna tacka nej till lovskola, men om 
ett erbjudande accepteras ska eleven delta i verksamheten obligatoriskt. Tiden för 
lovskola ingår inte i den minsta totala garanterade undervisningstiden enligt 
skollagen. Vidare ska undervisning inom ramen för lovskolan få överlämnas på 
entreprenad. Observera att den nuvarande bestämmelsen om tilläggsbelopp till 
enskilda huvudmän ska utökas till att även omfatta ersättning för elever som deltar 
i lovskola. 

Samtidigt som denna skyldighet införs kommer det inte längre vara möjligt att söka 
statsbidrag för undervisning under skollov för elever i grundskolans årskurs 8 och 
9. I stället finansieras reformen genom medel direkt till kommunerna i enlighet 
med kommunfinansieringsprincipen. I övrigt är möjligheten att söka statsbidrag för 
sådan verksamhet oförändrad.  

Behandling på sammanträdet 

Grundskolechef Anna-Karin Yséus och kvalificerad utredare Maria Helgée 
informerar om lovskola.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

Expedierats till: 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus,  
Kvalificerad utredare Maria Helgée 
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Utbildningsnämnden 

UN § 194                                                   Dnr 2017/00518  

Nationella prov - Informationsärende 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Riksdagen har beslutat om Regeringens proposition 2017/18:14, Nationella 
prov - rättvisa, likvärdiga och digitala. 

Resultaten från de nationella proven ska ha en särskild betydelse i 
betygssättningen. Ett syfte med ändringen är att bedömningen av resultaten och 
betygssättningen ska bli mer likvärdig för alla elever. I dag finns det skillnader i 
hur lärare bedömer proven och hur stor vikt resultaten ges när de sätter betyg. 
Det kan ge skillnader i betygen för elever på olika skolor. 

Ändringen börjar gälla den 29 juni 2018.  

Behandling på sammanträdet 

Grundskolechef Anna-Karin Yséus och kvalificerad utredare Maria Helgée 
informerar om Riksdagens beslut om att resultatet från de nationella proven ska 
få en starkare ställning.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus 
Kvalificerad utredare Maria Helgée 
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Utbildningsnämnden 

UN § 195                                                   Dnr 2017/00517  

Obligatorisk förskoleklass - 10 årig grundskola - 
Informationsärende 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Riksdagen har beslutat om Regeringens proposition 2017/18:9, Skolstart vid 
sex års ålder 

Skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir 
förskoleklass obligatorisk för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i 
minst tio år. I dag är det cirka 98 procent av alla sexåringar som går i 
förskoleklass och syftet med klassen är bland annat att göra övergången mellan 
förskola och skola lättare.  

Förskoleklassens verksamhet kommer även i fortsättningen att ha samma syfte 
och innehåll som i dag. Men genom att förskoleklass blir obligatorisk kommer 
lärarna att kunna arbeta mer långsiktigt och medvetet med att utveckla barnens 
kunskaper.  

Ändringen börjar gälla den 1 januari 2018, men den första årskullen det gäller 
för är de som börjar höstterminen 2018.  

Behandling på sammanträdet 

Grundskolechef Anna-Karin Yséus och kvalificerad utredare Maria Helgée 
informerar om att Riksdagen beslutat att förskoleklassen blir obligatorisk.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus 
Kvalificerad utredare Maria Helgée 
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Utbildningsnämnden 

UN § 196                                                   Dnr 2017/00519  

Politisk information i skolan - Informationsärende 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Riksdagen har beslutat om proposition 2017/18:17, Politisk information i 
skolan. 

Det är rektorer som beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka 
i skolundervisningen. Om politiska partier bjuds in får de begränsas till partier 
som antingen finns representerade i riksdagen, i Europaparlamentet eller i 
kommunernas, landstingens eller regionernas fullmäktige. Rektorn får även 
bjuda in partier utifrån ett annat urval, om detta sker objektivt.  

Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag som tydliggör att om en skola vill 
bjuda in politiska partier ska de bjudas in och delta i elevernas undervisning på 
skolans villkor med objektivitet som grund.  

Ändringarna i skollagen börjar gälla den 1 januari 2018 

Behandling på sammanträdet 

Grundskolechef Anna-Karin Yséus och kvalificerad utredare Maria Helgée 
informerar om att Riksdagen beslutat om ökad tydlighet om politisk 
information i skolan.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus 
Kvalificerad utredare Maria Helgée 
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Utbildningsnämnden 

UN § 197                                                   Dnr 2017/00421  

Internkontroll 2018 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden antar framtagen Intern kontrollplan 2018.  

Bakgrund 

Sektor utbildning har tagit fram förslag till intern kontrollplan 2018. 
Utbildningsnämnden har varit delaktig i processen. Planen innefattar även 
kommunstyrelsens kommunövergripande internkontrollpunkter som dock ännu 
ej fastställts för 2018.  

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 

Intern kontrollplan 2018.  

 

 

Expedierats till: 
Controller Håcan Lundqvist 
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Utbildningsnämnden 

UN § 198                                                   Dnr 2017/00489  

Nämndmål 2019 - Diskussionsärende 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Inför Nämndmål 2019 ska nämnden först besluta om fem målområden som 
bör vara framtagna utifrån Vision Mariestad 2030. När målområdena är 
beslutade ska nämnden formulera Nämndmål för 2019.  

Behandling på sammanträdet 

Diskussioner angående målområden för 2019. Arbetsutskottet lämnar förslag 
till beslut den 19 december 2017, utifrån nämndens diskussioner på dagens 
möte. Nämnden beslutar om målområden 16 januari 2018.  

Underlag för beslut 

Muntliga diskussioner på mötet.  
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Utbildningsnämnden 

UN § 199                                                   Dnr 2017/00254  

Digitaliseringsstrategi - Informationsärende 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade 2016-06-14 om nämndmål för 2017 där ett av 
målen är att upprätta en IT-plan i linje med Skolverkets styrdokument.  

Utbildningschefen fick 2016-08-22 i uppdrag av utbildningsnämnden att se över 
behovet av digitala verktyg i verksamheterna och ta fram en IT-
plan/Digitaliseringsstrategi.  

Sektor utbildning har i samarbete med MTG IT, Törebodas och Gullspångs 
kommun tagit fram en strategi för digitaliseringen av skolväsendet i Mariestad, 
avseende förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, 
grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och 
särskild utbildning för vuxna. Strategin anger de förutsättningar och insatser 
som krävs, dels för att samtliga barn och elever ska få en mer likvärdig 
möjlighet att utveckla digital kompetens och dels för att verksamheterna ska 
förbättras och effektiviseras ur digitaliseringssynpunkt. Digitaliseringsstrategin 
är ett levande dokument och kommer terminsvis att kompletteras, revideras 
och redovisas till utbildningsnämnden.  

Behandling på sammanträdet 

Utbildningschef Maria Appelgren informerar om reviderat dokument 
”Digitaliseringsstrategi utbildning”.  

Underlag för beslut 

Digitaliseringsstrategi utbildning.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef, Maria Appelgren 
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Utbildningsnämnden 

UN § 200                                                   Dnr 2017/00091  

Uppföljning. Nyanlända uppskrivningar av ålder - rätt till 
gymnasieutbildning 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

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.  

I maj månad 2017 beslutade utbildningsnämnden att bereda plats vid gymnasiet 
för asylsökande ungdomar som påbörjat utbildning och därefter blivit 
uppskrivna i ålder mellan 18 och 20 år. Vidare beslutades att en uppföljning 
skulle göras i november 2017 om antal elever som berört samt kostnader för 
dessa gymnasieplatser.  

Behandling på sammanträdet 

Utbildningschef Maria Appelgren informerar om att det vid granskning av 
elevlistor vid Vadsbogymnasiet i november 2017 framgår att samtliga av de åtta 
elever som sedan vårterminen fått sin ålder uppskriven till en högre ålder, redan 
varit inskrivna vid gymnasiet under vårterminen 2017. Samtliga har alltså 
påbörjat sin gymnasieutbildning innan de ansågs vara 18 år.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Rapport - Asylsökandes möjlighet till gymnasiestudier vid 
uppskrivning till myndig ålder" upprättad av utbildningschef Maria Appelgren.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
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Utbildningsnämnden 

UN § 201                                                   Dnr 2016/00044  

Aktuellt - utbildningschefen har ordet 
  

Utbildningschefen informerar 

Skolinspektionen genomförde tillsyn av Mariestads kommun under våren 2017.  
 
 Skolinspektionen fattade den 16 juni 2017 beslut efter tillsyn för 
 Högelidsskolan 7-9. Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar 
 Skolinspektionen att huvudmannen avhjälpt påtalade brister. 
 Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen av Högelidsskolan 7-9 i 
 Mariestads kommun. 

 

 Skolinspektionen fattade den 18 augusti 2017 beslut efter tillsyn för Tidavads 
 skola. Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som 
 framkom i detta beslut. Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar 
 Skolinspektionen att huvudmannen avhjälpt påtalade brister. 
 Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen av Tidavads skola i Mariestads 
 kommun.                          
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Utbildningsnämnden 

UN § 202                                                   Dnr 2016/00045  

Ordföranden har ordet 
  

Ordförande informerar 

Ordförande Anette Karlsson (M) och vice ordförande Sture Pettersson (S) har 
genomfört två studiebesök. Ett på Unicaskolan och ett på Prismaskolan. Syftet 
med studiebesöken var att få information om hur uppstarten på de nya 
skolorna fungerat.                               
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Utbildningsnämnden 

UN § 203                                                   Dnr 2017/00526  

Namntävling - uppdrag till utbildningschef 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att ge utbildningschefen i uppdrag att utlysa en 
namntävling för att få fram namnförslag till  båda nya förskolorna vid 
Kronopark samt Sjölyckan.  

Bakgrund 

Beslut har tagits om att två nya förskolor ska byggas. En förskola där 
Kronoparks skola finns idag och en förskola i det nya området Sjölyckan.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår att utbildningsnämnden beslutar ge 
utbildningschefen i uppdrag att utlysa en namntävling för att få fram 
namnförslag till  båda nya förskolorna vid Kronopark samt Sjölyckan. 

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
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Utbildningsnämnden 

UN § 204                                                   Dnr 2016/00210  

Rapporter 
  

Beslut 

Inga rapporter denna gång.                              
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Utbildningsnämnden 

UN § 205                                                   Dnr 2017/00006  

Handlingar att anmäla 2017 
  

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslut angående livsmedelsanläggning i Björkgårdens servicehus. 

Brf Marieholm – Angående Myggan 3 och planerad förskola. 

Skolinspektionen – Uppföljningsbeslut efter tillsyn Högelidsskolan 7-9. 

Skolinspektionen – Uppföljningsbeslut efter tillsyn Tidavads skola. 

Skolverket – Nyhetsbrev. 

Skolverket – Statsbidrag, Beslut fortbildning specialpedagogik. 

Skolverket – Statsbidrag, Beslut Lovskola. 

Skolverket – Statsbidrag, Beslut Ökad jämlikhet. 

Skolverket – Statsbidrag, Beslut för fortbildning av lärare för SVA och SFI. 

Skolverket - Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier 
för 2017/2018 
statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande. 
 
Skolverket - Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare. 
 
Skolverket - Statsbidrag, Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder m.m. 

Tidskrift – Lika värde nr 4 2017.                                  
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Utbildningsnämnden 

UN § 206                                                   Dnr 2017/00005  

Delegationsbeslut 2017 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.       

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna 

  Delegat: Emma Bohman, rektor Tunaholmsskolan 7-9 
  
Del nr: Ärende: Diarienr: 
C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 
Dnr UN 2017/506 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/507 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/508 

 
Delegat: Yessin Ghaddab, t.f. rektor Prismaskolan  
  
Del nr: Ärende: Diarienr: 
C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 
Dnr UN 2017/533 

 
Delegat: Birgitta Vallin, t.f. rektor Vadsboskolan 
  
Del nr: Ärende: Diarienr: 
C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 
Dnr UN 2017/530 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/531 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/522 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/523 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/527 

 
Delegat: Britt-Marie Stam, förskolechef 
  
Del nr: Ärende: Diarienr: 
C28 Plats i förskola enligt paragraf 7 kap 8 i skollagen Dnr UN 2017/515 
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Forts § 206 
 
Delegat: Jenny Forsell, förskolechef  
  
Del nr: Ärende: Diarienr: 
C28 Plats i förskola enligt paragraf 7 kap 8 i skollagen Dnr UN 2017/259 

 
Delegat: Susanne Bohm, förskolechef 
  
Del nr: Ärende: Diarienr: 
C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 
Dnr UN 2017/524 

C28 Plats i förskola enligt paragraf 7 kap 8 i skollagen Dnr UN 2017/528 
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