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Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.00-12.00, 13.15-16.30 
Mötet ajourneras för lunch 12.00-13.15. 
 

 
Beslutande Anette Karlsson  (M) ordförande 

Katarina Brydzinski  (M) ledamot, t o m § 63  
Ola Jonegård   (M) ledamot 
Emma Sjögren  (KD) ledamot 
Leif  Jonegård   (L) ledamot 
Anita Olausson   (S) ledamot 
Leif Andersson   (S) ledamot 
Tuula Ojala   (S) ledamot 
Chris Nygren   (V) ledamot 
Cathrine Kronberg   (M) tjänstgörande ersättare 
Brita Kvicklund   (L) tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare Maria Appelgren   utbildningschef 
Marie-Louise Brage   avdelningschef/rektor, §§ 61, 75 
Anna-Karin Yséus   grundskolechef, §§ 62, 72, 73, 75 
Maria Helgée   kvalificerad utredare, § 62 
Annica Henrysson   chef förskola & ped. omsorg, §§ 63, 64, 72, 73, 75 
Pia Fahlgren   förskolechef § 64 
Pia Svartén   ekonom/controller, §§ 74, 75 
Maj-Lis Häljeskog   kostchef, § 75 
Kajsa-Stina Helmersson  rektor, § 76 
Stina Wallqvist   rektor, § 76 
Stina Lindell   barn- och elevhälsochef, § 76 
Carina Törnell   sekreterare 

Justerare Tuula Ojala 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 59-76 

 Carina Törnell  

Ordförande  
 

 Anette Karlsson  

Justerande  
 

 Tuula Ojala  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-04-23 

Anslagsdatum 2019-04-29 Anslaget tas ner 2019-05-23 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämnden 

UN § 59                                                   Dnr 2019/00054  

Verksamhetsbesök: Sjötorps förskola, fritidshem samt 
Lyrestads förskola, skola och fritidshem 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden besöker och informerar sig om verksamheter vid flera 
tillfällen varje år. 

Utbildningsnämnden besöker denna gång förskolan och fritidshemmet i 
Sjötorp där förskolechef Monika Olsson informerade om verksamheterna. 
Nämnden besökte även Lyrestads förskola, skola och fritidshem där 
förskolechef Monika Olsson och rektor Britt-Marie Stam informerade 
ledamöterna om de olika verksamheterna.         

Underlag för beslut 

Muntlig information under besöken.  
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Utbildningsnämnden 

UN § 60                                                   Dnr 2019/00005  

Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.                 
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Utbildningsnämnden 

UN § 61                                                   Dnr 2018/00166  

Utvärdering av "Handlingsplan studie- och yrkesvägledning" 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.     

Bakgrund 

Utbildningsnämndens nämndmål 2019 ”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.          

Underlag för beslut 

Handlingsplan för studie och yrkesvägledning, reviderad 2019-02-07.       

 

 

Expedierats till: 
Avdelningschef/rektor Marie-Louise Brage 
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Utbildningsnämnden 

UN § 62                                                   Dnr 2019/00106  

Information - Skolplaceringar 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.       

Bakgrund 

Bestämmelserna för skolplaceringar regleras i skollagen och säger att en elev ska 
placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare 
önskar, under förutsättning att önskemålet inte går ut över en annan elevs 
berättigade krav på skolplacering i närhet till hemmet. I det fall, ska eleven i 
fråga placeras på en annan skolenhet än den de önskat. Kommunen får annars 
frångå en önskad skolplacering om det skulle medföra betydande 
organisatoriska och/eller ekonomiska svårigheter för kommunen att bereda 
plats på den skolenheten. 

Mariestads kommuns rutiner för skolplaceringar kommer att ses över.         

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.       

 

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

UN § 63                                                   Dnr 2019/00022  

Information - Förskola och pedagogisk verksamhet 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Chef för förskola och pedagogisk omsorg Annica Henrysson informerar om sitt 
verksamhetsområde samt om ny läroplan för förskolan.        

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Chef förskola o ped. omsorg Annica Henrysson 
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Utbildningsnämnden 

UN § 64                                                   Dnr 2019/00053  

Information - Årsarbetstid dagbarnvårdare 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.       

Bakgrund 

Stora förändringar har skett inom dagbarnvårdarorganisationen de senaste åren. 
I dagsläget finns två dagbarnvårdare inom kommunen. Det innebär svårigheter 
att skapa en hållbar organisation när dagbarnvårdarna tar emot barn 12,5 
timmar per dag. En dag per vecka är barnen på förskolan men detta räcker inte 
till för att klara arbetstidsreglerna om 40 timmars arbetsvecka för 
dagbarnvårdarna. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott återremitterade ärendet 2018-11-06  
(Unau § 80) för att utreda dagbarnvårdarnas årsarbetstid. 

En överenskommelse om försöksperiod (1 mars-31 december 2019) och 
årsarbetstidsavtal för dagbarnvårdare är framtagen.           

Underlag för beslut 

Överenskommelse om årsarbetstidsavtal för dagbarnvårdare.       

 

Expedierats till: 
Chef förskola o ped. omsorg Annica Henrysson 
Förskolechef Pia Fahlgren 
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Utbildningsnämnden 

UN § 65                                                   Dnr 2019/00086  

Remiss från Skolinspektionen dnr SI 2019970 Ansökan från 
Drottning Blankas Gymnasieskola AB 

  

Beslut 

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

Bakgrund 

Skolinspektionen inkom 2018-02-27 med en remiss till Mariestads kommun 
gällande ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB som ansökt om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola Skövde i Skövde kommun 
fr.o.m. läsåret 2020/2021. Sökta program: 
  
-  Barn- och fritidsprogrammet med inriktning fritid och hälsa. 
 
-  Handels och administrationsprogrammet med inriktning handel och service. 
 
-  Hotell- och turismprogrammet med inriktning hotell och konferens. 
 
-  Hantverksprogrammet med inriktning övriga hantverk. 
   
- Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap och 
 samhällskunskap. 
 
  -  Vård- och omsorgsprogrammet. 

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.  
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Forts § 65 

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 

Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB som ansökt om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola Skövde i Skövde kommun 
fr.o.m. läsåret 2020/2021.        

 

 

Expedierats till: 
Skolinspektionen 
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Utbildningsnämnden 

UN § 66                                                   Dnr 2019/00079  

Remiss från Skolinspektionen SI 2019916 Ansökan från 
Nordens Teknikerinstitut AB 

  

Beslut 

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

Bakgrund 

Skolinspektionen inkom 2019-02-19 med en remiss till Mariestads kommun 
gällande ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB som ansökt om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Skövde i Skövde kommun från och med 
läsåret 2020/2021. Sökta program:  
 
- El- och energiprogrammet med inriktning  dator och 
 kommunikationsteknik. 
  
- Teknikprogrammet med inriktning informations- och mediateknik. 

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 
och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag. 
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Forts § 66 

Underlag för beslut 

Ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB i Göteborg om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående  gymnasieskola vid NTI 
Gymnasiet Skövde i Skövde kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. 

 

 

Expedierats till: 
Skolinspektionen 
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Utbildningsnämnden 

UN § 67                                                   Dnr 2017/00008  

Informationsärende - Kronoparkens förskola 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen       

Bakgrund 

2016-05-04  (Ksau § 195) fick kommunchefen i uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott att utreda behovet av förskoleavdelningar och så kallade 
slussavdelningar inom förskoleverksamheten. 

Utbildningsnämnden beslutade 2016-11-15 (Un § 165) föreslå 
kommunstyrelsen att starta förstudie för etablering av förskola med åtta 
avdelningar på befintlig tomt, Kronoparksskolan, för att möta framtida 
platsbehov. 

Sektor utbildning har tagit fram en förstudie angående etablering av förskola på 
befintlig tomt, Kronopark.  

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 före detta 
Kronoparksskolan.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-04-18 (Ksau § 132) att 
godkänna fortsatt projektering av förskolan i fas 2, detaljprojektering.  

Igångsättningstillstånd för Kronoparkens förskola, fas 3, beslutades av 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-04 (Ksau § 114).          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Information - Kronoparkens förskola” upprättad av 
utbildningschef Maria Appelgren.  

Muntlig information på mötet.     

 

 

Expedierats till: 
Maria Appelgren 
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Utbildningsnämnden 

UN § 68                                                   Dnr 2019/00006  

Information på sammanträdet 

  

Utbildningschefen informerar 

- Skolinspektionen har, efter uppföljning av kvalitetsgranskningen av 
flexibilitet och individanpassning inom kommunal vuxen utbildning på 
gymnasial nivå i Mariestads kommun, beslutat att ”Mariestads kommun 
behöver vidta ytterligare åtgärder för att höja verksamhetens kvalitet inom 
granskningsområdet. Det gäller utvecklingsområdet: Huvudmannen och rektorn 
behöver säkerställa att utbildningen organiseras och anpassas efter elevers behov och 
förutsättningar. Detta avseende studieform och när studier kan påbörjas”.  
Skolinspektionen avslutar härmed kvalitetsgranskningen och förutsätter 
att Mariestads kommun fortsätter utvecklingsarbetet. Skolinspektionens 
avdelning i Göteborg som ansvarar för att inspektera skolorna i 
Mariestads kommun har informerats om uppgifterna i ärendet. 

 
- Utbildningschefen harr fått i uppdrag, från kommunstyrelsens 

arbetsutskott, att utreda möjligheter till lärlingsutbildning på 
komvuxnivå för de elever som saknar fullständig behörighet till vidare 
studier efter grundskolan. 

 
- 15 maj 2019, kl. 09.00-12.00 blir det dialogmöte med ledamöter och 

ersättare i utbildningsnämnden, rektorer m.fl. Representanter från 
Skolinspektionen kommer att delta. Ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst utgår.  

 
___________________________ 

 
Nämnden informeras om och godkänner att vice ordförande Sture Pettersson 
kommer att delta på två konferenser: Nära vård och Ungas sociala inkludering.            
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Utbildningsnämnden 

UN § 69                                                   Dnr 2019/00008  

Rapporter 

  

 

Inga rapporter finns att redovisa denna gång.                             
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Utbildningsnämnden 

UN § 70                                                   Dnr 2019/00009  

Delegationsbeslut 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Följande delegationsbeslut anmäls oh läggs till handlingarna               

   Delegat: Ordförande, Anette Karlsson 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

A2 Beslut Fullgöra skolplikt på annat sätt 4-12 april 
2019, A.M 

Dnr UN 2019/112 

 
Delegat: Rektorer, sektor utbildning 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2019/71 (3) 

 
Delegat: Rektor Anna Gustavsson 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C1 Beslut om fritidshemsplacering enligt 14 kap 6 §, 
I.F 

Dnr UN 2019/58 
(24) 

 
Delegat: Rektor Annelie Norén Hovbjer 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C4 Beslut elevs placering vid skolenhet Dnr UN 2019/100 

C4 Beslut elevs placering vid skolenhet Dnr UN 2019/101 

 
Delegat: Skolskjutshandläggare, Monica Lalli 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C29 Beslut skolskjutsärenden, mars 2019 Dnr UN 2019/70 (3) 

 
Delegat: Förskolechef Monika Olsson 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2019/71 (2) 

 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-23 

Sida 17 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Forts § 70 
 
Delegat: Förskolechef Susanne Bohm 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Paragrafbeslut § 5 kap 8 utökad vistelsetid. Dnr UN 2019/117 

 
Delegat: Rektor Stina Wallqvist 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C4 Beslut elevs placering vid skolenhet Dnr UN 2019/99 

C4 Beslut elevs placering vid skolenhet Dnr UN 2019/104 

  
Delegat: Rektor Tomas Ärlevik 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C1 Beslut fritidshemsplacering enl. 14 kap 6 §, R.K Dnr UN 2019/58 (25) 

C1 Beslut elevs placering vid skolenhet Dnr UN 2019/58 (26) 

C4 Beslut elevs placering vid skolenhet Dnr UN 2019/102 
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Utbildningsnämnden 

UN § 71                                                   Dnr 2019/00010  

Handlingar att anmäla 

  

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna 

1. Kommunstyrelsen - Beslut-201900074-KS-§ 34 Investeringsbudget 
2018. 

2. Inbjudan - Det kommunala ansvaret för skolskjutsar 21 maj 2019 
Göteborg. 

3. Inbjudan - Handlägga skolskjuts Göteborg 22 maj 2019. 

4. Inbjudan - Konferens om barns rörelse och välbefinnande - Aktivitet 
förebygger. 

5. Lillwy Falk - Skrivelse till utbildningsnämnden ang. en Hållbar framtid. 

6. Länsstyrelsen - Kommuninformation mobilisering inför sommarlovet 
2019. 

7. Mariestads kommun - Samrådsremiss  Bångahagen. 

8. Mariestads kommun - Samrådsremiss Törnberga. 

9. Miljö och byggnadsnämnden - Livs Föreläggande Dnr 2019.MBN726. 

10. Miljö och byggnadsnämnden - Extra offentlig kontroll  Kvarnstenen. 

11. Miljö och byggnadsnämnden - Livs Klassningsbeslut Björkgården. 

12. Miljö och byggnadsnämnden - Livs Kontrollrapport Dnr 
2019.MBN727. 

13. Miljö och byggnadsnämnden - Livs Registreringsbeslut Björkgården. 

14. Revisionsrapport avseende långsiktig planering och styrning, Mariestads 
kommun. 

15. SKL - Cirkulär legitimationskrav m m undervisning i fritidshem. 

16. SKL - Cirkulär Vårbudget 19018. 

17. Skolinspektionen - Uppföljningsbeslut Mariestads kommun.                  
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Utbildningsnämnden 

UN § 72                                                   Dnr 2019/00011  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningar, 
klagomål och synpunkter 2019.  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.      

Bakgrund 

Inkomna anmälningar, utredningar och avslutade befarade kränkningsärenden 
redovisas. 

Förskolechef samt rektors anmälda kränkningsärenden enligt förteckning,  
dnr UN 2019/71 (3).  

Behandling på sammanträdet 

Grundskolechef Anna-Karin Yséus informerar om ett elevärende, Id 105263, 
ett Skolinspektionsärende, dnr UN 2019/36 samt ett klagomål från Tidavads 
skola angående sockerpolicyn som gäller i alla skolor i Mariestads kommun,  
dnr UN 2019/63 (2). 

Chef för förskolan och pedagogisk omsorg Annica Henrysson informerar om 
inkomna klagomål gällande semesterplanering, dnr UN 2019/91, 92.     

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på mötet.      
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Utbildningsnämnden 

UN § 73                                                   Dnr 2019/00115  

Informationsärende Sommarstängning av förskola och 
fritidshem 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Förskolans ledningsgrupp och grundskolans ledningsgrupp beslutade  
2019-03-13 att samordna och centralisera stängningen av förskolor, fritidshem 
och pedagogisk omsorg veckorna 28-31, 2019. 

Under flera år har sammanslagningar skett för att organisera verksamheten så 
att de barn som behöver omsorg v. 28-31 ska erbjudas en god verksamhet och 
trygghet under dessa veckor. Flera förskolor och fritidshem har varit öppna i 
tätorten och i kransorterna. En utvärdering av verksamheten har visat att en del 
av de barn som skulle deltagit i verksamheten inte kommit utan det har varit en 
överkapacitet, med för mycket personal och kök som varit öppna.  

Sommaren 2019 kommer därför antalet öppna enheter att minskas och en del 
ordinarie personal kommer att ersättas med vikarier vid behov. 
 
Följande enheter kommer att vara öppna: 

Förskola: Hertig Karls förskola, Österåsens förskola 

Fritidshem: Prisma skolan och Högelidsskolan F-6 

Förskola och fritidshem har öppet och samarbetar i Lyrestad, Tidavad och i 
Lugnås. 

Övriga enheter och pedagogisk omsorg stängs v. 28-31.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Sommarstängning av förskola och fritidshem” upprättad av 
chef förskola och pedagogisk omsorg Annica Henrysson, grundskolechef 
Anna-Karin Yséus och utbildningschef Maria Appelgren. 

Muntlig informationen på mötet.           

 

Expedierats till: 
Chef förskola och pedagogisk omsorg Annica Henrysson 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-23 

Sida 21 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 74                                                   Dnr 2017/00575  

Utbetalning till friskolor på grund av underskott i 
grundskolan och fritidshem budgetår 2018 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar godkänna beloppen för utbetalning till friskolor 
på grund av underskott i bokslutet för grundskolan 2018. Belopp för 
grundskola 49 kr/elev och belopp för fritidshem 1 704 kr/elev. 

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 2018" upprättad av ekonom Pia Svartén, 
grundskolechef Anna-Karin Yséus och utbildningschef Maria Appelgren. 

Beräkning av belopp – grundskola och fritidshem.  

 

Expedierats till: 
Berörda friskolor 
Ekonom/controller Pia Svartén 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-23 

Sida 22 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 75                                                   Dnr 2019/00105  

Ekonomi - genomlysning av utbildningsnämndens 
verksamheter 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Sektor utbildning har på uppdrag av utbildningsnämnden genomfört en 
genomlysning av ekonomin inom förskolan, fritidshem, grundskolan, 
gymnasieskolan samt skolmåltider, (Un 2018-11-13 § 175). 

”Genomlysningen ska utgå från politiska ambitioner. Metod är att först 
definiera nuläget utifrån SKL:s rapport – önskat läge och vilka hinder vi har för 
att nå det. Analysen ska omfatta nyckeltal. Analysen ska även göras utifrån 
framtida befolkningsutveckling till år 2025.” 

Syftet med genomlysningen är att identifiera områden där det finns potential 
för bättre resursutnyttjande och, i förekommande fall, föreslå lämpliga åtgärder. 

Genomlysningen har pågått under perioden december 2018 – mars 2019. 
Nyckeltalsanalyser i form av statistiska jämförelser har sammanställts utifrån 
uppgifter från bland annat Kolada för de genomlysta verksamhetsområdena.         

Underlag för beslut 

Ekonomisk genomlysning av utbildningsnämndens verksamheter.       

 

  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-23 

Sida 23 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 76                                                   Dnr 2018/00179  

Informationsärende - Hur arbetar vi med utökad elevhälsa 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens godkänner informationen.  

Bakgrund 

Rektorerna Kajsa-Stina Helmersson och Stina Wallqvist informerar om hur 
verksamheterna arbetar med utökad elevhälsa.  

Utökad elevhälsa har kunnat genomföras bland annat av att Skolverket beviljat 
Mariestads kommun statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och 
när det gäller specialpedagogiska insatser 2018.        

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

 

 
  

 


