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Beslutande Sture Pettersson (S) ordförande 

Katarina Brydzinski  (M) ledamot 
Ola Jonegård  (M) ledamot 
Emma Sjögren  (KD) ledamot 
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Utbildningsnämnden 

UN § 184                                                   Dnr 2019/00005  

Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.                       
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Utbildningsnämnden 

UN § 185                                                   Dnr 2017/00254  

Sektor utbildnings Digitaliseringsstrategi samt Tiina Leino 
Lindell som informerar om sin forskning 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner informationen om 
Digitaliseringsstrategi, sektor utbildning. 

2. Utbildningsnämnden noterar informationen om Tiina Leino Lindell’s 
forskning om digitalisering.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade 2016-06-14 om nämndmål för 2017 där ett av 
målen var 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 tog då i samarbete med MTG IT, 
Törebodas och Gullspångs kommun fram en strategi för digitaliseringen av 
skolväsendet i Mariestad, avseende förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, 
grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, 
vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna. Strategin angav de 
förutsättningar och insatser som krävdes, dels för att samtliga barn och elever 
skulle få en mer likvärdig möjlighet att utveckla digital kompetens och dels för 
att verksamheterna skulle förbättras och effektiviseras ur digitaliserings-
synpunkt.  

Digitaliseringsstrategin är ett levande dokument som kompletteras och 
revideras årligen. Den första versionen redovisades för utbildningsnämnden i 
juni 2017 och har därefter reviderats en gång i december 2017, efter att den 
nationella digitaliseringsstrategin beslutats, samt i juni 2018 då ett fåtal 
justeringar gjordes.  

I föreliggande revidering har ytterligare ett fåtal justeringar tillkommit. Till stora 
delar är den digitaliseringsstrategi som togs fram 2017 genomförd vad gäller 
hårdvara, tilläggsutrustning och accesspunkter. Att arbeta vidare med framåt är 
vad vi lägger i begreppet adekvat digital kompetens bland barn, elever och 
medarbetare. Detta handlar i stort om att arbeta vidare med kompetens-
utveckling. Uppdraget att digitalisera skolan är inte längre något som sker 
utöver ordinarie verksamhet, det är en del av det ordinarie arbetet. 
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Forts § 185 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Sture Pettersson (S), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget med tillägg om notering av 
information gällande Tiina Leino Lindell’s forskning. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Digitaliseringsstrategi" upprättad av utbildningschef Maria 
Appelgren. 

Mariestad -  Digitaliseringsstrategi, sektor utbildning.   

Muntlig information av Tina Leino på mötet om sin forskning om digitalisering. 

 

 

Expedierats till: 
Lärare Tiina Leino Lindell 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-17 

Sida 6 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 186                                                   Dnr 2018/00067  

Återkoppling - Analys möjliga orsaker till sjunkande resultat 
i svenska och matematik för åk 3 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.       

Bakgrund 

Utbildningsnämnden gav utbildningschefen i uppdrag, 2019-03-19 (Un § 49), 
att analysera möjliga orsaker till sjunkande resultat i svenska och matematik för 
åk 3 och att utreda om det är på enskilda enheter eller om det sjunkande 
resultatet är spritt över alla skolenheter samt upprätta en handlingsplan.  

Analysen redovisades på utbildningsnämndens sammanträde 2019-06-18  
(Un §100). Utbildningschefen fick då i uppdrag att göra en övergripande 
utvärdering av insatserna och ta fram jämförelsetal per enhet för de senaste fyra 
åren.  

Behandling på sammanträdet 

Grundskolechef Anna-Karin Yséus, rektor Sara Olausson och rektor Tomas 
Ärlevik redovisar bland annat jämförelsetal per enhet för de senaste fyra åren.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Återkoppling – Analys av möjliga orsaker till sjunkande 
resultat i svenska och matematik för åk 3. 

 

Muntlig information på mötet.       

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus 
Rektor Sara Olausson 
Rektor Tomas Ärlevik 
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Utbildningsnämnden 

UN § 187                                                   Dnr 2019/00011  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningar, 
Sekretess.  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Inkomna anmälningar, utredningar och avslutade befarade kränkningsärenden 
redovisas. Dnr UN 2019/71 (9).  

Behandling på sammanträdet 

Grundskolechef Anna-Karin Yséus informerar om pågående ärenden inom 
grundskolan, Id 144888 samt återkoppling av ärende Id 132570. Informerar 
även om inträffad incident mellan elever. 

Avdelningschef/rektor Marie-Louise Brage informerar om pågående ärenden 
inom gymnasieskolan, Id 144778, 144521 och 141731.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  
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Utbildningsnämnden 

UN § 188                                                   Dnr 2019/00335  

Elevärende Sekretess – Hög frånvaro 

  

Beslut 

Ärendet är belagt med sekretess.                           
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Utbildningsnämnden 

UN § 189                                                   Dnr 2019/00224  

Remiss: Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna 
nå behörighetsgivande examen genom VAL 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner svar på remiss till utbildningsdepartementet.       

Bakgrund 

Det råder stor brist på behöriga och legitimerade förskollärare och lärare inom 
alla skolformer. Det finns behov av att se över utbildningsvägarna till dessa 
yrkesområden. Utbildningsdepartementet lämnar i promemorian förslag som 
syftar till att det ska bli fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare i 
skolväsendet. Det ska bidra till att medarbetare når en behörighetsgivande 
examen som lärare eller förskollärare på ett mer effektivt och ändamålsenligt 
sätt. VAL har även tidigare varit en möjlig väg att få behörighet som 
förskollärare och lärare. Kraven att få möjlighet att genomföra VAL har varit 
krångliga och svåra att uppnå. Utbildningsdepartementet ger förslag på nya  
kompletterande vägar till läraryrket där obehöriga lärare och pedagogisk 
personal inom förskolan kan få nytta av eventuellt tidigare studier och 
yrkeserfarenheter. 

Mariestads kommun ställer sig positiva till förslaget.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Sture Pettersson (S), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Förslag svar på remiss – Fler obehöriga lärare och 
förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL” 
upprättad av chef förskola Annica Henrysson, grundskolechef Anna-Karin 
Yséus och utbildningschef Maria Appelgren. 

Svar till utbildningsdepartementet Promemoria 2019-10-04 ”Fler obehöriga 
lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom 
VAL”.    

Expedierats till: 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus och chef förskola Annica Henrysson 
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Utbildningsnämnden 

UN § 190                                                   Dnr 2019/00312  

Barnkonventionen - Information 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas 
med respekt och att få komma till tals. 

FN:s konvention om barnens rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta 
kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige var en 
av de första staterna som godkände barnkonventionen. Riksdagen har tagit 
beslut om att barnkonventionen ska bli en del av svensk lag från 1 januari 2020. 

Barnkonventionens huvudprinciper: 

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. 

Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. 

Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som 
berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och 
mognad. 

Vem måste följa barnkonventionen 

Barnkonventionen förbinder i första hand staten att säkerställa rättigheter 
barnet har enligt konventionen. Även aktörer som staten har delegerat makt 
och ansvar till är skyldiga att följa konventionen. Detta gäller till exempel olika 
statliga myndigheter, kommuner och regioner. Även privata aktörer, exempelvis 
fristående skolor, är skyldiga att följa konventionen.  

Artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) slår fast 
att vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms vara barnets 
bästa beaktas i första hand. 

Prövningar av barnets bästa ska inte enbart göras vid myndighetsbeslut som rör 
ett enskilt barn. Prövningar av barnets bästa ska också göras i nämndbeslut, 
beslut i kommun om budget, stadsplanering, beslut i landsting/regioner om 
exempelvis lokaltrafik. Prövningar av barnets bästa ska göras när myndigheter 
tar fram föreskrifter, allmänna råd, rättsliga ställningstaganden, icke-juridiskt 
bindande stödmaterial och liknande. I domstolar ska prövning av barnets bästa 
göras i beslut som rör barn direkt eller indirekt. 
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Forts § 190 

Hur påverkar barnkonventionen skolan och reglerna i skollagen 

Eftersom Sverige sedan 1990 har godkänt FN:s konvention om barnets 
rättigheter har vi under lång tid varit skyldiga att anpassa nationell lagstiftning 
efter denna. Det innebär att skollagen redan ska vara anpassad utifrån reglerna i 
barnkonventionen. Barnkonventionens artiklar är inte så detaljerade och det 
kan ibland vara svårt att veta hur långt konventionens krav sträcker sig eller hur 
olika rättigheter förhåller sig till varandra. Genom nationell lagstiftning, som 
exempelvis skollagen, har lagstiftaren valt hur Sverige tolkar barnkonventionens 
krav när det gäller rätten till utbildning. 

Hur gör vi för att följa barnkonventionens regler 

Utgångspunkten är att politikerna ska ha tagit hänsyn till barnkonventionen i 
utformningen av skollagen. Det ska innebära att om skollagen följs så följs 
också barnkonventionen.   

Behandling på sammanträdet 

Skoljurist Maria Helgée informerar om Barnkonventionen.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Information – Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020”.       

Muntlig information på mötet. 

 

Expedierats till: 
Skoljurist Maria Helgée 
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Utbildningsnämnden 

UN § 191                                                   Dnr 2019/00206  

Budget 2020 - Ramfördelning 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden fastställer 2020 års ramfördelning till 

respektive verksamhetsområde enligt Förslag ramtilldelning 

samt uppdrar åt utbildningschefen att vid behov göra 

erforderliga justeringar. 

2. Utbildningsnämnden fastställer 2020 års investeringsbudget 

på 2 000 tkr. Utbildningschefen fördelar medlen på 2 000 tkr 

till verksamhetsanpassningar, inventarier och anpassningar för 

elever i behov av särskilt stöd i den verksamhet där de bäst 

behövs. 

Anita Olausson (S), Sture Pettersson (S), Arne Andersson (S) och 

Lillemor Ågren (S) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande 

skriftliga reservation: 

Vi (S) reserverar oss mot det tagna beslutet avseende ramfördelning 2020 då vi 

anser att totalsumman är otillräcklig och att det inte finns några genomförbara 

förslag till besparingar som ger några större effekter. Vi ser med stor oro på det 

kommande verksamhetsåret.       

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 (Kf §47) om driftbudgetram 
samt investeringsram för år 2020. Utbildningsnämnden fick då en utökad 
driftsram med 9 026 tkr i lönepott och demografiökning med 5 726 tkr. 
Därutöver ska en effektivisering på 1% genomföras motsvarande 5 097 tkr. 
Bidraget till reformpaketet är  1 900 tkr. 

Ekonomiavdelningen uppdaterar löpande en ramanalys med ”tekniska 
justeringar”, där nämndernas ramar framgår. Utbildningsnämndens ram för 
2020 är 505 561 tkr.  

Utbildningsnämnden fördelar ramen till de olika verksamhetsområdena. Förslag 
på sådan fördelning för 2020 framgår av ”Förslag ramfördelning”. 

Utöver driftsbudgeten har utbildningsnämnden tilldelats en investeringsbudget 
på 2 000 tkr. Förslag på fördelning enligt nedanstående: 

Anslag inventarier allmänt 2 000 tkr, läggs centralt på sektor utbildning under 
utbildningschef. Utbildningschef fördelar medlen till verksamhetsanpassningar, 
inventarier och anpassningar till elever i behov av särskilt stöd i den verksamhet 
där de bäst behövs.  
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Forts § 191 

Behandling på sammanträdet 

Chris Nygren (V) ber att få lämna en protokollsanteckning, vilket godkänns av 
ordföranden (bilaga 1). 

Leif Jonegård (L) yrkar att utbildningsnämnden beslutar om 2020 års 
ramfördelning enligt tjänstemannaförslaget:  

1. Utbildningsnämnden fastställer 2020 års ramfördelning till 

respektive verksamhetsområde enligt Förslag 

ramtilldelning samt uppdrar åt utbildningschefen att vid 

behov göra erforderliga justeringar. 

2. Utbildningsnämnden fastställer 2020 års 

investeringsbudget på 2 000 tkr. Utbildningschefen 

fördelar medlen på 2 000 tkr till verksamhetsanpassningar, 

inventarier och anpassningar för elever i behov av särskilt 

stöd i den verksamhet där de bäst behövs. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden beslutar enligt Leif Jonegård (L) 
yrkande.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse " Budget 2020 - fördelning av ram och investeringsmedel" 
upprättad av controller Pia Svartén och utbildningschef Maria Appelgren. 

Förslag ramfördelning.  

 

 

Expedierats till: 
Controller Pia Svartén 
Utbildningschef Maria Appelgren. 
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Utbildningsnämnden 

UN § 192                                                   Dnr 2018/00086  

Budget 2019 - månadsprognos 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen 
upprätta två prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska 
upprättas efter april och augusti.  

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt 
över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta 
en åtgärdsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en 
budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Sektor utbildning har upprättat månadsuppföljning november år 2019 för 
sektorns verksamheter. Uppföljningen visar ett underskott med 9 315 tkr för 
sektor utbildning totalt.  

Prognosen för investeringar visar att samtliga medel kommer att användas.        

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Månadsuppföljning november för budgetår 2019" upprättad 
av controller Pia Svartén och utbildningschef Maria Appelgren. 

Månadsuppföljning november 2019.  

 

Expedierats till: 
Controller Pia Svartén 
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Utbildningsnämnden 

UN § 193                                                   Dnr 2019/00173  

Medborgarförslag om att utöka gräsytan för Tidavads 
förskola - Formulering beslut 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar avslå medborgarförslaget med motivering att 
beslut grundar sig på utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, 2019-06-04 
(Unau § 65), om att ge utbildningschef i uppdrag att göra en översyn av alla 
skolor och förskolors utomhusmiljö samt utifrån översynen ta fram en 
prioriteringslista över eventuella framkomna åtgärder av utomhusmiljön 

Bakgrund 

En medborgare har i ett medborgarförslag föreslagit att Mariestads kommun 
ska utöka gräsytan för förskolan i Tidavad. Förslaget innebär att en kulle på 
skolgården som gränsar till förskolans gård ska flyttas längre in på skolgården 
samt att en del massor används för pulkabacke till förskolebarn och utfyllnad 
vid plats som brukar översvämmas.  

Då utbildningsnämnden redan gett utbildningschefen i uppdrag att göra 
översyn av alla skolor och förskolors utomhusmiljö får förslaget om utökad 
gräsyta vid Tidavads förskola följa med in i den utredning som ska göras av 
utemiljön gällande hela Tidavads förskola och skola. 

Utbildningsnämnden beslutade 2019-11-19 (Un § 176) att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå förslaget. Kommunfullmäktige beslutade 

2019-06-17 (Kf § 43) att överlämna ärendet för beredning och beslut till 
utbildningsnämnden. Därav ändras ”Förslag till beslut i kommunfullmäktige” 
till beslut i utbildningsnämnden.        

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag om att utöka gräsytan för Tidavads skola” 
upprättad av utbildningschef Maria Appelgren. 

Medborgarförslag om att utöka gräsytan för Tidavads förskola.   

Protokollsutdrag 2019-06-17, Kf § 43. 

Protokollsutdrag 2019-06-04, Unau § 65     

 

Expedierats till: 
Förslagsläggaren 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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Utbildningsnämnden 

UN § 194                                                   Dnr 2019/00172  

Medborgarförslag om att ta fram riktlinjer för en strålningsfri 
förskola/skola - Formulering beslut 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med motivering att 
beslutet grundar sig på direktiv från Strålsäkerhetsmyndigheten som menar att 
det inte finns vetenskaplig grund för hälsorisker med att exponeras för 
radiovågor från trådlösa datornätverk.           

Bakgrund 

En medborgare har i ett medborgarförslag föreslagit att Mariestads kommun 
ska skapa strålningsfri förskola/skola och arbeta med förebyggande insatser till 
verksamheter och kommuninnevånare gällande hälsorisker med trådlösa 
nätverk, mobilanvändning. Utbildningsnämnden fick i uppdrag av 
kommunfullmäktige att bereda frågan om strålningsfri förskola och skola.  

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det inga vetenskapligt grundade 
misstankar om hälsorisker med radiovågorna i de trådlösa datornätverk som 
används i skolan. Dator och router sänder radiovågor för att kommunicera med 
varandra och dessa radiovågor har ungefär samma styrka som mobiltelefoner. 
De menar att de personer som vistas i närheten av ett trådlöst datornätverk 
exponeras för mycket låga nivåer av radiovågor och att det därför inte finns 
strålskyddsskäl för att undvika att installera trådlösa datornätverk i skolmiljö. 

Utbildningsnämnden beslutade 2019-11-19 (Un § 177) att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå förslaget. Kommunfullmäktige beslutade 

2019-06-17 (Kf § 43) att överlämna ärendet för beredning och beslut till 
utbildningsnämnden. Därav ändras ”Förslag till beslut i kommunfullmäktige” 
till beslut i utbildningsnämnden.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Remissvar - Medborgarförslag om att ta fram riktlinjer för en 
strålningsfri förskola/skola" upprättad av utbildningschef Maria Appelgren. 

Källa: www.stralsakerhetsmyndigheten.se 

Medborgarförslag om en strålningsfri förskola och skola.  

Protokollsutdrag 2019-06-17, Kf § 43.   

Expedierats till: 
Förslagsläggare 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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Utbildningsnämnden 

UN § 195                                                   Dnr 2019/00006  

Information på sammanträdet 

  

Beslut 

Ny chef för gymnasiet och vuxenutbildningen har tillsatts. Erik Eriksson 
kommer närmast från Skara kommun där han har tjänst som biträdande 
skolchef.              
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Utbildningsnämnden 

UN § 196                                                   Dnr 2019/00008  

Rapporter 

  

Beslut 

Inga rapporter finns att redovisa denna gång                           
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Utbildningsnämnden 

UN § 197                                                   Dnr 2019/00009  

Delegationsbeslut 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna 

Delegat: Grundskolechef Anna-Karin Yséus 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C2 Avstängning från fritidshemsplats MH Dnr UN 2019/325 
(1) 

C2 Avstängning från fritidshemsplats JKH Dnr UN 2019/325 
(4) 

B10 Avslag tilläggsbelopp för elev som går på 
Timmersdala skola 

Dnr UN  2019/334  

 
Delegat: Rektorer  gr, gy, gysär 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Anmälan av befarade kränkningsärenden enligt 
förteckning 

Dnr UN 2019/71 (9) 

 
Delegat: Avdelningschef/Rektor Marie-Louise Brage 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

B7 Beviljade inackorderingstillägg lå 2019/20 Dnr UN 2019/318  
 

 
Delegat: Skolskjutshandläggare Monica Lalli 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C29 Beslut skolskjutsärenden, november 2019, 
förteckning (10) 

Dnr UN 2019/70 
(19) 
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Utbildningsnämnden 

UN § 198                                                   Dnr 2019/00010  

Handlingar att anmäla 

  

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna 

1. Enkätrapport från projektet Rätt från början slutversion 14 nov 2019. 

2. Inbjudan konferens om porrens skadeverkningar. 

3. Inbjudan SKL Trygghetsdag 6 feb 2020. 

4. Miljö- och byggnadsnämnden. Extra offentlig kontroll  Hertig Karls 

förskola  

5. Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Föreläggande Vadsbogymnasiet. 

6. Miljö- och byggnadsnämnden. Extra offentlig kontroll  Björkgården. 

7. Miljö- och byggnadsnämnden. Extra offentlig kontroll  

Vadsbogymnasiet. 

8. Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Avgift extra offentlig kontroll 

Hertig Karls förskola. 

9. Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Avgift extra offentlig kontroll 

Vadsbogymnasiet. 

10. Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Föreläggande Björkgården. 

11. Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Kontrollrapport Flugsvampen. 

12. Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Kontrollrapport Högelidsskolan 

mottagningskök. 

13. Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Kontrollrapport Prisma. 

14. Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Kontrollrapport Regattan. 

15. Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Kontrollrapport Unicaskolan. 

16. Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Kontrollrapport Tunaholmsskolan. 

17. Planavdelningen. Förslag till detaljplan för Kv. Niten & Spiken, 

Haggården. 

18. Planavdelningen. Underrättelse om granskning del av Gamla staden 4.1 

och 4.2. 

19. Prokollsutdrag ksau dialog. Beslut-201900385-KS-§ 412. 
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Forts § 198 

 

20. Protokollsutdrag KF Budget i balans kf § 88 Åtgärdsplaner för en 

budget i balans 2019. 

21. Protokollsutdrag KF Personalförstärkning fritids. Beslut-201900249-

KS-§ 93.                            
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Bilaga 1  

 

 

Budget 2020 utbildningsnämnden 

Protokollsanteckning 

 

Vid beslut i fullmäktige om budget för år 2020 och plan för åren 2021 – 2022 
presenterade Vänsterpartiet ett budgetförslag med en skattehöjning om 50 öre. 
Det innebar ett tillskott på ca 25 miljoner kronor som i första hand skulle 
förstärka socialnämndens och utbildningsnämndens budgetar och 
kommunstyrelsens verksamheter inom området kultur och fritid. Vi ansåg då, 
och gör fortfarande, att utbildningsnämndens står inför en rad utmaningar och 
har behov av förstärkning för att kunna garantera stöd och trygghet för alla 
barn. 

 

Chris Nygren (V) 


