
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-17 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.00-11.00. Vadsbogymnasiet 13.00-16.15. 

Mötet ajourneras för lunch 11.00-13.00. 

 
Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande 

Sture Pettersson  (S) vice ordförande 
Katarina Brydzinski  (M) ledamot 
Stefan Erikson  (M) ledamot 
Ola Jonegård  (M) ledamot 
Emma Sjögren  (KD) ledamot 
Helena Hallerhed  (C) ledamot, ej § 133-137 
Leif  Jonegård  (L) ledamot 
Anita Olausson  (S) ledamot 
Chris Nygren  (V) ledamot 
Joar Strid  (SD) ledamot 
Arne Andersson  (S) tjänstgörande ersättare 
Jane Ahnland Rosenlind  (V) tjänstgörande ersättare 
Birgitta Svensson  (C) tjänstgörande ersättare § 133-137 

 
Övriga deltagare Liselotte Andersson  (M) ersättare 

Pernilla Nielsen  (M) ersättare 
Cathrine Kronberg  (M) ersättare 
Brita Kvicklund  (L) ersättare 
Birgitta Svensson  (C) ersättare t o m § 132 samt 138 
Maria Appelgren  utbildningschef 
Anna-Karin Yséus  grundskolechef, §§ 120-121, 125-127 
Marie-Louise Brage  avdelningschef, §§ 120, 129-131 
Annica Henrysson  chef förskola pedagogisk omsorg, § 122 
Anette Karlsson  individ- och familjeomsorgschef, § 125 
Stina Lindell  barn- och elevhälsochef, §§ 125-126 
Maj-Lis Häljeskog  kostchef, § 128 
Malin Ohlsson  programrektor, § 129 
Ewa Hjerpe  programrektor, § 130 
Pia Svartén  ekonom/controller, § 132 
Carina Törnell  sekreterare 
 

Justerare Anita Olausson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 119-138 

 Carina Törnell  

Ordförande  
 

 Anette Karlsson  

Justerande  
 

 Anita Olausson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-09-17 

Anslagsdatum 2019-09-24 Anslaget tas ner 2019-10-17 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämnden 

UN § 119                                                   Dnr 2019/00005  

Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

Ärende ”Återkoppling Marinteknik – Aktivitets- och marknadsföringsplan” 
utgår från dagordningen.                      
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Utbildningsnämnden 

UN § 120                                                   Dnr 2019/00011  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningar, 
klagomål och synpunkter 2019. Sekretess. 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Inkomna anmälningar, utredningar och avslutade befarade kränkningsärenden 
redovisas. Dnr UN 2019/71 (6).  

Behandling på sammanträdet 

Grundskolechef Anna-Karin Yséus informerar om ett pågående elevärende. 

Avdelningschef för gymnasiet Marie-Louise Brage informerar om två 
pågående ärenden på Vadsbogymnasiet ett elevärende, dnr 2019/211, och en 
händelse, ej ett skolärende, som påverkar verksamheten. 

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  
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Utbildningsnämnden 

UN § 121                                                   Dnr 2019/00153  

Motion om förstärkning av personal på fritidshemmen 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen. 

Motivering: Den officiella statistik som visar att personaltätheten på 
Mariestads kommuns fritidshem är lägre än riket, är en icke säkerställd siffra. 
Detta eftersom redovisningen av antal avdelningar per fritidshem inte 
redovisas på samma sätt i de olika kommunerna. 

Förskolan i Mariestad har vid minskade barnkullar ingen övertalig kompetens 
eftersom det i verksamheten inte varit möjligt att bemanna alla tjänster med 
behörig personal.     

Bakgrund 

Grundskolans ledningsgrupp har under 2019 fokuserat på skolutveckling för 
fritidshem, de nationella målen, arbetsmiljö och barn/elevgruppernas storlek. 
Arbetet leds av grundskolechef tillsammans med utvalda rektorer samt en 
representant från varje fritidshem. I Mariestads kommun organiserar 
rektorerna för en samlad skoldag för eleverna där samverkan mellan skola och 
fritidshem är av stor betydelse för eleven. Detta gör det svårt att lämna statistik 
som synliggör den faktiska verksamheten. Statistiken visar att personaltätheten 
är låg men att kostnaden per elev är hög.  
 
Vidtagna åtgärder i dagsläget är ovan nämnda utvecklingsområden samt ett 
digitalt system för tidsplanering som infördes 1 april 2019. I systemet kan 
elevens planerade närvaro och elevens faktiska närvaro synliggöras och skapar 
förutsättningar att planera verksamheten utifrån behov.  
 
Förskolan i Mariestad har vid minskade barnkullar ingen övertalig kompetens 
eftersom det i verksamheten inte varit möjligt att bemanna alla tjänster med 
behörig personal.   

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 § 121 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Motion om förstärkning av personal på fritidshemmen" 
upprättad av grundskolechef Anna-Karin Yséus och utbildningschef Maria 
Appelgren. 

Motion om förstärkning av personal på fritidshemmen.       

 

 

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

UN § 122                                                   Dnr 2017/00509  

Förskollärare - Annan personal 

  

Beslut 

Efter genomförd utvärdering beslutar utbildningsnämnden att andelen 
förskollärare per förskola även fortsättningsvis ska vara minst 75%, därefter 
sker rekrytering av annan personal enligt skollagens krav.       

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade, 2018-06-05 (Un §45), att andelen förskollärare 
per förskola skulle vara minst 75%, därefter sker rekrytering av annan personal 
enligt skollagens krav. Utvärdering och eventuell omprövning av beslutet 
skulle genomföras senast maj 2019.      

Efter genomförd utvärdering noteras att andelen förskollärare ligger kvar på 
samma nivå, 62%, som föregående år. Andelen tillsvidareanställda barnskötare 
och annan personal har ökat från 15% till 22%. Variationen av andelen 
förskollärare per förskola kvarstår men har minskat något. 

Utbildningsnämnden gav, 2017-11-14 (Un § 174), utbildningschef i uppdrag att 
göra en genomlysning av hur fördelningen på de olika enheterna ser ut 
gällande förskollärare och barnskötare samt se över vilka kompetenser som 
finns bland vikarier samt anställningsformer inom förskolans verksamheter. 
Genomlysningen visade att genomsnittlig andel tillsvidareanställda 
förskollärare är 62% men att variationen mellan förskolorna är stor. I 
organisationen finns 15% tillsvidareanställda barnskötare. 

I Mariestads kommuns förskolor tillsvidareanställs endast förskollärare med 
legitimation med anledning av följande beslut: 

Nämndens viljeinriktning i förskolan och familjedaghemmens verksamhet ska 
vara personal med adekvat högskoleexamen, Barn- och utbildningsnämnden 
2008-05-15 (Bun §42). 

Barn och utbildningsnämnden godkänner konvertering av tillsvidareanställda, 
barnskötares tjänster till förskollärartjänster efter fullgjord utbildning med 
examensbevis, Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-03 (Bun §121). 

Skollagen anger vad som gäller för anställning inom förskolan: Endast den 
som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig får bedriva 
undervisning. Utöver lärare eller förskollärare får det i förskolan finnas annan 
personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och 
lärande främjas, 2 kap. 13 -14 §§. I Lpfö18 förtydligas förskollärarens uppdrag 
och ansvar för undervisningen i förskolan. Undervisningen ska ske under 
ledning av förskollärare För att klara förskolans undervisningsuppdrag måste 
målet vara att öka andelen förskollärare i förskolan.  
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Forts § 122 
 

Då det är brist på förskollärare är det svårt att rekrytera personal till alla 
tjänster på förskolorna i kommunen. Med ett beslut om att andelen 
förskollärare per förskola ska vara minst 75% och att det därefter sker 
rekrytering av annan personal enligt skollagens krav, kan kompetensen jämnas 
ut mellan förskolorna samtidigt som kommunen kan rekrytera och behålla 
kompetenta medarbetare. Risken att det skapas instabilitet i barngrupperna på 
grund av korta vikariat minskas. 

Osäkerheten att tillsvidareanställa annan personal i förskolan än förskollärare 
bedöms just nu vara liten. Detta på grund av att rekryteringsbehovet inom 
förskolan är framöver stort. Närbelägna högskolor har nyligen startat upp 
utbildningar för förskollärare.  

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 ”Förskollärare och annan personal inom förskolan” upprättad 
av chef förskola Annica Henrysson och utbildningschef Maria Appelgren.       

 

 

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

UN § 123                                                   Dnr 2019/00001  

Val av ledamot och ev. ersättare i arbetsutskottet 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden väljer Anita Olausson (S) till ny ledamot i 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Tuula Ojala (S). 

Bakgrund 

Tuula Ojala (S) har begärt och blivit beviljad att bli entledigad från sina 
politiska uppdrag i utbildningsnämnden och utbildningsnämndens 
arbetsutskott. Kommunfullmäktige utser ny ledamot i utbildningsnämnden 
och utbildningsnämnden ska utse ny ledamot i utbildningsnämndens 
arbetsutskott efter Tuula Ojala.  

Behandling på sammanträdet 

Ledamot Anita Olausson (s) är föreslagen som ny ledamot i arbetsutskottet 
efter Tuula Ojala (S) Nämnden beslutar enligt förslaget.        

 

 

Expedierats till: 
Lönekontoret 
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Utbildningsnämnden 

UN § 124                                                   Dnr 2018/00133  

Statsbidrag - redovisning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen 
upprätta två prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska 
upprättas efter april, augusti samt vid bokslut.  

I samband med budgetprognoserna redovisas sökta och erhållna statsbidrag 
för nämnden.   

Behandling på sammanträdet 

Utbildningschef Maria Appelgren informerar om villkoren för att söka 
statsbidrag för lärarassistenter.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Statsbidrag sökta och erhållna – redovisning 2, 2019" 
upprättad av utredare Ylva Grönlund och utbildningschef Maria Appelgren. 

Statsbidrag redovisning 2, 2019.       

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
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Utbildningsnämnden 

UN § 125                                                   Dnr 2019/00196  

Medborgarresurs 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Medborgarresurs Barn och Familj, som går under benämningen Lotsen, är en 
samlokalisering av utbildningsnämndens barn- och elevhälsa och socialnämndens 
resurser som arbetar med barn, unga och familjer.  

Lotsen är en samverkansarena för alla som arbetar med barn och unga inom 
sektor utbildning och sektor stöd och omsorg.  

Lotsen är en fysisk arbetsplats för socialsekreterare, familjebehandlare, 
familjerättssekreterare, LSS-handläggare, skollogoped, skolpsykolog, 
specialpedagoger förskola, skolläkare, medicinskt ansvarig skolsköterska, barn- 
och elevhälsochef, enhetschef barn och ungdom, enhetschef LSS barn och 
ungdom, Familjecentralen Pärlan/öppna förskolan och administratör. Det är 
också en arena för samverkan med andra professioner som arbetar för barn och 
unga i nämndernas verksamheter, där skolkuratorer, skolsköterskor, 
specialpedagoger, rektorer tillkommer utöver de professioner som nämnts.  

Lotsen utgör således en plattform för tvärprofessionell samverkan. För samhällets 
barn och unga innebär detta att det finns samlokaliserade medborgarresurser med 
möjligheter att samordna pedagogiska och sociala insatser som antingen kan ske 
genom gemensamma insatser eller genom insatser vilka på ett funktionellt sätt 
hänger samman i en systematiserad och uppföljningsbar process.  

Rapporten beskriver bakgrunden till Lotsens tillkomst och effekter av detta sedan 
invigningen i januari 2015. Samarbete har lett fram till nya arbetssätt, verktyg och 
verksamheter som gynnar utsatta barn och familjer. Rapporten ger även konkreta 
exempel på hur samarbetet inom Lotsen gett positiva effekter och nya möjligheter 
för enskilda personer genom så kallade ”hemmaplanslösningar”.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Medborgarresurs Lotsen, uppföljning 2019" upprättad av 
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson, barn- och elevhälsochef Stina 
Lindell, chef sektor stöd och omsorg Karin Utbo och chef sektor utbildning Maria 
Appelgren. 

Rapport - Medborgarresurs Lotsen. 

 

Expedierats till: 
Barn- och elevhälsochef Stina Lindell, individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson 
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Utbildningsnämnden 

UN § 126                                                   Dnr 2017/00542  

Närvaroteam - Effekt samt kostnadsfördelning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Efter beslut i utbildningsnämnden och socialnämnden i februari 2018 bildades 
Närvaroteam Victoria. Teamet startade upp i augusti 2018. 

 

Målsättningen med teamets arbete är att minska antalet hemmasittare/school-
drop-outs genom att arbeta mer förebyggande och främjande samt skapa fler 
lösningar på hemmaplan så att det endast i undantagsfall blir aktuellt med 
externa placeringar.  

Syftet med teamet är att utifrån det enskilda barnets/elevens behov och 
förmågor i kombination med de olika verksamheternas ordinarie resurser 
överbrygga och undanröja hinder och svårigheter som hindrar dem från att 
lyckas i vardagen, i såväl skola, fritid och i hemmet.  

Utbildningsnämnden beslutade 2019-02-19 (UN § 27) om en återkoppling av 
Närvaroteam Victoria med redovisning av effekter och en kostnadsfördelning.         

Underlag för beslut 

Information om effekt och kostnadsfördelning.       

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus 
Barn- och elevhälsochef Stina Lindell 
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Utbildningsnämnden 

UN § 127                                                   Dnr 2018/00402  

Internkontrollplan 2019 - kontrollpunkt 2 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner internkontroll för kontrollperiod 2.       

Bakgrund 

Internkontrollplan 2019 antogs av utbildningsnämnden den 11 december 2018 
(Un § 194). Enligt beslutad internkontrollplan 2019 sker återrapportering till 
utbildningsnämnden vid tre tillfällen under året. 

För kontrollperiod 2 redovisas två kontrollmoment.   

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 "Internkontrollplan 2019, kontrollperiod 2" upprättad av 
skoljurist Maria Helgée och utbildningschef Maria Appelgren. 

Redovisning av internkontrollplan, kontrollperiod 2.       

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
Skoljurist Maria Helgée 
Kvalitetskontroller Mia Nordblom 
Kvalitetssamordnare Elisabeth Lindholm-Hahne 
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Utbildningsnämnden 

UN § 128                                                   Dnr 2019/00180  

Revidering - "Riktlinje angående produkter som innehåller 
tillsatt socker" 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att anta reviderad riktlinje angående produkter 
som innehåller tillsatt socker enligt upprättat förslag.       

Bakgrund 

Barns matvanor har stor betydelse för deras hälsa och måltidernas utformning 
och innehåll är en förutsättning för trivsel och lärande. Livsmedelsverket 
rekommenderar att inte servera söta drycker, kakor, glass, godis och dylikt i 
förskola, skola och fritidshem. 

Det finns därför skäl att reglera användningen av produkter som innehåller 
tillsatt socker i kommunala förskolor, förskoleklasser, grundskolor, fritidshem 
och grundsärskola i Mariestads kommun. Utifrån Livsmedelsverkets 
rekommendationer ska kostverksamheten i Mariestads kommun endast 
erbjuda söta produkter då det är inräknat och balanserat i  kostverksamhetens 
matsedel.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Revidering – ”Riktlinje angående produkter som innehåller 
tillsatt socker" upprättad av kostchef Maj-Lis Häljeskog och utbildningschef 
Maria Appelgren. 

Riktlinje angående produkter som innehåller tillsatt socker.       

 

 

Expedierats till: 
Kostchef Maj-Lis Häljeskog 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-17 

Sida 15 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 129                                                   Dnr 2019/00031  

Antagningsstatistik 2019. Återkoppling obehöriga/behöriga 
elever. 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.    

Bakgrund 

Vid terminsstart hösten 2019 är i stort sett alla platser till Vadsbogymnasiets 
nationella program fyllda. Ett något minskat intresse för 
Naturvetenskapsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet noteras. 
Intresset för Marinteknikprogrammet och det Estetiska programmet har 
däremot ökat. Fortsatt högt intresse för Ekonomiprogrammet. Totalt har 
Vadsbogymnasiet 21 reserver fördelade på El- och energiprogrammet, 
Ekonomiprogrammet, Industritekniska programmet och 
Samhällsvetenskapsprogrammet. 

Lärlingsplatserna på Bygg- och anläggningsprogrammet samt Vård- och 
omsorgsprogrammet står tomma. De tre elever som efter omvalsperioden 
hade sökt dessa är idag antagna på de ordinarie programmen Bygg- och 
anläggning och Vård- och omsorg istället.  

Sju elever ska påbörja utbildningen till Gymnasieingenjör (T4). 

Programrektor återkopplar om hur många av de som var obehöriga i maj som 
blev behöriga att söka in på ett program hösten 2019.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Antagningsstatistik 2019 samt återkoppling obehöriga elever" 
upprättad av avdelningschef Marie-Louise Brage och utbildningschef Maria 
Appelgren. 

Tabell antagningsstatistik. 

Återkoppling obehöriga elever.    

 

 

Expedierats till: 
Avdelningschef Marie-Louise Brage 
Programrektor Malin Ohlsson 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-17 

Sida 16 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 130                                                   Dnr 2017/00421  

Återkoppling - Främjande av närvaro, Vadsbogymnasiet  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.      

Bakgrund 

Under läsåret 2018/2019 har arbete med att främja närvaron på 
Vadsbogymnasiet genomförts. Programarbetslagen har kartlagt frånvaron för 
respektive program. Kartläggning, mål och en handlingsplan har arbetats fram 
för respektive arbetslag och lagts in som en aktivitet i samtliga kvalitetsverktyg. 
Programlagen har vidare utvärderat nuvarande frånvarosystem.  

Programrektor återkopplar resultatet av detta arbete. En sammanställning av 
arbetet med främjande av närvaro samt en presentation av andelen elever med 
frånvaro över 10% jämfört med läsåret 2017/2018. Mål för kommande läsår 
kopplat till främjande av närvaro.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Återkoppling om arbetet med främjande av närvaron vid 
Vadsbogymnasiet" upprättad av avdelningschef Marie-Louise Brage och 
utbildningschef Maria Appelgren. 

Återkoppling om arbetet med främjande av närvaron vid Vadsbogymnasiet.   

 

 

Expedierats till: 
Avdelningschef Marie-Louise Brage 
Programrektor Ewa Hjerpe 
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Utbildningsnämnden 

UN § 131                                                   Dnr 2019/00110  

Återkoppling - Individuella val, anpassning oavsett program 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.     

Bakgrund 

Vid programråd hösten 2018 framkom synpunkter från elever vid 
yrkesförberedande program vid Vadsbogymnasiet om att det varit svårt att 
kombinera yrkesförberedande studier med högskoleförberedande kurser inom 
ramen för de individuella valen.  

Rektor fick då i uppdrag att ”Undersöka hur de individuella valen kan anpassas 
så att elev oavsett program kan få sitt önskemål tillgodosett”.  

Avdelningschef tillika rektor informerar om hur det ser ut för läsåret 
2019/2020.        

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Individuella val - anpassning oavsett program" upprättad av 
avdelningschef Marie-Louise Brage och utbildningschef Maria Appelgren. 

Hur de individuella valen kan anpassas så att elev oavsett program kan få sitt 
önskemål tillgodosett.   

 

 

Expedierats till: 
Avdelningschef Marie-Louise Brage 
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Utbildningsnämnden 

UN § 132                                                   Dnr 2018/00086  

Budget 2019: Utbildningsnämndens tertialrapport 2 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner tertial 2, per den 31 augusti 2019. 

2. Utbildningsnämnden beslutar att upprätta en handlingsplan med 
beskrivning av åtgärder för att uppnå en budget i balans. 

Sture Pettersson (S), Anita Olausson (S), Arne Andersson (S), Chris Nygren 
(V) och Jane Ahnland Rosenlind (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 

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 tertial 2, 2019 för sektorns verksamheter. 

Delårsbokslutet visar underskott med 9 390 tkr för sektor utbildning totalt.  

Prognosen för investeringar visar att samtliga medel kommer att användas. 

Behandling på sammanträdet 

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

Sture Pettersson (S) yrkar på att utbildningsnämnden tillskriver 
kommunfullmäktige och äskar medel för att täcka utbildningsnämndens 
underskott i budget 2019. 

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

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag. 
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Forts § 132 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Tertial 2 för budgetår 2019" upprättad av ekonom/controller 
Pia Svartén och utbildningschef Maria Appelgren. 

Tertial 2 2019 för utbildningsnämnden.  

Åtgärdsplan för budget i balans 2019 efter tertial 2.  

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen 
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Utbildningsnämnden 

UN § 133                                                   Dnr 2017/00489  

Nämndmål 2019 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner nämndmål 2019 – prognos 2.       

Bakgrund 

Varje år beslutar utbildningsnämnden om mål som stödjer visionen via ett eller 
flera fokusområden. Målen följs därefter upp i samband med budget vid 
prognostillfällena.       

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 "Nämndmål 2019 - prognos 2" upprättad av utbildningschef 
Maria Appelgren. 

Tertial 2 med måluppföljning 2019.       

 

 

Expedierats till: 
Kvalitetskontroller Mia Nordblom 
Kvalitetssamordnare Elisabeth Lindholm-Hahne 
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Utbildningsnämnden 

UN § 134                                                   Dnr 2019/00006  

Information på sammanträdet 

  

 

Ordförande Anette Karlsson (M) informerar om att hon samt vice ordförande 
Sture Pettersson (S) deltagit på en träff om säkerhet och beredskap. 
 

Ordföranden vill ha nämndens godkännande för presidiet att göra 
verksamhetsbesök i den pedagogiska omsorgen vilket nämnden godkänner. 

________________________ 

 

Utbildningschef Maria Appelgren informerar om: 
  

Fyra skolskjutsöverklaganden är inlämnade till Förvaltningsrätten. 
  

Ett elevärende angående särskilt stöd är anmält till Skolinspektionen. 
 

Skolinspektionen har avslutat ärendet gällande kvalitetsgranskning av 
betygssättning på högskoleförberedande program vid Vadsbogymnasiet. 
Kvalitetsgranskningen genomfördes hösten 2018 och Skolinspektionen 
identifierade då två utvecklingsområden. Huvudmannen har vidtagit och 
redovisat åtgärder. Handlingarna, yttrande och beslut, finns att läsa under 
”Handlingar att anmäla” på Assistenten.                          
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Utbildningsnämnden 

UN § 135                                                   Dnr 2019/00008  

Rapporter 

  

 

Inga rapporter fanns att redovisa på dagens möte.                           
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Utbildningsnämnden 

UN § 136                                                   Dnr 2019/00009  

Delegationsbeslut 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna 

Delegat: Rektorer fsk, gr, gy 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Anmälan av befarade kränkningsärenden enligt 
förteckning 

Dnr UN 2019/71 (6) 

 
Delegat: Rektor Stina Wallqvist, Unica skolan 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C1 Placering vid fritidshem Dnr UN 2019/197 

 
Delegat: Rektor Linda Jiveborn, Prisma skolan 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C1 Placering vid fritidshem Dnr UN 2019/159 

 
Delegat: Skolskjutshandläggare Monica Lalli 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C29 Beslut skolskjutsärenden, juli 2019 Dnr UN 2019/70 (6) 

C29 Beslut skolskjutsärenden, augusti 2019 Dnr UN 2019/70 (7) 

 
Delegat: Rektor förskola Marita Lemming 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Utökad vistelsetid SL § 5 kap 8 Dnr UN 2018/159 

 
Delegat: Rektorer förskolor 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C1 Placering förskola perioden oktober-december Dnr UN 2019/439 
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Utbildningsnämnden 

UN § 137                                                   Dnr 2019/00010  

Handlingar att anmäla 

  

Beslut 

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna.      
 

1. Inbjudan - Save the date - Rätt att synas och höras 2019. 
  

2. Kommunstyrelsen - Förslag till detaljplan för Lyrestads  
Klockarbol 520 m.fl., Lyrestads tätort.  
 

3. Miljö- och byggnadsnämnden - Extra offentlig kontroll. 
  

4. Miljö- och byggnadsnämnden - Förbud användning livsmedel 2019. 
  

5. Miljö- och byggnadsnämnden - Livs Avregistreringsbeslut.  
 

6. Miljö- och byggnadsnämnden - Livs Kontrollrapport. 
  

7. Protokollsutdrag BRÅ Beslut-201900210-KS-§ 122. 
 

8. Protokollsutdrag.  Arvoden och traktamenten för förtroendevalda 
2019-06-19.  
 

9. Protokollsutdrag.  Arvoden och traktamenten.  Beslut-201900037-KS-§ 
48. 
 

10. Protokollsutdrag. KF-mål. Beslut-201900247-KS-§ 46. 
 

11. Protokollsutdrag. KF-mål. för mandatperioden 190523. 
 

12. Protokollsutdrag. Styrmodell. Beslut-201900246-KS-§ 45. 
 

13. Protokollsutdrag. Styrmodell med försättsblad. 
 

14. Skolinspektionen. Uppföljningsbeslut Kvalitetsgranskning 
Vadsbogymnasiet. 
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Utbildningsnämnden 

UN § 138                                                   Dnr 2019/00054  

Verksamhetsbesök - Vadsbogymnasiet/Vuxenutbildningen. 
Information om Lärlingscentrum 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Bakgrund 

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

Utbildningsnämnden besöker denna gång Vadsbogymnasiet och 
Vuxenutbildningen där avdelningschef, programrektorer, kommunikatör 
informerar om verksamheterna. Information ges även om Lärlingscentrum.            

Underlag för beslut 

Muntlig information under besöket.      

 

 

 
  

 


