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Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 13.00-15.00 

 
Beslutande Anette Karlsson  (M)  ordförande 

Sture Pettersson  (S) vice ordförande 
Helena Hallerhed  (C) ledamot 
Emma Sjögren  (KD) ledamot 
Leif  Jonegård  (L) ledamot 
Brita Kvicklund  (L) ledamot 
Ola Jonegård  (SD) ledamot 
Arne Andersson  (S) ledamot 
Leif Andersson  (S) ledamot 
Tuula Ojala  (S) ledamot 
Bernt Ekström  (V) ledamot 
Jennie Fröjd  (M) tjänstgörande ersättare 
Owe Andersson  (S) tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Chris Nygren  (V) ersättare 
Maria Appelgren  utbildningschef 
Stina Lindell  barn- och elevhälsochef, § 23 
Peter Byström  skolpsykolog, § 23 
Ivan Vojnovic  logoped, § 23 
Kajsa-Stina Helmersson rektor, § 24 
Anna-Karin Yséus  grundskolechef, §§ 24, 26 
Maj-Lis Häljeskog  kostchef, § 25 
Pia Svartén  ekonom/controller, §§ 27-28 
 
 

Justerare Bernt Ekström 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 23-35 

 Carina Törnell  

Ordförande  
 

 Anette Karlsson  

Justerande  
 

 Bernt Ekström  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-02-06 

Anslagsdatum 2018-02-12 Anslaget tas ner 2018-03-07 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämnden 

UN § 23                                                   Dnr 2017/00602  

Patientsäkerhetsberättelse 2017 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar godkänna ”Patientsäkerhetsberättelse – 
Elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatser 2017”.      

Bakgrund 

3 kap. 10 § Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) stadgar att vårdgivaren årligen 
ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå:  

 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår. 

 Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten. 

 Vilka resultat som uppnåtts. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av   
den.  

Behandling på sammanträdet 

Barn- och elevhälsochef Stina Lindell redovisar Patientsäkerhetsberättelsen för 
2017. 

Logoped Ivan Vojnovic informerar om sin uppgift som logoped i grundskola 
och gymnasium.  

Skolpsykolog Peter Byström informerar om att en avvikelserapport är gjord 
gällande inloggning i ett verksamhetssystem. 

Underlag för beslut 

Patientsäkerhetsberättelse – Elevhälsans medicinska, psykologiska och 
logopediska insatser 2017.                 

 

Expedierats till: 
Barn- och elevhälsochef Stina Lindell 
Skolpsykolog Peter Byström 
Logoped Ivan Vojnovic 
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Utbildningsnämnden 

UN § 24                                                   Dnr 2016/00301  

Presentation nya chefer sektor utbildning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden har gett utbildningschefen i uppdrag att presentera nya 
chefer som börjar arbeta inom sektor utbildning.  

Behandling på sammanträdet 

Rektor Kajsa-Stina Helmersson presenterar sig. Kajsa-Stina började sin tjänst 
som rektor för Ullervads skola den 1 januari 2018.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.      

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus 
Rektor Kajsa-Stina Helmersson 
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Utbildningsnämnden 

UN § 25                                                   Dnr 2016/00448  

Inspektionsärenden - rapporter. Avvikelserapporter 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden gav utbildningschefen, 2017-09-12 (Un § 142), i uppdrag 
att redovisa statistik kring avvikelser inom kostverksamheten enligt framtagen 
blankett "Avvikelserapport inom kortverksamheten.  

Utbildningsnämnden har även önskat information om de inspektioner som 
Miljökontoret utfört i kostverksamhetens olika kök.  

Behandling på sammanträdet 

Kostchefen redovisar statistik över avvikelserapporter inkomna under hösten 
2017 samt informerar om de inspektioner Miljökontoret genomfört i 
kostverksamhetens kök. 

Underlag för beslut 

Sammanställning avvikelser inom kostverksamheten hösten 2017. 

Rapport inspektioner.  

 

Expedierats till: 
Kostchef Maj-Lis Häljeskog 
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Utbildningsnämnden 

UN § 26                                                   Dnr 2018/00007  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningar, 
klagomål och synpunkter. Sekretessärende. 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.      

Bakgrund 

Följande ärenden anmäls: 

Dnr UN 2017/582, 583, 584, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 
596, 597, 598, 599, 600, 601, 614, 615, 617, 619. 2018/02, 15.  

Behandling på sammanträdet 

Grundskolechef Anna-Karin Yséus informerar om två överklagningsärenden 
angående tilläggsbelopp, dnr Un 2017/609, 610 som lämnats till 
Förvaltningsrätten, ett inkommet klagomål på undervisningen dnr Un 2018/35 
samt om en uppkommen händelse inom grundskolan.  

Årsredovisning av befarade kränkningsärenden 2017. De enheter med få 
kränkningsärenden ska komma till nämnden för att informera om hur de 
arbetar mot kränkningar.     

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.     
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Utbildningsnämnden 

UN § 27                                                   Dnr 2018/00036  

Bokslut 2017 för utbildningsnämndens verksamheter 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner bokslutsresultat för 2017.  

Bakgrund 

Kommunens nämnder ska årligen upprätta ett bokslut som är en ekonomisk 
sammanställning av nämndens verksamheter under aktuellt kalenderår. Bokslut 
ska godkännas av nämnden senast i februari månad. Nämndens bokslut 
kommer därefter att utgöra en del av kommunens årsredovisning. 

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för hur 
kommunkoncernen har använt sina ekonomiska och personella resurser utifrån 
kommunens målområden. Årsredovisning beskriver hur väl kommunkoncernen 
har uppfyllt de mål som kommunfullmäktige har beslutat. 

Ekonomienheten har upprättat bokslut för år 2017 för utbildningsnämndens 
verksamheter.  

Bokslutet för 2017 är avslutat och visar ett överskott på totalt 2 482 tkr för 
nämndens verksamheter.  

Utfallet av investeringsbudgeten visar på ett underskott på -63 tkr. Detta beror 
på inventariekostnader för de nya skolorna Unica och Prisma.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår att nämnden godkänner bokslut 2017 
för utbildningsnämndens verksamheter och finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget.  

Underlag för beslut 

Tjänstemannaskrivelse "Bokslut 2017 för utbildningsnämndens verksamheter" 
upprättad av ekonom Pia Svartén och utbildningschef Maria Appelgren.  

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
Ekonom Pia Svartén 
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Utbildningsnämnden 

UN § 28                                                   Dnr 2018/00037  

Ombudgetering från 2017 till 2018 utbildningsnämnden 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 
ombudgetera överskottet i driftbudgeten om 2 482 tkr.  

2. Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att inte 
ombudgetera underskottet i investeringsbudgeten om -63 tkr. 

Bakgrund 

Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun ska nämndernas 
resultat, som princip, överföras till nästa år. Ett överskott i nämnden 
ombudgeteras inte automatiskt utan förutsätter att ombudgetering har begärts 
särskilt. Ett underskott ombudgeteras automatiskt om inte nämnden särskilt har 
begärt att underskottet inte ska ombudgeteras. 

Överskott som beror på omständigheter som nämnden varken kunnat förutse 
eller påverka får inte ombudgeteras, exempelvis efter beslut av staten eller 
annan myndighet. Överskott som uppstått på grund av en lägre omfattning på 
verksamheten eller en försenad starttidpunkt får inte heller ombudgeteras. 
Underskott som beror på omständigheter som nämnden varken kunnat förutse 
eller kunnat påverka behöver inte ombudgeteras, exempelvis underskott som 
beror på beslut av staten eller annan myndighet. 

Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun fastställer 
kommunfullmäktige investeringsbudget per nämnd. Som underlag för detta 
beslut ska finnas en redogörelse, inklusive belopp för de investeringsprojekt 
som nämnden planerar. Investeringsprojekt ska genomföras (i vart fall 
huvudsakligen) under angivna verksamhetsår. 

Medel knutna till investeringsprojekt som huvudsakligen har genomförts får 
ombudgeteras till nästa år. Begäran om ombudgetering ska redovisas per 
verksamhet och projekt. 

Ekonomienheten har upprättat förslag till ombudgetering av drift- och 
investeringsmedel från år 2017 till år 2018 för utbildningsnämndens 
verksamheter. 

Förslaget är att ombudgetera överskottet i driftbudgeten om 2 482 tkr och att 
inte ombudgetera underskottet i investeringsbudgeten om -63 tkr. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår att utbildningsnämnden beslutar att 
ombudgetera överskottet i driftbudgeten om 2 482 tkr och finner att nämnden 
beslutar enligt förslaget. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-02-06 

Sida 9 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Forts § 28 

 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår att utbildningsnämnden beslutar att 
inte ombudgetera underskottet i investeringsbudgeten om -63 tkr och finner att 
nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Ombudgetering 2017" upprättad av ekonom Pia Svartén och 
utbildningschef Maria Appelgren.   

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Utbildningschef Maria Appelgren 
Ekonom Pia Svartén 
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Utbildningsnämnden 

UN § 29                                                   Dnr 2017/00074  

Samverkan friskolor, insyn 2017 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner den insyn som bedrivits för år 2017.  

Bakgrund 

I enlighet med riktlinjerna för tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och 
pedagogisk omsorg samt insyn i fristående skolor och fristående skolor med 
fritidshem (antagen i utbildningsnämnden 2015-09-08, reviderad 2016-12-13) 
ska sektor utbildning i februari varje år redovisa hur insynen i fristående skolor 
och fristående skolor med fritidshem har bedrivits. Detta innebär att det som 
sektor utbildning kan redovisa för år 2017 är följande: 

Inhämtning av information kring fristående gymnasieskolor inom 
gymnasiesamverkan Skaraborg har för 2017 skett genom att nämndsekreteraren 
begärt ut all offentlig handling i dessa ärenden från de kommuner som är 
aktuella (Lidköping och Skövde). Skövde kommun meddelar att de inte använt 
sig av sin rätt till insyn i fristående gymnasieskolor men att skolchefen har 
återkommande möten som genomförs (tre stycken per år) med representanter 
för fristående gymnasieskolor. Dessa möten är endast muntliga och 
dokumenteras inte. Lidköpings kommun har inte använt sig av sin rätt till insyn 
i befintliga fristående gymnasieskolor. 

Utbildningschefen i Mariestad har haft tre samverkansmöten, som är 
protokollförda, med de fristående verksamheterna i Mariestads kommun under 
året.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår att utbildningsnämnden godkänner 
den insyn som bedrivits för 2017.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Uppföljning av insyn i fristående skolor" upprättad av Maria 
Appelgren. 

Protokoll från samverkansmöten med de fristående verksamheterna.  

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
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Utbildningsnämnden 

UN § 30                                                   Dnr 2017/00526  

Namntävling - två nya förskolor 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar att Kronoparkens förskola respektive 
Sjölyckans förskola kommer att bli namnen på de två nya förskolorna. 
Motiveringen är att namnen beskriver i vilket område respektive 
förskola kommer att byggas.   

2. Då flera tävlingsbidrag föreslår samma namn på respektive förskola 
beslutar utbildningsnämnden att arbetsutskottet den 26 februari 2018 
utser vinnaren i respektive namntävling genom lottning.       

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. 

Utbildningsnämnden beslutade, 2017-12-12 (Un § 203) att utlysa en 
namntävling för att få fram namnförslag till de båda nya förskolorna vid 
Kronopark samt Sjölyckan. 

Tävlingen avslutades 2018-01-20 och sammanlagt  19 respektive 21 stycken 
tävlingsbidrag har inkommit.      

Behandling på sammanträdet 

Utbildningsnämnden enas om att förskolorna ska heta Kronoparkens förskola 
respektive Sjölyckans förskola och att arbetsutskottet får i uppdrag att utse 
vinnare i namntävlingen genom lottning då det är flera tävlingsdeltagare som 
föreslagit samma namn på respektive förskola.      

Underlag för beslut 

Inkomna namnförslag till två nya förskolor.      

 

Expedierats till: 
Chef förskolan Annica Henrysson 
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Utbildningsnämnden 

UN § 31                                                   Dnr 2018/00008  

Aktuellt - Utbildningschefen har ordet 

  

Utbildningschefen informerar 

- Diskrimineringsombudsmannen, DO, har inkommit med beslut i 
ärende rörande tillgängligheten på Vadsbogymnasiet. 

- Utbildningschefen har tidigare fått i uppdrag att ta reda på om det finns 
en tillgänglighetspolicy i Mariestads kommun och har funnit att det inte 
finns. Fastighetschefen tillsammans med folkhälsostrategen har fått i 
uppdrag att göra en inventering och föreslå åtgärder för att öka 
tillgängligheten i våra lokaler. 

- Utbildningschefen redovisar statistik över nyanlända i våra 
verksamheter per den 15 januari 2018. Totalt 232 st. 

- Omvärldsanalys inför budgetarbetet 2019 är framtagen för 
utbildningsnämnden.                         
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Utbildningsnämnden 

UN § 32                                                   Dnr 2018/00009  

Ordföranden har ordet 

  

Ordförande informerar 

Inget denna gång.                            
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Utbildningsnämnden 

UN § 33                                                   Dnr 2018/00010  

Rapporter 

  

 

En rapport har inkommit från ordföranden, som tillsammans med vice 
ordförande, deltagit i en av Skolverket anordnad regional dialogdag om 
vuxenutbildning, 2018-01-19.                             
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Utbildningsnämnden 

UN § 34                                                   Dnr 2018/00006  

Delegationsbeslut  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.      

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna 

  Delegat: Synneve Åberg, rektor Högelidsskolan 7-9 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/619 

 
Delegat: Yessin Ghaddab, t.f. rektor Prismaskolan  
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/594 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/595 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/15 

 
Delegat: Stina Wallqvist, rektor Unicaskolan 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/590 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/591 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/592 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/593 

 
Delegat: Jenny Forsell, förskolechef  
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Plats i förskola enligt paragraf 5 kap 8 i skollagen Dnr UN 2017/259 
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Forts § 34 
 
Delegat: Inger Hermansson, t.f. rektor Ullervads skola 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/614 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/615 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/617 

 
Delegat: Emma Bohman, rektor Tunaholmsskolan 7-9 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/596 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/597 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/598 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/599 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/600 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/2 

 
Delegat: Sara Olausson, rektor Tidavads skola 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/582 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/583 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/584 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/586 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/587 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/588 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/589 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/601 
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Forts § 34 
 
Delegat: Annica Henrysson, chef förskola och pedagogisk omsorg 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

B10 Ansökan och beslut om tilläggsbelopp förskolan – 
16 beviljade ansökningar 

Dnr UN 2018/438 
-1 

B10 Ansökan och beslut om tilläggsbelopp förskolan – 
7 ej beviljade ansökningar 

Dnr UN 2018/438 
-2 
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Utbildningsnämnden 

UN § 35                                                   Dnr 2018/00005  

Handlingar att anmäla 

  

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna 

1. Inbjudan seminarium Alkohol på jobbet - vems ansvar 7 mars. 
 

2. Inbjudan - Kommunal ekonomi icke-ekonomer 2018-04-20. 
 

3. Inbjudan - Länsstyrelsen, nätverksträff 14 februari. 
 

4. Information från valnämnden – vallokaler. 
 

5. Omvärldsanalys 2019. 
                             

 

 

 
 

 


