
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-01-10 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.30-12.45  (5 tim) 

 
Beslutande Anette Karlsson  (M) ordförande 

Sebastian Ekeroth Clausson  (S) vice ordförande 
Karin Bergström  (M) ledamot 
Henrik Karlsson  (M) ledamot 
Liselotte Andersson  (M) ledamot 
Johanna Svensson  (M) ledamot 
Gunilla Nilsson  (C) ledamot 
Ninni Larsson  (S) ledamot 
Arne Andersson  (S) ledamot 
Lillemor Ågren  (S) ledamot 
Henrik Andersson  (M) tjänstgörande ersättare 
Elin Trolin  (S) tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare Fatima Hamdi  (KD)ersättare 
Sandra Gustafsson  (C)  ersättare  
William Freidlitz  (S) ersättare 
Lisa Wallenstein  (V)  ersättare 
Maria Appelgren  utbildningschef 
Carina Törnell  sekreterare 
Maria Helgée  skoljurist 
Anna-Karin Yséus  avdelningschef grundskola 
Erik Eriksson  avdelningschef gymnasie- och vuxenutbildning 

Marcus Fougner  controllersamordnare 
Anna Roswall  controller 

Justerare Sebastian Ekeroth Clausson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-21 

 Carina Törnell  

Ordförande  
 

 Anette Karlsson  

Justerande  
 

 Sebastian Ekeroth Clausson  

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-01-10 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-01-10 

Anslagsdatum 2023-01-17 Anslaget tas ner 2023-02-09 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämnden 

UN § 1                                                   Dnr 2023/00006  

Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

Följande ärende utgår från dagordningen då inga handlingar finna att tillgå: 

- Påslag för lönesatsning 2022 för friskolor.     
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Utbildningsnämnden 

UN § 2                                                   Dnr 2023/00002  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningsärenden, 
synpunkter och klagomål samt eventuellt inkomna "Tillsyn 
individärenden". 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen. 

Bakgrund 

Statistik över befarade kränkningsärenden inkomna under tiden 13 december 
till 10 januari redovisas. 

Behandling på sammanträdet 

Utbildningschef informerar om hur nämnden hålls uppdaterade om 
elevärenden. Sekretess råder. 
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Utbildningsnämnden 

UN § 3                                                   Dnr 2022/00136  

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska del 
(skolhälsovården) och psykologiska insatser 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att utse barn- och elevhälsochef Malin Burman 
som verksamhetschef för elevhälsans medicinska del (skolhälsovården) och 
psykologiska insatser från och med 2023-01-16. 

Bakgrund 

Alla som bedriver yrkesmässig hälso- och sjukvård är vårdgivare så även 
kommunen. Utbildningsnämnden är en av vårdgivarens (Mariestads kommun) 
representant och ansvarar för elevhälsans medicinska insatser 
(skolhälsovården). Elevhälsans medicinska del lyder under Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). Inom hälso- och sjukvård skall det finnas någon, utsedd 
av nämnden, som ansvarar för verksamheten (verksamhetschef). En viss del av 
psykologens tjänsteutövning omfattas också av Hälso- och sjukvårdslagen. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande föreslår att barn- och elevhälsochef Malin Burman utses till 
verksamhetschef för elevhälsans medicinska del (skolhälsovården) och 
psykologiska insatser från och med 2023-01-16 och finner att nämnden beslutar 
enligt förslaget. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Verksamhetschef för elevhälsans medicinska del 
(skolhälsovården) och psykologiska insatser" upprättad av utbildningschef. 

 

 

Expedierats till: 
Barn- och elevhälsochef 
Utbildningschef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 4                                                   Dnr 2023/00001  

Utse ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

  

Beslut 

För mandatperioden 2023 – 2026 utser utbildningsnämnden följande ledamöter 
och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott. 

 

Anette Karlsson (M), ordförande. 

Sebastian Ekeroth Clausson (S), vice ordförande 

Karin Bergström (M), ledamot. 

Henrik Karlsson (M), ledamot. 

Arne Andersson (S), ledamot. 

Liselott Andersson (M), ersättare. 

Johanna Svensson (M), ersättare 

Ola Jonegård (M), ersättare 

Ninni Larsson (S), ersättare  

Lillemor Ågren (S), ersättare 

Anton Jonsson (S), ersättare   

Bakgrund 

Utbildningsnämnden har att utse ledamöter och ersättare till nämndens 
arbetsutskott.                 
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Utbildningsnämnden 

UN § 5                                                   Dnr 2023/00012  

Val av representanter till Folkhälsorådet 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden utser ordförande Anette Karlsson (M) och vice 
ordförande Sebastian Ekeroth Clausson till ledamöter i folkhälsorådet. 

Bakgrund 

Folkhälsorådet ska leda folkhälsoarbetet i kommunen. Folkhälsorådet är ett 
rådgivande politiskt organ i samverkan mellan Mariestads kommun och Hälso- 
och sjukvårdsnämnden Östra, arbetet styrs av ett samverkansavtal mellan 
parterna. Avtalet visar på att folkhälsoarbetet ska vara ett strategiskt, långsiktigt 
och systematiskt utvecklingsarbete som är integrerat i kommunens 
verksamheter och ledningssystem.  

Folkhälsorådet ska bestå av nio ledamöter varav Hälso- och sjukvårdsnämnden 
utser två. Kommunstyrelsen utser tre ledamöter, socialnämnden och 
utbildningsnämnden utser respektive nämnds ordförande och vice ordförande 
som ledamöter.  

Folkhälsorådet sammanträder vid dagar och tider som rådet enats om. 
Sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetslivsförtjänst utgår till 
folkhälsorådets ledamöter enligt kommunens bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda. Ersättningen administreras och betalas ut av respektive 
nämnd.        

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Val av representanter till Folkhälsorådet". 

 

 

Expedierats till: 
Folkhälsoplaneraren 
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Utbildningsnämnden 

UN § 6                                                   Dnr 2022/00107  

Sammanträdestider utbildningsnämnden och 
utbildningsnämndens arbetsutskott revidering 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner de reviderade sammanträdestiderna för 2023. 

 
Unau klockan 08.30. 
Lokal: Dillö i Stadshuset. 
 

Un klockan 08.30.  
Lokal: Vänersalen i Stadshuset (i 
samband med verksamhetsbesök 
andra lokaler).   

 10 januari 

 19 januari (OBS! Torsdag, kl. 13.00) 31 januari 

 21 februari   7 mars  

 28 mars   11 april   

  25 april     11 maj  (OBS! Torsdag)  

  30 maj    13 juni     

  

  5 september 19 september  

  5 oktober (OBS! Torsdag) 17 oktober 

  9 november (OBS! Torsdag) 21 november    

  5 december 19 december 

    

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade 2022-09-27 (Un § 83) om sammanträdestider 
för utbildningsnämndens arbetsutskott och utbildningsnämnd 2023. Efter 
beslutet har tiderna anpassats till när Tertial 1 och 2 ska redovisas i 
kommunstyrelsen samt till Skolriksdagen den 8-9 maj 2023.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande föreslår nämnden att godkänna revidering av sammanträdestiderna 
för 2023 och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Reviderade sammanträdestider 2023" upprättad av 
nämndsekreterare och utbildningschef.    
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Utbildningsnämnden 

UN § 7                                                   Dnr 2023/00016  

Information - Skollagen styrning och huvudmannens ansvar 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen. 

Bakgrund 

Ny nämnd, ny mandatperiod. Skoljuristen i utbildningsförvaltningen informerar 
om skollagen, styrning och huvudmannens ansvar.        

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet. 
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Utbildningsnämnden 

UN § 8                                                   Dnr 2021/00191  

Information och revidering utbildningsnämndens århjul samt 
information om nämndens uppdragshandling. 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner den gjorda revideringen av årshjul för 
2022/2023. 

2. Utbildningsnämnden noterar informationen om nämnden 
uppdragshandling. 

Bakgrund 

I Riktlinje för det systematiska kvalitetsarbetet framgår i vilken månad olika 
ärenden ska lyftas i utbildningsnämnden. För att underlätta planeringen har 
utbildningsförvaltningen tagit fram en plan för vilka ärenden som bör lyftas vid 
vilket nämndsmöte för att tidsplanen för de olika ärendena ska hållas.  

Utbildningsnämnden beslutade 2022-10-11 (Un § 151) om årshjul för 
2022/2023. På grund av vissa justeringar av tidpunkter för redovisning av bland 
annat den ekonomiska prognosen har årshjulet reviderats. 

Utbildningschef informerar om nämndens uppdragshandling.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande föreslår att godkänna revideringen av årshjul för 2022/23 och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Revidering av årshjul" upprättad av utbildningschef. 

Utbildningsnämndens årshjul 2022/2023. 

Utbildningsnämndens uppdragshandling. 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 9                                                   Dnr 2023/00013  

Information och revidering - Utbildningsnämndens 
reglemente 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden noterar informationen om nämndens reglemente. 

2. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
föreslagen revidering av reglementet. 

Bakgrund 

Ny nämnd för mandatperioden har tillträtt och information ges om 
utbildningsnämndens reglemente.  

Utbildningsförvaltningen har genomfört en revidering av utbildningsnämndens 
reglemente avseende hur kallelsen och handlingarna distribueras till ledamöter 
och ersättare inför nämndens och arbetsutskottets möten.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande föreslår nämnden besluta om att godkänna föreslagen revidering av 
reglementet och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för beslut.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Utbildningsnämndens reglemente” upprättad av 
nämndsekreterare och utbildningschef.  

Utbildningsnämndens reglemente.  

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
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Utbildningsnämnden 

UN § 10                                                   Dnr 2023/00014  

Information - Utbildningsnämndens delegationsordning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen. 

Bakgrund 

Ny mandatperiod och nya ledamöter och ersättare i nämnden. Utbildningschef 
informerar om utbildningsnämndens delegationsordning.        

Underlag för beslut 

Utbildningsnämndens delegationsordning. 

Muntlig information på mötet. 

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 11                                                   Dnr 2021/00230  

Barnpeng och elevpeng - utbetalning på grund av satsning 
läromedel grundskola 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna beloppet för läromedelssatsning 
2022 för friskolor. Beloppet för grundskolan är 435 kr/barn och år. 

Bakgrund 

Beloppet är uträknat genom att dela grundskolans läromedelssatsning (1 000 
000 kr) med totalt antal elever i snitt för året 2022 för grundskolorna (2 297 st) i 
Mariestads kommun. Summan blir per elev och år 435 kr, när administration (3 
%) lagts till blir summan per barn 449 kr. Därefter läggs moms på (6 %) och 
summan att utbetala per barn och år blir 475 kr.  

Elevantalen för friskolorna är baserade på snittet över året 2022. Då hade Torsö 
31 elever. Det ger en utbetalning på 14 540 kr för grundskolan. Ekhamraskolan 
hade 181 elever och det ger en utbetalning på 85 972 kr. Lillängskolan hade 158 
elever som ger en utbetalning på 74 997 kr.  

Beslutet kan överklagas.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförande föreslår nämnden att godkänna beloppet för läromedelssatsning 
och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Påslag för läromedelssatsning för 2022, friskolor.   

 

 

Expedierats till: 
Controller samordnare 
Torsö Skärgårdsskola 
Ekhamraskolan 
Lillängsskolan 
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Utbildningsnämnden 

UN § 12                                                   Dnr 2022/00179  

Resursfördelning enligt resursfördelningsmodell 2023 - 
Förskola och grundskola 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa belopp för resursfördelning 
2023 enligt framtaget förslag för förskola. 

2. Utbildningsnämnden beslutar fastställa belopp för resursfördelning 
2023 enligt framtaget förslag för grundskola, grundsärskola och 
fritidshem.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade den 29 oktober 2014, Un § 155, föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för resursfördelningsmodell för 
förskoleverksamhet och för resursfördelningsmodell för grundskola F-9.                             
De framtagna riktlinjerna omfattar inte pedagogisk omsorg. Principerna 
reviderades 2015-10-26, 2016-09-26, 2017-09-25 och 2021-11-29. 

Riktlinjerna är framtagna för att motsvara kraven på kommunernas 
resursfördelning efter ändring i Skollagen den 1 juli 2014. 

Enligt resursfördelningsmodellerna ska utbildningsnämnden årligen fastställa 
grundbelopp och besluta om viktning av de variabler som utgör underlag för 
strukturtilldelning. 

I grundbeloppet finns specifika belopp för grundtilldelning, strukturtilldelning, 
tilldelning för nyanlända barn och unga, tilldelning för lokalkostnader, 
tilldelning till förskolor/skolor med få barn/elever, tilldelning för fritidshem 
och startbidrag till eventuell nystartad förskola. 

Framtagna belopp bygger på riktlinjer för resursfördelningsmodellerna. 

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta fastställa belopp 
för resursfördelning 2023 enligt framtaget förslag utifrån riktlinjer för 
resursfördelningsmodell för förskoleverksamhet och resursfördelningsmodell 
för grundskola F-9.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande föreslår nämnden fastställa belopp för resursfördelning 2023 enligt 
framtaget förslag för förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget.      
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Forts § 12 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Belopp för resursfördelning 2023 enligt antagen 
Resursfördelningsmodell. 

Resursfördelning 2023, förskoleverksamhet. 

Resursfördelning 2023, grundskola F-9.            

 

Expedierats till: 
Controllersamordnare 
Controller 
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Utbildningsnämnden 

UN § 13                                                   Dnr 2022/00178  

Elevpeng - grundbelopp - Fristående förskola och 
grundskola 2023 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar fastställa ersättningen för 2023 för fristående 
förskolor enligt förslag. 

Utbildningsnämnden beslutar fastställa ersättningen för 2023 för fristående 
grundskolor och fritidshem enligt förslag.  

Bakgrund 

Bidraget till fristående förskolor, grundskolor, fritidshem och förskoleklasser 
ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. ”Offentliga bidrag på 
lika villkor, sfs 2009:672” 

Kommunens budget för verksamheten det kommande året ligger till grund för 
bidraget.  

Bidraget består av ett grundbelopp och vid behov efter särskilt beslut enligt 
kommunens rutiner ett tilläggsbelopp.  

Kommunens beslut om grundbelopp och tilläggsbelopp kan överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol.  

Grundbeloppet ska fördelas till kommunala och fristående förskolor, 
grundskolor och fritidshem så att ersättningen blir helt likvärdig.  

Grundtilldelning till fristående förskolor, skolor och fritidshem innehåller 
ersättning för:  

• Undervisning och pedagogisk verksamhet  

• Utrustning, läromedel och förbrukning 

• Elevhälsa (ej förskola, fritidshem)  

• Måltider  

• Administration 

• Mervärdesskatt  

• Lokalkostnader 

Förutom grundtilldelningen i grundbeloppet, som är lika för alla barn inom 
samma verksamhet, görs också en strukturtilldelning utifrån socioekonomiska 
variabler. De socioekonomiska variablerna viktas och bildar ett index som utgår 
ifrån statistik inhämtad från SCB.  
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Forts § 13 

För elever som går på en fristående för- eller grundskola utanför Mariestads 
kommun beräknas det socioekonomiska indexet på snittet av index för alla 
skolor belägna i Mariestads kommun.  

Mariestads kommun har även tilldelning för nyanlända barn och elever, 
förskolor/skolor med få barn/elever och startbidrag för nystartad förskola, 
samma regler gäller för motsvarande fristående verksamheter.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande föreslår att fastställa ersättningen för 2023 för fristående förskolor, 
grundskolor och fritidshem enligt förslag och finner att utbildningsnämnden 
beslutar enligt förslaget.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Barnpeng och elevpeng (grundbelopp) 2023. 

Ersättning för fristående skolor 2023. 

Ersättning för fristående förskolor 2023. 

 

Expedierats till: 
Berörda friskolor. 
Controllersamordnare 
Controller 
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Utbildningsnämnden 

UN § 14                                                   Dnr 2022/00176  

Vadsbogymnasiets programpriser 2023 för interkommunala 
ersättningar. 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar fastställa Vadsbogymnasiets programpriser enligt 
förslag. 

Bakgrund 

Prislistan för programmen vid gymnasiet används för att fastställa 
interkommunala ersättningar som Mariestads kommun fakturerar till andra 
kommuner.  

När en elev kommer från en kommun inom Utbildning Skaraborgs 
samverkansområde gäller Utbildning Skaraborgs prislista istället.  

För Marinteknikprogrammet och Introduktionsprogrammet gäller 
Mariestadsprislistan också för kommuner inom Utbildning Skaraborgs 
samverkansområde. 

Prislistan används även för att fastställa interkommunala ersättningar till 
gymnasieskolor i kommunal regi utanför Utbildning Skaraborgs 
samverkansområde 

Behandling på sammanträdet 

      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Programpriser 2023" upprättad av utbildningschef. 

Prislista bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2023. 

Prislista Vadsbogymnasiet programpriser 2023. 

 

 

Expedierats till: 
"[Skriv text här]"  
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2023-01-10 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 15                                                   Dnr 2022/00177  

Vadsbogymnasiets programpriser särgymnasiet 2023 för 
interkommunala ersättningar. 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer Vadsbogymnasiets programpriser för 
särgymnasiet enligt följande:  

 

Program 
Terminspris 
2023 

Årsbelopp 
2023 

Årsbelopp 
2022 

Individuellt program 
(IAIND) 

283 582 567 164 477 190 

Fastighet, 
anläggning och 
byggnation (FAFAS) 

181 753 363 506 317 068 

Hotell, restaurang 
och bageri (HRHOT) 

179 296 358 592 429 334 

   

Bakgrund 

Priserna används för att fastställa interkommunala ersättningar som Mariestads 
kommun fakturerar till andra kommuner som har elever på särgymnasiet i 
Mariestad. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande föreslår att nämnden fastställer Vadsbogymnasiets programpriser 
för särgymnasiet och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Vadsbogymnasiet programpriser särgymnasiet 2023 för 
interkommunala ersättningar" upprättad av utbildningschef. 

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 
Avdelningschef gymnasiet 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-01-10 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 16                                                   Dnr 2023/00011  

Information - Kvalitetsår. Kvalitetsverktyg. Målarbete  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.      

Bakgrund 

Ny mandatperiod och nya ledamöter och ersättare i nämnden. Utbildningschef 
informerar om kvalitetsår, kvalitetsverktyg och målarbete.            

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet. 

      

 
 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-01-10 

Sida 21 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 17                                                   Dnr 2023/00015  

Information - 
Grundskola/Grundsärskola/Förskoleklass/Fritidshem 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.      

Bakgrund 

Ny mandatperiod och nya ledamöter och ersättare i nämnden. Avdelningschef 
för grundskolan i informerar om sina ansvarsområden grundskola, 
grundsärskola, förskoleklass, och fritidshem.              

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.      

 

 

 
 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-01-10 

Sida 22 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 18                                                   Dnr 2023/00010  

Information 
Gymnasieskola/Gymnasiesärskola/Vuxenutbildning/SFI 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.     

Bakgrund 

Ny mandatperiod och nya ledamöter och ersättare i nämnden. Avdelningschef 
för gymnasiet och vuxenutbildningen informerar om sina ansvarsområden 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och SFI.               

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.      

 

 

 
  

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-01-10 

Sida 23 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 19                                                   Dnr 2023/00003  

Information på sammanträdet 

  

 

Utbildningschef informerar om att alla ledamöter och ersättare i 
utbildningsnämnden kommer att inbjudas till en gemensam dag, den 9 februari i 
Falköping, med övriga utbildningsnämnder i Skaraborg.                            

 

 

 
  

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-01-10 

Sida 24 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 20                                                   Dnr 2023/00004  

Delegationsbeslut att anmäla 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Följande delegationsbeslut anmäls: 

Delegat: Avdelningschef gymnasiet, vuxenutbildningen 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

B7 Beviljade inackorderingstillägg läsår 2022/23. Dnr UN 2023/17 

      

             

 

 

 
 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-01-10 

Sida 25 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 21                                                   Dnr 2023/00005  

Handlingar att anmäla 

  

Följande handlingar anmäls  

Antagandemeddelande Beslut. 

 Handlingar att anmäla 10 jan 2023. 

MBN-2022-1280_ Datum 2022-11-30 Generell - Beslutsmall 2020. 

MBN-2022-1283_ Datum 2022-11-30 Generell - Beslutsmall 2020. 

MBN-2022-1285_ Datum 2022-11-29 Generell - Beslutsmall 2020. 

MBN-2022-1297_ Datum 2022-12-05 Generell - Beslutsmall 2020. 

MBN-2022-2652_ Datum 2022-12-28 Livs – Kontrollrapport. 

MBN-2022-2790_ Datum 2022-12-28 Livs - Beslut – Klassning. 

MBN-2022-2795_ Datum 2022-12-29 Livs - Beslut – Klassning. 

Utökat förbund - Räddningstjänsten Skaraborg.        

             

 

 

 
 

 


