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Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.00-12.10 

 
Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande 

Sture Pettersson  (S) vice ordförande 
Katarina Brydzinski  (M) ledamot 
Stefan Erikson  (M) ledamot 
Ola Jonegård  (M) ledamot 
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Leif Andersson  (S) ledamot 
Tuula Ojala  (S) ledamot 
Chris Nygren  (V) ledamot 
Liselotte Andersson  (M) ledamot 
Pernilla Nielsen  (M) ledamot 
Niklas Fernström  (SD) tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Birgitta Svensson  (C) ersättare 
Brita Kvicklund  (L) ersättare 
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Jane Ahnland Rosenlind  (V ersättare 
Maria Appelgren  utbildningschef 
Anna-Karin Yséus  grundskolechef, §§ 78, 79 
Maj-Lis Häljeskog  kostchef, §§ 78, 80 
Monica Lalli  skolskjutshandläggare, § 81 
Albin Göransson  NTF, § 81 
Stina Lindell  barn- och elevhälsochef, § 82 
Maria Helgée  kvalificerad utredare, §§ 82, 83 
Marie-Louise Brage  avdelningschef/rektor, §§ 84, 85, 86, 87 
Malin Ohlsson  programrektor, § 84 
Petra Lindsten  HR-konsult, § 88   
Ylva Grönlund  utredare, § 89 
Pia Svartén  ekonom/controller, § 90 
Carina Törnell  sekreterare 
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Utbildningsnämnden 

UN § 77                                                   Dnr 2019/00005  

Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.                    
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Utbildningsnämnden 

UN § 78                                                   Dnr 2019/00011  

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

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Inkomna anmälningar, utredningar och avslutade befarade kränkningsärenden 
redovisas. 

Förskolechef samt rektors anmälda kränkningsärenden enligt förteckning,  
dnr UN 2019/71 (4).   

Behandling på sammanträdet 

Grundskolechef Anna-Karin Yséus redovisar tre elevärenden, id 111006, 
111029 och 105763 samt ett inkommet klagomålsärende dnr UN 2019/63 

Kostchef Maj-Lis Häljeskog redovisar en inkommen avvikelserapport från 
kostavdelningen dnr UN 2019/66.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  
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Utbildningsnämnden 

UN § 79                                                   Dnr 2019/00113  

Stadieindelad timplan grundskola 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar anta stadieindelad timplan för grundskolan.       

Bakgrund 

Den 12 juli 2018 beslutade regeringen om ökad garanterad undervisningstid i 
matematik och idrott och hälsa. Ändringarna träder ikraft den 1 juli 2019. 
Eleverna i grundskolan får ytterligare 105 timmar undervisningstid i matematik. 
Timmarna ingår på högstadiet i den stadieindelade timplanen. Även i idrott och 
hälsa blir det mer garanterad undervisningstid: ytterligare 100 timmar som 
fördelas mellan mellanstadiet och högstadiet. Samtidigt minskar den 
garanterade undervisningstiden i elevens val med 205 timmar. De nya reglerna 
omfattar elever som börjar årskurs 7 höstterminen 2019. För elever i årskurs 8 
och 9 gäller den äldre timplanen. 

I matematik är de 105 extra timmarna förlagda till högstadiet. Det innebär att 
eleverna ska få 400 timmars undervisning i matematik från höstterminen 2019. 
I idrott och hälsa är 20 timmar förlagda till mellanstadiet och 80 timmar 
förlagda till högstadiet. Det innebär att eleverna från höstterminen 2019 ska ha 
180 timmars undervisning i idrott och hälsa på mellanstadiet och 280 timmar på 
högstadiet. Skolverket föreslog att timmarna skulle förläggas till årskurserna 
6–9. Regeringen instämmer i det, trots att timmarna formellt fördelas stadievis 
på mellan- och högstadiet. 

Undervisningstiden i elevens val kommer därmed att minska med 205 timmar 
till totalt 177 timmar.  

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 § 79 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Stadieindelad timplan grundskola" upprättad av 
grundskolechef Anna-Karin Yséus och utbildningschef Maria Appelgren.  

Förslag stadieindelad timplan grundskola Mariestad. 
 

Timplan för grundskolan.       

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus 
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Utbildningsnämnden 

UN § 80                                                   Dnr 2018/00332  

Återkoppling om kostråden 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.       

Bakgrund 

Kostverksamheten bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som sammanställts i 
”Sammanställning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 2017/2018”. 

Vid redovisningen av sammanställningen på utbildningsnämnden 2018-11-13 
(Un § 171) framkom att kallelser till kostråd inte gått ut som kostriktlinjen 
föreskriver vilket gjorde att kostens enhetschefer inte varit närvarande enligt 
plan. Utbildningsnämnden önskade därför en återkoppling gällande kostrådens 
genomförande. 

Resultatet av sammanställningen av hur kostråden genomförts under 
2018/2019 visar på en förändring. Antalet kostråd som kallats till på rätt sätt 
enligt kostriktlinjen har ökat.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete – Återkoppling 
kostråd" upprättad av kostchef Mal-Lis Häljeskog och utbildningschef Maria 
Appelgren. 

Återkoppling gällande kostrådens genomförande utifrån uppdrag.       

 

 

Expedierats till: 
Kostchef Maj-Lis Häljeskog 
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Utbildningsnämnden 

UN § 81                                                   Dnr 2019/00125  

Hållplatsutredning 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner informationen. 

2. Utbildningsnämnden ger utbildningschef i uppdrag att utreda vidare de 
punkter, enligt NTF:s utredning, som kan förbättras.  

Bakgrund 

NTF har fått i uppdrag att göra en hållplatsutredning. Utredningen startade i 
december 2018 och redovisas på dagens möte.  

Inventeringen av hållplatserna visar att de är godkända men att vissa 
förbättringar kan genomföras för att göra hållplatserna säkrare för väntande 
elever.         

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
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Utbildningsnämnden 

UN § 82                                                   Dnr 2019/00096  

Riktlinje för mottagande i grundsärskola och 
gymnasiesärskola 2019 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar fastställa reviderad ”Riktlinje för mottagande i 
grundsärskola och gymnasiesärskola”.       

Bakgrund 

I enlighet med 7 kap. 5 § skollagen ska barn som bedöms inte kunna nå upp till 
grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, tas emot i 
grundsärskolan. 18 kap. 2 och 5 §§ skollagen stadgar att gymnasiesärskolan ska 
ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge 
en god grund för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhället. 
Frågan om mottagande i särskolan prövas av barnets hemkommun och 
huvudmannen är ansvarig för utbildning i särskola.  

Utbildningsnämnden beslutade 2017-03-14 om Riktlinje för mottagande i 
grundsärskola och gymnasiesärskola för att förtydliga och säkerställa 
huvudmannens ansvar (UN § 40). 

Årets revidering innehåller några större förändringar. Det har tidigare funnits en 
separat rutin för elever i särskolan som läser integrerat i grundskolan. Dessa 
delar har nu lyfts in i riktlinjen för mottagande i grundsärskola och 
gymnasiesärskola för att få ramar och handläggningsprocedurer inom området 
samlade på ett ställe. Det har även genomförts förändringar utifrån olika 
ansvarsområden samt tillägg av hantering av personuppgifter i enlighet med 
dataskyddsförordningen.  

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 § 82 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Riktlinje för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 
2019" upprättad av barn- och elevhälsochef Stina Lindell och utbildningschef 
Maria Appelgren. 

Riktlinje för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola.       

 

 

Expedierats till: 
Barn- och elevhälsochef Stina Lindell 
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Utbildningsnämnden 

UN § 83                                                   Dnr 2017/00079  

Riktlinje vid diskriminering och/eller kränkande behandling 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar anta reviderad ”Riktlinje vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling”.       

Bakgrund 

Enligt 6 kap. skollagen ska varje huvudman se till att det inom ramen för varje 
särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande 
behandling av barn och elever.  

Enligt 3 kap. diskrimineringslagen ska varje utbildningsanordnare ha riktlinjer 
och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella 
trakasserier. 

Enligt Skolverkets allmänna råd ska huvudmannen se till att det finns rutiner 
för hur man ska utreda, åtgärda och dokumentera om personal misstänks för att 
ha utsatt ett barn eller en elev för diskriminering eller kränkande behandling. 
Vidare ska det finnas system och rutiner för hur en anmälan om trakasserier, 
sexuella trakasserier eller kränkande behandling ska göras så att den kommer 
såväl förskolechefen/rektorn som huvudmannen till del. 

2014-02-18 fastställde utbildningsnämnden rutin vid diskriminering och/eller 
kränkande behandling. 2017-03-14 gjordes rutinen om till en riktlinje. I årets 
revidering har det gjorts något större förändringar utifrån det nya 
ärendehanteringssystemet för anmälan, utredning och åtgärder av 
diskriminering och kränkande behandling.   

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.  

 

 

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-21 

Sida 12 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Forts § 83 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Riktlinje vid diskriminering och/eller kränkande behandling" 
upprättad av kvalificerad utredare Maria Helgée och utbildningschef Maria 
Appelgren. 

 

Riktlinje vid diskriminering och/eller kränkande behandling.       

 

 

Expedierats till: 
Avdelningschefer inom sektor utbildning 
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Utbildningsnämnden 

UN § 84                                                   Dnr 2016/00301  

Presentation nya chefer sektor utbildning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden har givit utbildningschef i uppdrag att presentera nya 
chefer som börjar arbeta inom sektor utbildning.  

Vadsbogymnasiets nya programrektor Malin Ohlsson presenterar sig. Malin har 
ersatt Birgitta Vallin som gått i pension.        

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  
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Utbildningsnämnden 

UN § 85                                                   Dnr 2019/00110  

Individuella val - anpassning oavsett program 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner informationen.    

2. Utbildningsnämnden beslutar om återkoppling av ärendet  i september 
2019.    

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 
det individuella valen.  

Utbildningsnämndens arbetsutskott gav 2018-11-06 (Unau§ 90) utbildningschef 
i uppdrag att undersöka hur de individuella valen kan anpassas så att elev 
oavsett program kan få sitt önskemål tillgodosett. 

Avdelningschef/rektor för Vadsbogymnasiet redovisar resultatet av 
utredningen.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Högskolepaket individuella val" upprättad av 
avdelningschef/rektor Marie-Louise Brage och utbildningschef Maria 
Appelgren. 

Individuella val vid yrkesförberedande program.       

 

 

Expedierats till: 
Avdelningschef/rektor Marie-Louise Brage 
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Utbildningsnämnden 

UN § 86                                                   Dnr 2018/00343  

Programstruktur 2020 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar om oförändrat utbud av nationella 
program samt oförändrat utbud vid  gymnasiesärskolan hösten 2020. 

2. Utbildningsnämnden beslutar att rektor för Vadsbogymnasiet får i 
uppdrag att vid behov om dimensionera antalet platser vid respektive 
gymnasieprogram.  

3. Utbildningsnämnden beslutar om en återkoppling i september 2019 
gällande de 67 elever som i maj månad 2019 var obehöriga till 
gymnasiet. Hur många blev behöriga innan skolstart? Nämnden vill 
även ha en återkoppling i juni 2020 om hur det gått för de elever som ej 
blev behöriga till gymnasiet inför skolstarten höstterminen 2019.   

Bakgrund 

I det ursprungliga förslaget föreslogs ytterligare ett yrkesprogram, 
Handelsprogrammet, men då den nationella gymnasieutredningen ser över 
programmets framtid plockas förslaget bort i väntan på beslut. På nationell nivå 
finns det tankar om att göra om Handelsprogrammet till en inriktning på 
Ekonomiprogrammet. 

Möjligheten att ge Programinriktat val (IMV) träder i kraft från och med 1 juli 
2019. Detta ersätter Preparandutbildning och Programinriktat individuellt val. 
Målet är att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt 
program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet. 
Förändringen från tidigare är att IMV kan vara inriktat mot yrkes- eller 
högskoleförberedande program. Behörigheten är samma för yrkes- och 
högskoleförberedande program (dvs SV/SVA + MA eller ENG + 4 andra 
ämnen alternativt SV/SVA + MA + ENG + 3 andra ämnen). Hemkommunen 
är skyldig att erbjuda programmet men det kan även ske inom ett 
samverkansområde där ett allsidigt utbud ska erbjudas.  

Vadsbogymnasiet har ett IMV som är sökbart från hösten 2019: IMV Estetiska 
programmet. Ett önskemål var att erbjuda även IMV Marinteknik, vilket dock 
inte är möjligt eftersom detta är ett riksrekryterande program.  

Elevtalen vid gymnasiet förväntas ligga stabilt under kommande verksamhetsår.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
med tillägg om återkoppling och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
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Forts § 86 

 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag med tillägg om 
återkoppling. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Programstruktur Vadsbogymnasiet" upprättad av 
avdelningschef/rektor Marie-Louise Brage och utbildningschef Maria 
Appelgren. 

Reviderat förslag till programutbud 2020. 

 

 

Expedierats till: 
Avdelningschef/rektor Marie-Louise Brage 
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Utbildningsnämnden 

UN § 87                                                   Dnr 2019/00007  

Återkoppling - Hänsyn vid provtillfällen (Nationella prov) 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner informationen.       

2. Utbildningsnämnden beslutar om en återkoppling om hur många 
grupper som hade andra prov/examinationer samma vecka som de 
nationella proven.  

Bakgrund 

Avdelningschef för Vadsbogymnasiet har fått i uppdrag att undersöka hur man 
tar hänsyn och ej lägger andra prov vid de tillfällen elever har nationella prov. 

Vid programråd har det framkommit synpunkter från elever gällande 
arbetsbelastning och stress under perioder med nationella prov. 

Avdelningschef för Vadsbogymnasiet har samlat in information från skolans 
samtliga programansvariga om hur provplanering genomförs på respektive 
program och mellan program.         

Underlag för beslut 

Sammanställning om hur Vadsbogymnasiet tar hänsyn och ej lägger andra  
prov/examinationer vid de tillfällen det är nationella prov.       

 

 

Expedierats till: 
Avdelningschef/rektor Marie-Louise Brage 
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Utbildningsnämnden 

UN § 88                                                   Dnr 2017/00102  

Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Mariestads kommun har framtagna rutiner för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. I detta beskrivs roller och ansvar, men också hur 
arbetsgången för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska se ut. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet finns dessutom med som en del i kvalitetsåret 
för sektor utbildning och utbildningsnämnden, för att kvalitetssäkra att 
framtagna rutiner efterlevs. 

I perioden oktober – december ska, enligt rutinen för SAM, följande delar 
genomföras och redovisas: 

• Tillbuds och arbetsskadestatistik för år 2018 

• Sjukfrånvarostatistik för år 2018 

• Revision av det systematiska kvalitetsarbetet 

• Kartläggning hot- och våld 

Samtliga verksamheter inom sektor utbildning har genomfört detta arbete. 

I perioden januari-mars ska, enligt rutinen för SAM, en arbetsmiljökartläggning 
genomföras i samtliga verksamheter. Arbetsmiljörond/skyddsrond är en av 
metoderna som använts. Efter denna kartläggning genomförs riskbedömning, 
och därefter utarbetas en handlingsplan. I samtliga verksamheter har 
skyddsombud deltagit vid eller i samband med kartläggningen.  

Arbetsmiljökartläggning har genomförts i alla verksamheter.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Resultat av arbetsmiljökartläggning inom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, delrapport" upprättad av utbildningschef Maria Appelgren. 

Tillbuds- och arbetsskadestatistik för år 2018. 

Sjukfrånvarostatistik för 2018.   

 

Expedierats till: 
HR-konsult Petra Lindsten 
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Utbildningsnämnden 

UN § 89                                                   Dnr 2018/00133  

Stadsbidrag 2019 - Redovisning 1 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

I samband med budgetprognoserna redovisas sökta och erhållna statsbidrag.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Statsbidrag sökta och erhållna - redovisning 1 2019" upprättad 
av utredare Ylva Grönlund och utbildningschef Maria Appelgren. 

Statsbidrag redovisning 1, 2019.       

 

 

Expedierats till: 
Utredare Ylva Grönlund 
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Utbildningsnämnden 

UN § 90                                                   Dnr 2018/00086  

Budget 2019: Utbildningsnämndens tertialrapport 1 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner tertial 1, per den 30 april 2019. 

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

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 prognos 1 år 2019 för sektorns verksamheter. 

Prognos 1 visar ett underskott med 7 900 tkr för sektor utbildning totalt.  

Grundskolan visar ett underskott med 2 000 tkr. Gymnasieskolan visar ett 
underskott på 2 000 tkr. Vuxenutbildningen visar ett underskott på 2 000 tkr. 
Interkommunala ersättningar går med ett underskott på 2 400 tkr. 

Förskola och barn- och elevhälsa visar på mindre överskott på totalt 500 tkr. 
Kostavdelningen har budget i balans. 

Prognosen för investeringar visar att samtliga medel kommer att användas. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande föreslår att utbildningsnämnden godkänner tertial 1, per den 30 
april 2019 samt att utbildningsnämnden beslutar att upprätta en handlingsplan 
med beskrivning av åtgärder för att uppnå en budget i balans. Ordföranden 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget.       
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Forts § 90 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Tertial 1 för budgetår 2019" upprättad av ekonom/controller 
Pia Svartén och utbildningschef Maria Appelgren 

Tertial 1 rapport.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
Ekonom/controller Pia Svartén 
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Utbildningsnämnden 

UN § 91                                                   Dnr 2017/00489  

Nämndmål 2019 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner nämndmål 2019 – prognos 1.       

Bakgrund 

Varje år formuleras mål som stödjer visionen via ett eller flera av 
fokusområdena. 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 1" upprättad av utbildningschef 
Maria Appelgren. 

Målstyrning prognos 1, 2019.       

 

 

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

UN § 92                                                   Dnr 2018/00154  

KKiK (redovisning)  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner redovisning av sektor utbildnings resultat för 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). 

Utbildningsnämnden beslutar att kalla chef för förskola för att informera om 
hur många som får placering på förskola enligt önskat datum.  

Bakgrund 

Mariestads kommun deltar sedan år 2012 i undersökningen Kommunens 
Kvalitet i Korthet (KKiK) som genomförs av Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Undersökningen består av ett antal viktiga kunskapsområden 
för kommuninvånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och 
effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Under 2018 har drygt 260 
kommuner deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet. 

I undersökningen 2018 gjordes ett flertal förändringar av mätetal vilket gör att 
jämförande resultat inte finns inom alla områden.        

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Redovisning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet 
(KKiK)" upprättad av utbildningschef Maria Appelgren. 

KKiK resultat 2018.  

 

 

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

UN § 93                                                   Dnr 2019/00127  

Prislista gymnasium Skaraborg 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Utbildningschef Maria Appelgren informerade på arbetsutskottets möte 2019-
05-08 (Un § 49) om hur långt arbetet med att ta fram prislista för gymnasium 
Skaraborg kommit.  

Skaraborgs kommunalförbund har efter arbetsutskottets möte kommit överens 
om att Gymnasium Skaraborgs prislista för 2018 ska gälla även för år 2019. 
  

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.                   
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Utbildningsnämnden 

UN § 94                                                   Dnr 2019/00006  

Information på sammanträdet - Reflektioner 

  

 

Reflektioner från de politiker från utbildningsnämnden (10 st)  som var med på 
dialogmötet med skolinspektionen den 15 maj 2019.   

 

Helena Hallerhed (C) informerar om att hon blivit invald att ingå i Dacapos 
styrelse. Hon ersätter Jan Wahn. Lars Runnquist, programansvarig på Dacapo 
bjuder in nämnden till ett studiebesök. 

 

Diskussioner kring den av kommunen anordnade Respektgympan för 
vårdnadshavare i kommunen uppstod. Önskan från nämnden att bli 
informerade om större föreläsningar rörande värdegrunder inom nämndens 
verksamheter. 

 

Sektor utbildnings kompetensutvecklingsplan presenteras på nästa nämn i juni 
2019.                      
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Utbildningsnämnden 

UN § 95                                                   Dnr 2019/00008  

Rapporter 

  

 

Inga rapporter finns att redovisa denna gång.                             
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Utbildningsnämnden 

UN § 96                                                   Dnr 2019/00009  

Delegationsbeslut 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna 

Delegat: Rektorer sektor utbildning 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Anmälan av befarande kränkningsärenden enligt 
förteckning 

Dnr UN 2019/71 (4) 

 

 Delegat: Förskolechefer sektor utbildning 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C1 Placering förskola perioden augusti-oktober Dnr UN 2018/439 
(3) 

 
Delegat: Marita Lemming, förskolechef 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Paragrafbeslut kap 8 § 5 SL utökad vistelsetid Dnr UN 2019/131 
(1) 

C28 Paragrafbeslut kap 8 § 5 SL utökad vistelsetid Dnr UN 2019/131 
(2) 

 

Delegat: Susanne Bohm, förskolechef 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Paragrafbeslut kap 8 § 5 SL utökad vistelsetid Dnr UN 2019/117 
(2) 

 

Delegat: Monica Lalli, skolskjutshandläggare 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C29 Beslut skolskjutsärenden, april 2019 Dnr UN 2019/70 (4) 
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Utbildningsnämnden 

UN § 97                                                   Dnr 2019/00010  

Handlingar att anmäla 

  

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna 

1. Inbjudan - Göteborgs regionen Ekonomi för politiker.  

2. Kommunfullmäktige - Beslut-201900105-KS-§ 32 Avgift vid 
godkännande av enskild huvudman. 

3. Kommunfullmäktige Beslut-201900150-KS-§ 28 Ansvarsfrihet. 

4. Ksau - Beslut-201900147-KS-§ 141. 

5. Lika värde – Tidskrift. 

6. Mariestads kommun - Förslag till detaljplan för del av Leksberg 10. 

7. Miljö- och byggnadsnämnden - Livs Föreläggande. 

8. Skolinspektionen - Betygssättning högskoleförberedande program 
svenska 3. 

9. Statens offentliga utredningar - Betänkande av Utredningen om 
modersmål.                

      

 

 

 
  

 


