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Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.00-11.40 

 
Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande 

Sture Pettersson  (S) vice ordförande 
Katarina Brydzinski  (M) ledamot 
Emma Sjögren  (KD) ledamot 
Leif  Jonegård  (L) ledamot 
Ola Jonegård  (M) ledamot 
Arne Andersson  (S) ledamot 
Elvy Enoksson  (S) ledamot 
Leif Andersson  (S) ledamot 
Tuula Ojala  (S) ledamot 
Bernt Ekström  (V) ledamot 
Birgitta Svensson  (C) tjänstgörande ersättare 
BengtErik Askerlund  (MP) tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Chris Nygren  (V) ersättare 
Maria Appelgren  utbildningschef 
Anna-Karin Yséus  grundskolechef, § 168 
Marie-Louise Brage  avdelningschef/rektor, §§ 168, 169 
Maj-Lis Häljeskog  kostchef, §§ 170, 171 
Petra Lindsten  HR-konsult, § 172 
Therese Wessman  kvalificerad utvecklare, § 173 
Lina Edkvist  utredare, § 174 
Pia Svartén  ekonom/controller, § 175 
Carina Törnell  sekreterare 
 

Justerare Leif Andersson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 167-186 

 Carina Törnell  

Ordförande  
 

 Anette Karlsson  

Justerande  
 

 Leif Andersson  
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ANSLAGSBEVIS 
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Sammanträdesdatum 2018-11-13 
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Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämnden 

UN § 167                                                   Dnr 2018/00096  

Verksamhetsbesök 2018 - Kvarnstenen förskola och skola 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

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

Dagens möte startar med verksamhetsbesök vid Kvarnstenens förskola och 
skola. Ledamöterna besöker och får information om verksamheterna.        

Underlag för beslut 

Muntlig information under besöket.  

 

 

Expedierats till: 
Förskolechef, Pia Fahlgren 
Rektor Annelie Norén Hovbjer 
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Utbildningsnämnden 

UN § 168                                                   Dnr 2018/00007  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningar, 
klagomål och synpunkter.  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.      

Bakgrund 

Följande ärenden anmäls: 

Dnr UN 2018/361, 362, 370, 371, 373, 375, 376, 377, 378, 381, 382, 383, 384, 
385, 391, 392, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 404, 405, 406, 407, 410,  411.  

Behandling på sammanträdet 

Grundskolechef Anna-Karin Yséus informerar om ett inkommet klagomål på 
Ullervad skola gällande en friluftsdag, dnr UN 2018/25. 

Avdelningschef/rektor Marie-Louise Brage informerar om ett elevärende, dnr 
UN 2018/403.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.      

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus 
Avdelningschef/rektor Marie-Louise Brage 
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Utbildningsnämnden 

UN § 169                                                   Dnr 2018/00243  

Lärlingsutbildning för vuxna - återkoppling 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Mariestads kommun har ett behov av att utöka möjligheterna till studier för 
vuxna. Vuxenutbildning Mariestad har sett över möjligheterna att bredda med 
ytterligare utbildningar och har arbetat utifrån konceptet lärlingsutbildningar.  

I september 2018 startade Vuxenutbildning Mariestad lärlingsutbildning inom 
industri (svets) och marinteknik. Det har anställts en lärare på visstid 50 % fram 
till juni 2019 och vi kan rekvirera statsbidrag, 50 tkr/elev som fullföljer 
utbildningen 1100 poäng. Nu efter att utbildningen har pågått ett antal veckor 
har industri sex elever och marinteknik två elever. Två av eleverna som innan 
start anmälde sig till marinteknik ändrade sig och påbörjade inriktningen 
industri (svets).  

Utbildningarna startade med en teoretisk del och nu har den praktiska delen 
påbörjats i utbildningarna som förbereder eleverna när de går ut på sina 
lärlingsplatser på företag. Denna del är utbildningens viktigaste del och 
avgörande för att eleverna ska få en bra start på sin lärlingsplats.  

Planeringsarbete pågår för att möjliggöra starter av andra lärlingsutbildningar 
under våren 2019. Det arbetas med att få igång lärlingsutbildning inom 
tungmekanik förlagd till Vänergymnasiet samt plåtslageri och man ser över 
möjligheterna att ha den praktiska delen av utbildningen vid företag.        

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Lärlingsutbildningar för vuxna - återrapport" upprättad av 
programrektor Per Andersson. 

Muntlig information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Avdelningschef/rektor Marie-Louise Brage 
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Utbildningsnämnden 

UN § 170                                                   Dnr 2017/00511  

Arbetsmiljö - Kostverksamheten 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.       

Bakgrund 

Utbildningsnämnden gav 2017-11-14 (Un § 180) utbildningschefen i uppdrag 
att kartlägga kostpersonalens arbetsmiljö med hjälp av företagshälsovården. 

På utbildningsnämndens möte 2018-05-22 (Un § 87) informerades ledamöterna  
om hur arbetet med att förbättra kostpersonalens arbetsmiljö fortlöpte. 
Avonovas Hälsoprofiler har tydliggjort var i verksamheten åtgärder bör sättas in 
och en handlingsplan med prioriterade områden har tagits fram.  

En plan för kompetensutveckling har tagits fram för medarbetarna inom 
kosten.                 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Arbetsmiljö - Kosten del 2" upprättad av kostchef Maj-Lis 
Häljeskog och utbildningschef Maria Appelgren. 

Muntlig information på mötet. 

Plan för kompetensutveckling.       

 

 

Expedierats till: 
Kostchef Maj-Lis Häljeskog 
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Utbildningsnämnden 

UN § 171                                                   Dnr 2018/00332  

Systematiskt kvalitetsarbete - Resultat kostverksamheten 
2017/2018 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner informationen om kostverksamhetens 
resultat 2017/2018.    

2. Utbildningsnämnden beslutar att inspektionsärendena från Miljö- och 
byggnadsnämnden vid nästa års sammanställning ska finns med som 
utvecklingsområde i sammanställning av huvudmannens kvalitetsarbete.  

3. Utbildningsnämnden önskar en återkoppling om kostråden i maj 2019. 

4. Utbildningsnämnden ger utbildningschef utreda varför ett antal elever 
inte äter, inte hinner äta, inte äter sig mätta i våra lunchrestauranger 
trots nämndens satsningar på skollunchen.         

Bakgrund 

Sektor utbildnings framtagna systematiska kvalitetsarbete finns beskrivet i en 
riktlinje beslutad av utbildningsnämnden. Som ett stöd har sektor utbildning 
tagit fram verktyg för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i tre steg. 
Verktyget bygger på kvalitetsår, kvalitetsverktyg och kvalitetsuppföljning som 
därefter sammanställs årligen.  

Kostverksamheten bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som sammanställts i 
”Sammanställning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 2017/2018” 
detta är inte tidigare redovisat i nämnden. 

Behandling på sammanträdet 

BengtErik Askerlund (MP) yrkar att resultat från utförda inspektioner av 
Miljökontoret ska föras in i sammanställningen av huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete för 2017/2018. 

Ordförande tar upp BengtErik Askerlund (MP) yrkande och finner att 
nämnden avslår yrkandet. 

BengtErik Askerlund (MP) yrkar att resultat från utförda inspektioner av 
Miljökontoret förs in som utvecklingsområde i nästa års sammanställning av 
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 

Ordförande tar upp BengtErik Askerlund (MP) yrkande och finner att 
nämnden beslutar enligt yrkandet. 
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Forts § 171 
 
Ordförande föreslår att kostchef i maj 2019 återkopplar till nämnden om 
kostråden. 

Ordförande ger utbildningschef att utreda varför ett antal elever inte äter, inte 
hinner äta, inte äter sig mätta i våra lunchrestauranger.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Resultat kostverksamheten läsåret 2017/2018" upprättad av 
kostchef Maj-Lis Häljeskog och utbildningschef Maria Appelgren 

Sammanställning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 2017/2018. 

Muntlig information på mötet. 

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
Kostchef Maj-Lis Häljeskog 
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Utbildningsnämnden 

UN § 172                                                   Dnr 2017/00102  

Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner 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 juli – oktober ska det, enligt rutinen för SAM, ske en årlig revision 
av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet varit i verksamheterna. Efter denna 
revision utarbetas handlingsplaner där skyddsombud deltar.  

Sjukfrånvarostatistik för perioden januari 2018 till september 2018 redovisas.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM" upprättad av 
utbildningschef Maria Appelgren. 

Sjukfrånvarostatistik januari – september 2018.     

Muntlig information på mötet.    

 

 

Expedierats till: 
HR-konsult Petra Lindsten 
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Utbildningsnämnden 

UN § 173                                                   Dnr 2017/00421  

Internkontrollplan 2018 - Kontrollperiod 3 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner internkontroll för kontrollperiod 3.       

Bakgrund 

Internkontrollplan 2018 antogs av utbildningsnämnden den 12 december 2017 
(Un § 197). Enligt beslutad internkontrollplan 2018 sker återrapportering till 
utbildningsnämnden vid fyra tillfällen under året: den 10 april, 13 juni, 13 
november och i samband med årsbokslut. 

För kontrollperiod 3 återrapporteras två rutiner.  

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 

Redovisning av internkontrollplan, kontrollperiod 3       

 

 

Expedierats till: 
Kvalificerad utredare Therese Wessman 
Ekonom/controller Pia Svartén 
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Utbildningsnämnden 

UN § 174                                                   Dnr 2018/00133  

Statsbidrag - redovisning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen om erhållna statsbidrag.  

Bakgrund 

Fyra gånger om året i samband med budgetprognoserna redovisas sökta och 
erhållna statsbidrag.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Sökta och erhållna statsbidrag - redovisning 4 2018. 

Statsbidrag redovisning 4, 2018.  

 

Expedierats till: 
Utredare Lina Edkvist 
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Utbildningsnämnden 

UN § 175                                                   Dnr 2016/00438  

Budget 2018 - Prognos 4 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner prognos 4, per den 31 oktober 2018. 

2. Utbildningsnämnden beslutar ge utbildningschefen i uppdrag att göra 
en genomlysning av följande verksamheter; förskolan, fritidshem, 
grundskolan, gymnasieskolan, skolmåltider. 

Genomlysningen ska utgå från politiska ambitioner. Analysen ska 
omfatta nyckeltal. Analysen ska även göras utifrån framtida 
befolkningsutveckling till år 2025.  Återrapport i april 2019. 

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen 
upprätta fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska 
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månads avslut. Prognoserna 1 
och 3 (efter mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige. 

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 4 år 2018 för sektorns verksamheter. 

Prognos 4 visar ett överskott med 1 190 tkr för sektor utbildning totalt.  

Grundskolan visar ett underskott med 3 200 tkr. Detta beror på att några 
enheter har svårt att anpassa sig efter förändrat elevantal. Gymnasieskolan visar 
budget i balans trots uppstart av T4 och gymnasial lärling. Personalkostnader 
kvarstår för MT och ES inför ht 2019. Ersättningar från Migrationsverket är 
högre än tidigare prognostiserat. Vuxenutbildningen visar ett överskott på 1 000 
tkr, på grund av mer statsbidrag än förväntat. Förskola, och central sektor visar 
på mindre överskott, totalt 1 460 tkr. 

Prognosen för investeringar visar att samtliga medel kommer att användas. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
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Forts § 175 

Ordförande föreslår att utbildningschefen får i uppdrag att göra en 
genomlysning av följande verksamheter; förskolan, fritidshem, grundskolan, 
gymnasieskolan, skolmåltider. 

Genomlysningen ska utgå från politiska ambitioner. Metod är att först definiera 
nuläget utifrån Skl:s rapport – önskat läge och vilka hinder vi har för att nå det. 
Analysen ska omfatta nyckeltal. Analysen ska även göras utifrån framtida 
befolkningsutveckling till år 2025. Återrapport i april 2019. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Prognos 4 för budgetår 2018" upprättad av 
ekonom/controller Pia Svartén och utbildningschef Maria Appelgren. 

UN prognos 4 år 2018, Drift och investering.  

 

Expedierats till: 
Ekonom/controller Pia Svartén 
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Utbildningsnämnden 

UN § 176                                                   Dnr 2016/00354  

Nämndmål 2018 - prognos 4 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner nämndmål 2018 – prognos 4.  

Bakgrund 

Varje år formuleras fem mål som stödjer visionen via ett eller flera av 
fokusområdena. Målen följs därefter upp i samband med budget vid de fyra 
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 2018 – prognos 4" upprättad av utbildningschef 
Maria Appelgren.   

Målstyrning prognos 4, 2018. 

 

 

Expedierats till: 
Ekonom/controller Pia Svartén 
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Utbildningsnämnden 

UN § 177                                                   Dnr 2018/00389  

Riktlinje för det systematiska kvalitetsarbetet 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer reviderad riktlinje för det systematiska 
kvalitetsarbetet.  

Bakgrund 

Enligt skollagen 4 kap ska varje huvudman inom skolväsendet på 
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de mål 
som finns för utbildningen och det systematiska kvalitetsarbetet ska 
dokumenteras.  

Enligt Skolverkets allmänna råd ”Systematiskt kvalitetsarbete – för 
skolväsendet” bör det skapas rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas på 
huvudmannanivå och för hur enheternas kvalitetsarbete ska tas tillvara.  

2014-04-09 fastställde utbildningsnämnden ”Riktlinje för det systematiska 
kvalitetsarbetet”, denna reviderades 2016-06-14. 

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 "Riktlinje för det systematiska kvalitetsarbetet" upprättad av 
utbildningschef Maria Appelgren. 

Riktlinje för det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
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Utbildningsnämnden 

UN § 178                                                   Dnr 2018/00402  

Internkontrollplan 2019 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att ärendet tas upp på nästa arbetsutskott den 27 
november 2018.  

Bakgrund 

Internkontrollplan ska tas fram för 2019. Presidiet kommer att träffas för att 
diskutera förslag till internkontrollplan. Ärendet tas upp igen på nästa 
arbetsutskottsmöte den 27 november 2018.              

Underlag för beslut 

Internkontrollplan 2018 

Risk och väsentlighetsanalys av internkontroll 2018 

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
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Utbildningsnämnden 

UN § 179                                                   Dnr 2016/00206  

Uppdragslista 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Fyra gånger om året i samband med utbildningsnämndens ekonomiska 
prognostillfällen redovisas uppdragslistan med uppdrag givna till 
utbildningschef av främst utbildningsnämnden och utbildningsnämndens 
arbetsutskott.       

Underlag för beslut 

Uppdragslistan 2018.  
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Utbildningsnämnden 

UN § 180                                                   Dnr 2018/00349  

Revidering Sammanträdestider UN, UNAU 2019 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner revideringen av sammanträdestiderna 2019.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade 2018-10-16 (Un § 161) om sammanträdestider 
för utbildningsnämnd och arbetsutskott. Arbetsutskottets ledamöter utses på 
det första sammanträdet i januari 2019 vilket innebär att det tidigare beslutade 
arbetsutskottet den 8 januari utgår. Med anledning av detta så tidigareläggs 
utbildningsnämndens möte den 22 januari till den 15 januari 2019.  

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 av Sammanträdestider för utbildningsnämnden 
samt arbetsutskottet 2019" upprättad av nämndsekreterare Carina Törnell och 
utbildningschef Maria Appelgren.  

 

 

Expedierats till: 
Nämndsekreterare Carina Törnell 
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Utbildningsnämnden 

UN § 181                                                   Dnr 2018/00360  

Samverkansavtal vuxenutbildningen 2019-2020 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar anta Samverkansavtal för Vuxenutbildningen i 
Skaraborg samt bilaga 1 och 2 att gälla från 2019-01-01till 2020-12-31.      

Bakgrund 

Kommunerna i Skaraborg har beslutat att samverka om vuxenutbildning. 
Avtalet revideras vartannat år. 

Målsättning är att skapa en sammanhållen, konkurrenskraftig och 
marknadsanpassad vuxenutbildning i Skaraborg. Avtalet ska leda till att de 
kommunala resurserna optimeras både ur ett ekonomiskt och ett kvalitativt 
perspektiv bland annat genom att utnyttja hela delregionens kapacitet av 
utbildningsresurser och av intresserade studerande. En öppen samverkansform 
ska gynna kommuninvånare, näringsliv och offentlig verksamhet.  

Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund rekommenderar 2018-09-14 (§ 68) 
medlemskommunerna att anta samverkansavtalet samt bilaga 1 (Samverkan om 
statsbidraget) och bilaga 2 (Kvalitetsbilaga).   

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 

Protokoll från Skaraborgs kommunalförbund, 2018-09-14. 

Samverkansavtal för Vuxenutbildningen i Skaraborg, inklusive bilaga 1 och 2.       

 

Expedierats till: 
Skaraborgs kommunalförbund 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Utbildningschef Maria Appelgren 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-11-13 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 182                                                   Dnr 2018/00008  

Aktuellt - Utbildningschefen har ordet 

  

Utbildningschef Maria Appelgren informerar  

- Nämnden önskade ta del av slutrapport/ekonomisk redovisning 
angående skapande skola förskola/skola för 2018 från kultur och 
fritidsnämnden. Denna rapport finns nu att läsa i dagens "Handlingar 
att anmäla". 

- Kommunstyrelsen har fattat beslut om kvarteret Biet. Projektering 
startar för att bygga om Tunaholmsskolan och Vadsboskolan’s matsalar 
till lektionssalar och bygga en gemensam matsal för båda skolorna i 
Centralkökets nuvarande lokaler. Tidigast klart 2021. 

- Verksamhetskoordinator Catarina Dahlander går i pension vid årsslutet 
2018. 

- Lärarförbundets årliga ranking.             
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Utbildningsnämnden 

UN § 183                                                   Dnr 2018/00009  

Ordföranden har ordet 

  

Ordförande Anette Karlsson informerar om 

De ledamöterna som efter årsskiftet inte kommer att vara ordinarie ledamöter i 
någon nämnd ska vid sista utbildningsnämndens möte 11 december 2018 lämna 
tillbaka de iPad's ledamöterna haft till låns.                    
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Utbildningsnämnden 

UN § 184                                                   Dnr 2018/00010  

Rapporter 

  

Beslut 

Inga rapporter har lämnats denna gång.                             
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Utbildningsnämnden 

UN § 185                                                   Dnr 2018/00006  

Delegationsbeslut 2018 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.      

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna 

Delegat: Emma Bohman, rektor Tunaholmsskolan 7-9 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/410 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/375 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/376 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/382 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/383 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/391 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/392 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/407 

 
Delegat: Sara Olausson, rektor Tidavads skola 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/377 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/378 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/381 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/398 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/399 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/400 
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Forts § 185 
 
Delegat: Yessin Ghaddab, t.f. rektor Linda Jiveborn, rektor Prismaskolan 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/361 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/362 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/395 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/396 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/404 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/405 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/406 

 
Delegat: Stina Wallqvist, rektor Unicaskolan 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/411 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/397 

 
Delegat: Britt-Marie Stam, rektor Lyrestad skola 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C18 Beslut om uppskjuten skolplikt  Dnr UN 2018/191 

 
Delegat: Kajsa-Stina Helmersson, rektor Ullervad skola 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/370 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/371 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/373 

 
Delegat: Susanne Bohm, förskolechef Sikelvingens förskola 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Beslut enligt 8 kap § 5 SL. Utökad vistelsetid Dnr UN 2018/380 
 

 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-11-13 

Sida 25 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Forts § 185 
 
Delegat: Ann-Sofie Bolinder, förskolechef Hertig Karls förskola 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Beslut enligt 8 kap § 5 SL. Utökad vistelsetid Dnr UN 2018/413 
 

 
Delegat: Anna-Karin Yséus 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

B9 Tilläggsbelopp till elev i fristående skola. Dnr UN 2018/358 
 

 
Delegat: Ann-Sofie Bolinder, förskolechef Hertig Karls förskola 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/385 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2018/384 

B7 Beviljade inackorderingstillägg lå 2018/2019 Dnr UN 2018/394 

B7 Beviljade inackorderingstillägg för praktik ht 2018 Dnr UN 2018/394 
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Utbildningsnämnden 

UN § 186                                                   Dnr 2018/00005  

Handlingar att anmäla 2018  

  

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna 

1. Boka dagen Fullföljda studier-konferens 26 feb 2019. 

2. Flyer LMT konsult 2018 – tjänster. 

3. Förstudierapport Kvarteret Biet 18 10 23. 

4. Förvaltningsrätten - Föreläggande Centralköket Förvaltningsrätten. 

5. Miljö- och byggnadsnämnden - Extra offentlig kontroll Centralköket. 

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

Centralköket. 

7. Miljö- och byggnadsnämnden - Livs Föreläggande Ullerås äldreboende. 

8. Miljö- och byggnadsnämnden Humlet a Livs Föreläggande. 

9. Miljö- och byggnadsnämnden Humlet b Fotoalbum Livs Föreläggande. 

10. Protokollsutdrag - Beslut Kf § 78 - Motion om porrfri skolgång. 

11. Protokollsutdrag - Motion om att belysa barns rättigheter i samhället genom 

att arrangera föreläsningar och plantera träd. 

12. Protokollsutdrag - sammanträdestider KS. 

13. Protokollsutdrag - sammanträdestider KF 2019. 

14. Redovisning bidrag Skapande förskola. 

15. Redovisning bidrag Skapande skola. 

16. Skolinspektionen - Beslut Mariestads kommun. 

17. Skolverket - brev huvudman för skolenhet som deltar i försöksverksamhet 

med digitala 

nationella prov.  

18. Skolverket - Brev till huvudmän med samordnare för nyanländas lärande utan 

samordnarbidrag. 

                             

 

 

 
  

 


