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Beslutande Anette Karlsson  (M) ordförande 

Sture Pettersson  (S) vice ordförande 
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Britta Wänström  (V) ersättare 
Maria Appelgren  utbildningschef 
Carina Törnell  sekreterare 
Anna-Karin Yséus  grundskolechef, §§ 99-101 
Camilla Johansson  tf. biträdande rektor, § 100 
Lisa Björling  digitaliseringsstrateg, § 100 
Emma Bohman  rektor, § 101 
Synneve Åberg  rektor, § 101 
Johan Myhrman  teknisk chef, § 102 
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Per Andersson  rektor, § 103 
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Fredrik Grahn  KAA, § 106  
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Utbildningsnämnden 

UN § 98                                                   Dnr 2022/00001  

Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.               
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Utbildningsnämnden 

UN § 99                                                   Dnr 2022/00005  

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

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen. 

Bakgrund 

Statistik gällande inkomna ärenden, utredningar och avslutade befarade 
kränkningsärenden redovisas. 

Grundskolechef redogör för två ärenden som inkommit till Skolinspektionen, 
dnr Sl 2022:4694 och Sl 2022-5180. Information lämnas även om ett inkommet 
klagomål Dnr UN 2022/122.           

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet. 
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Utbildningsnämnden 

UN § 100                                                   Dnr 2022/00112  

Information - Rättning av nationella prov samt framtida 
digitalisering av nationella prov. 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen gällande rättning av nationella 
prov i grundskolan samt informationen om framtida digitalisering av nationella 
prov. 

Bakgrund 

Utbildningsnämnden har önskat att få information om hur nationella prov rättas 
inom grundskolan. Avdelning grundskola har sedan 2012 genomfört en 
samrättning av de nationella proven för åk 3, 6 och 9, där samtliga lärare 
bedömer de nationella proven avidentifierade för att nå en likvärdig bedömning 
av provresultat för den enskilda eleven och förebygga skillnaden i betygen för 
elever på olika skolor. 

Regeringen gav den 21 september 2017 Skolverket i uppdrag att utveckla och 
tillhandahålla digitaliserade nationella prov och bedömningsstöd i grundskolan 
och på gymnasial nivå (U2017/03739). De nationella proven ska vara rättvisa, 
likvärdiga och digitala samt att resultaten från de nationella proven ska ha en 
särskild betydelse i betygssättningen. Digitala nationella prov betyder att samtliga 
prov automaträttas. Skolverket som har uppdraget att digitalisera de nationella 
proven bedömer att digitala nationella prov kan ges tidigast 2024. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola bedömer att den kommande 
förändringen att digitalisera nationella prov ur en ekonomisk dimension påvisar 
ekonomiska vinster på sikt i form av att den automatiserade rättningen avlastar 
lärarnas arbetstid. I implementeringsfasen kommer dock kostnader krävas för 
att säkerställa att eleverna kan genomföra proven digitalt.  
 
Bedömning ur miljömässig dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola bedömer att digitaliseringen av 
nationella prov ur en miljömässig dimension påvisar miljömässiga vinster i form 
av att dokumenthanteringen upphör. 
 
Bedömning ur social dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola bedömer att digitalisering av 
nationella prov bidrar till en likvärdig och rättvis bedömning av elevens resultat 
för måluppfyllelsen i utbildningen.         
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Forts § 100 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av grundskolechef och utbildningschef. 

Underlag för information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef 
Tf. biträdande rektor Prismaskolan 
Digitaliseringsstrateg 
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Utbildningsnämnden 

UN § 101                                                   Dnr 2021/00207  

Återkoppling  - Huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete, uppföljning angående måluppfyllelse åk 7 i 
grundskolan 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar godkänna informationen avseende 
uppföljning av behörighetsgivande betyg för årskurs 7 vårterminen 2022. 

2. Utbildningsnämnden beslutar om en återkoppling i januari 2023. 

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade 2021-09-20 (UN§ 145) om en uppföljning 
angående måluppfyllelsen för höstterminen 2022 angående årskurs 7 i 
grundskolan med en delrapport i februari 2022 och en i juni 2022.  

I september varje år redovisas avdelning grundskolas resultat och elevernas 
måluppfyllelse gällande föregående läsår i huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete. Vid sammanträde 2021-09-20 rapporterade grundskolechef 
resultat och analys vilka visade på en låg måluppfyllelse i betygen för årskurs 6 i 
alla ämnen. Utbildningsnämnden beslutade att följa elevernas måluppfyllelse i 
årskurs 7 kommande läsår vid terminsbetyg och läsårsbetyg.    

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola bedömer att informationen ur 
en ekonomisk dimension inte kan bedömas i sin helhet då elevernas resultat är 
över ett läsår. Särskilda insatser planeras att genomföras kommande läsår då 
ärendet påvisar att resultaten inte förbättrats under pågående läsår. Det finns 
brister i elevernas grundkunskaper i de behörighetsgivande ämnen som krävs för 
att komma in på ett gymnasieprogram.  
 
Bedömning ur miljömässig dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola har inte funnit några särskilda 
aspekter på frågan utifrån denna dimension.  
 
Bedömning ur social dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola bedömer att stödinsatser inom 
skolan har som mål att bidra till högre måluppfyllelse och därmed minska risken 
för utanförskap i samhället på sikt.            
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Forts § 101 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av grundskolechef och utbildningschef. 

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef 
Rektor Tunaholmsskolan 
Rektor Högelidsskolan 7-9 
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Utbildningsnämnden 

UN § 102                                                   Dnr 2021/00108  

Information - Tekniskas plan för att klara projekt gällande 
utbildningsnämndens verksamheter 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen. 

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade 2022-04-19 (UN § 72) att kalla representanter 
från tekniska nämnden och fastighetsavdelningen för att få information om hur 
långt planering/projektering av skollokaler kommit.  

Behandling på sammanträdet 

Teknisk chef samt ordförande i tekniska nämnden informerar om att projekt 
och underhållsplaner i vissa fall är försenade på grund av en större 
personalomsättning. Personal rekryteras inför hösten vilket medför att projekt 
kan starta. 

En förstudie gällande Högelidsskolan ska tas fram.  I normalfallet tar det 8-12 
månader att genomföra en förstudie. Även byggnation av Kvarnstenens förskola 
samt utredning av tomställda lokaler vid Österåsens förskola finns med i 
planeringen.   

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet. 

 

 

Expedierats till: 
Teknisk chef 
Ordförande i tekniska nämnden 
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Utbildningsnämnden 

UN § 103                                                   Dnr 2020/00298  

Vuxenutbildningar – sökanden maj/juni 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen. 

Bakgrund 

Under andra antagningen i mars 2021 noterade vuxenutbildningen i Mariestad 
en ökning av ansökningarna till gymnasiala kurser, främst i ämnena 
svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Antalet personer 
som ansökte var 96 till antalet, vid dessa antagningstillfällen brukar antalet ligga 
på mellan 60 och 70 sökande. Vuxenutbildningen hade vid denna antagning inte 
kapacitet att ge alla sökande möjlighet att läsa kurser de önskade. Inför höstens 
antagning 2021 hade Vuxenutbildningen räknat med en ökning av antalet 
ansökningar men så blev inte fallet. Antalet personer som har sökt till höstens 
kurser på grund- och gymnasienivå är 158 till antalet, vilket för 
vuxenutbildningen i Mariestad var ett normalt antal inför en termins första 
antagning. 

Inför höstens antagning 2022 har vi fått in 96 stycken nya ansökningar till 
grund- och gymnasiekurser. Utöver dessa ansökningar har vi befintliga elever 
som fortsätter sin kurs eller har planerat om sina studier och detta rör sig om 
cirka 35-40 stycken elever. På måndag den 23 maj har vi vår antagning till 
hösten vilket innebär att denna statistik är temporär. Vi kan ändå utifrån detta 
underlag utgå ifrån att vuxenutbildningen har utrymme att bereda plats på kurs 
för alla elever som är behöriga.  
 
Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ingen påverkan på årets lagda budget. Alla behöriga elever kan antas till kurser 
som söks med befintlig personal.  
 
Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen känd påverkan.  
 
Bedömning ur social dimension 

Förutsättningarna bedöms goda med bakgrund av att vuxenutbildningen har 
möjlighet att anta alla elever som är behöriga.  
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Forts § 103 

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 ”Information till huvudmannen – antagning vuxenutbildning 
inför hösten 2022” upprättad av rektor vuxenutbildning, chef gymnasiet och 
vuxenutbildningen samt utbildningschef. 

Muntlig information på  mötet.   

 

 

Expedierats till: 
Rektor Vuxenutbildningen 
Chef gymnasiet och vuxenutbildningen 
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Utbildningsnämnden 

UN § 104                                                   Dnr 2019/00219  

Plan för Mariestads kommuns Introduktionsprogram 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Mariestads kommun, som huvudman för gymnasieutbildningarna vid 
Vadsbogymnasiet och därmed introduktionsprogrammen, har en skyldighet 
enligt Skollagen 17 kap § 7 att fastställa en plan för utbildningen på 
introduktionsprogrammen. Planen ska ange utbildningens syfte, längd och 
huvudsakliga innehåll.  

Planen för introduktionsprogrammen revideras årligen och redovisas i 
utbildningsnämnden.  
 
Bedömning ur ekonomisk dimension 

Utbildningsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån denna dimension.  

 
Bedömning ur miljömässig dimension 

Utbildningsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån denna dimension.  
 
Bedömning ur social dimension 

Utbildningsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån denna dimension.   

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 § 104 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Information om plan för Mariestads kommuns 
Introduktionsprogram" upprättad av rektor Malin Olsson, chef gymnasiet och 
vuxenutbildningen samt utbildningschef Maria Appelgren.  

Plan för Mariestads kommuns Introduktionsprogram. 

Muntlig information på mötet.   

 

 

Expedierats till: 
Rektor gymnasiet 
Chef gymnasiet och vuxenutbildningen 
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Utbildningsnämnden 

UN § 105                                                   Dnr 2022/00026  

Antagningsstatistik 2022 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen avseende resultatet efter 
omvalsperioden till gymnasieskolan höstterminen 2022. 

Bakgrund 

Enligt utbildningsnämndens årshjul 2021-2022 ska nämnden informeras kring 
omvalets resultat på junimötet. 

Den 8 februari avslutades första ansökningsperioden för gymnasievalet 2022.  

Den 15 april öppnade omvalsperioden och den 15 maj avslutades densamma. 
Antagningskansliet på Utbildning Skaraborg gjorde därefter en ny preliminär 
antagning. 

Den 15 maj avslutades även ansökningsperioden till Gymnasieingenjör - 
vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år.  
 
Bedömning ur ekonomisk dimension 

Antal elever som väljer Vadsbogymnasiet i första hand är i stor sett detsamma 
som 2021. Förra året valde 233 elever skolan i första hand, under 
omvalperioden och i år efter omvalperioden var antalet förstahandsväljare 237. 

Sökströmmarna har till vissa program förändrats från förra året. Ett par av dessa 
kommer medföra ekonomiska konsekvenser.  

Teknikprogrammet hade förra året 35 förstahandssökande, i årets omval 14. 
Naturvetenskapsprogrammet som förra året hade 10 förstahandssökande har i 
år ökat till 22. 

Ekonomiprogrammet som minskade läsåret 2021/2022 med en klass, har efter 
årets omvalsperiod 43 förstahandssökande till 30 platser, att jämföra med förra 
året då programmet hade 39 förstahandssökande till 50 platser. Dock kan 
konstateras att antalet förstahandsväljare minskat från 57 till 43 under 
omvalsperioden.  

Till utbildningen Gymnasieingenjör - vidareutbildning i form av ett fjärde 
tekniskt år sökte enbart en person. Den sökande har ej läst alla de kurser som 
enligt Skolverket är förberedande för utbildningen. Utbildningen kommer 
därmed inte att genomföras under läsåret 22/23.  
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Forts § 105 

 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning gymnasium/vuxenutbildning har inte funnit 
några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

 

Bedömning ur social dimension 

Till tre av skolans program finns det fler förstahandssökande än platser. Vilket 
innebär att ett antal sökande inte får sitt förstahandsval. Detta gäller El- och 
energiprogrammet, Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Information resultat efter omvalsperioden till gymnasiet 2022” 
upprättad av gymnasiechef och utbildningschef. 

Antagningsstatistik gymnasievalet maj 2022.  

 

 

Expedierats till: 
Chef gymnasiet och vuxenutbildningen 
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Utbildningsnämnden 

UN § 106                                                   Dnr 2022/00100  

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen avseende rapport 
”Aktivitetsansvar i Mariestads Kommun, rapport läsåret 2021/2022”.   

Bakgrund 

Enligt utbildningsnämndens årshjul 2021-2022 ska nämnden informeras om det 

kommunala aktivitetsansvaret  (KAA) på junimötet. 

Enligt skollagen är varje kommun skyldig att hålla sig informerad om hur deras 

ungdomar är sysselsatta. Detta regleras i 29 kap: 

 

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 

9 §   En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de 

ungdomar i kommunen är sysselsatta som 

 1.  inte har fyllt 20 år, 

 2.  har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en  

 tidpunkt då de inte har skolplikt, 

 3.  inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller  

 motsvarande utbildning, 

 4.  inte har en gymnasieexamen, 

 5.  inte har ett gymnasiesärskolebevis, och 

 6.  inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller  

 gymnasiesärskolan med godkänt resultat. 

 Hemkommunen ska erbjuda de ungdomar som avses i första stycket lämpliga 

 individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den 

 enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera 

 sina insatser på lämpligt sätt. 

 Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som avses i första stycket. 

 Syftet är att motverka att unga människor hamnar utanför både 

 arbetsmarknad och studier.  
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Forts § 106 

I Mariestads kommun arbetar Fredrik Grahn med det kommunala 

aktivitetsansvaret sedan hösten 2013. I uppdraget ingår de uppdrag som 

beskrivs ovan i skollagen.  

 

KAA samverkar med skolorna i Mariestad genom elevvårdsteam, med rektorer 

och lärare kring pedagogiska och sociala frågor för att förebygga avhopp, och 

för att främja att elever deltar i undervisningen. KAA ger även stöd i form av 

samtal och hjälper till med logistiken så eleverna kommer till skolan. För 

ungdomar med studiebevis medverkar KAA i processer för att motivera och 

stödja elever till att slutföra gymnasiestudier på Komvux eller Folkhögskola. 

För de ungdomar som inte har arbete eller där skolgång inte är aktuellt stödjer 

KAA den enskilda ungdomen i myndighetskontakter för att få till en 

aktivitet/sysselsättning, samt för att i förekommande fall planera och följa upp 

praktik för ungdomar.  

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Antalet ungdomar under KAA:s uppdrag har ökat från vårterminen 2020 till 
vårterminen 2022 från 58 ungdomar till 84 ungdomar. Samtidigt har antalet 
ungdomar som studerat på gymnasiet men ej fått examen har ökat de två senaste 
åren. Vid mätningar i maj 2020 och maj 2022 ses en ökning från 10 ungdomar 
till 32. Inom denna grupp är en mycket stor andel ungdomar i någon form av 
aktivitet eller arbetar. Andelen ungdomar inom gruppen som ej genomgått 
gymnasieutbildning och som ej har någon sysselsättning har ökat från 8 % till  
23 %. 
 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning gymnasium/vuxenutbildning har inte 

funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Syftet med det skollagsstyrda KAA-uppdraget är att förhindra att unga 

människor hamnar utanför både arbetsmarknad och studier. Detta får i sin tur 

sociala konsekvenser för de berörda ungdomarna. Statistiken visar att antalet 

ungdomar som inte har en gymnasieutbildning, med eller utan examen, i större 

utsträckning är utan någon form av sysselsättning. Denna grupp benämns i 

många sammanhang som ”hemmasittare” och dessa ungdomar är ofta i behov 

av mycket stöd från instanser som AME, socialtjänst, arbetsförmedling och 

vården för att komma ur sin sysslolöshet. Dessa ungdomar riskerar att hamna 

mellan olika instanser och därmed inte få det stöd de behöver. KAA har en 

viktig funktion när det gäller att ha information om dessa ungdomar, men 

saknar egna verktyg för att lösa utmaningarna kring sysslolösheten.  
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Forts § 106 

Mariestad i samarbete med Töreboda och Gullspång har påbörjat ett projekt för 

att kartlägga dessa ungdomars behov, och för att arbeta upp insatser och 

arbetssätt. I projektet ingår både KAA och AME, och leds av AME i Mariestad.       

Underlag för beslut 

Sammanställning BUN 2022 - KAA statistik.    

 

 

Expedierats till: 
KAA-ansvarig 
Chef gymnasiet och vuxenutbildningen 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-06-14 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 107                                                   Dnr 2021/00206  

Budget 2022  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige förväntas vid sitt sammanträde den 20 juni 2022 besluta 
om att tilldela utbildningsnämnden och socialnämnden extra medel för 
innevarande år. Förslaget är att utbildningsnämnden tilldelas 4 000 tkr och 
socialnämnden 5 500 tkr. 

Eventuellt kvarvarande budgetavvikelse ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen utifrån uppsiktsplikten. Kommunstyrelsens ordförande kallar 
socialnämndens presidium och utbildningsnämndens presidium för en 
redovisning av hur nämnderna har beslutat hantera det prognostiserade 
underskottet. Det innebär att respektive nämnd behöver ha tagit beslut om sin 
hantering av avvikelsen innan dialogen med Kommunstyrelsens arbetsutskott 
som genomförs den 22 juni 2022.  

I samband med redovisningen av tertial 1 presenterade Utbildningsförvaltningen 
en prognos på -5 300 tkr för helåret 2022. En prognos präglad av osäkerhet 
kring interkommunala ersättningar, ökad inflation och mitt i planeringen av 
skolans organisation inför höstterminen. Ett beslut om tillskjutna medel, som 
beslutas i Kommunfullmäktige den 20 juni, bedöms förbättra läget avsevärt. 
Kvarvarande 1 300 tkr utgör 0,2 % av Utbildningsförvaltningens budget och 
mindre åtgärder på flera enheter kommer att medföra att detta arbetas in i 
verksamhetens budget. I prognosarbetet som redovisades i tertial 1 hade inte 
hänsyn tagits till årets reglering av semesterlöneskuld som för 2021 medförde en 
intäkt till förvaltningen på 3 776 tkr.  
 
Bedömning ur miljömässig dimension 

Utbildningsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån denna dimension.  
 
Bedömning ur social dimension 

Utbildningsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån denna dimension.  
 
Bedömning ur ekonomisk dimension 

Prognosarbetet är en del av arbetet för att uppnå god ekonomisk hushållning.  
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Forts § 107 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Budget 2022” upprättad av utbildningschef. 

Muntlig information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 
Kommunstyrelsen 
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Utbildningsnämnden 

UN § 108                                                   Dnr 2022/00109  

Riktlinje för kostverksamheten i Mariestads kommun 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar om återremiss för att utreda om information kring 
specialkost borde ingå i riktlinjerna. Samt skriva in i riktlinjen att nämnden 
tidigare fattat beslut om att medicinskt intyg krävs gällande specialkost.     

Bakgrund 

Nuvarande riktlinjer för kostverksamheten beskriver syfte, ansvar och hur 
kostverksamheten ska bedrivas. Riktlinjen ska revideras en gång per 
mandatperiod. Efter att ha undersökt och jämfört med andra kommuners 
kostriktlinjer/policys uppdateras nuvarande riktlinjes innehåll. Kostavdelningen 
har tagit fram ett förslag som beskriver avdelningens leveranser av måltider med 
mera till utbildningsförvaltningen samt till äldre- och omsorgsförvaltningen. 

Revideringen innehåller tillägg kopplade till folkhälsoplan och Agenda 2030.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M)föreslår att nämnden beslutar om återremiss 
för utredning om information om specialkost borde ingå i riktlinjen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Riktlinje för kostverksamheten i Mariestads kommun” 
upprättad av kostchef och utbildningschef. 

Riktlinje för kostverksamheten i Mariestads Kommun. 

 

 

Expedierats till: 
Kostchef 
Utbildningschef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 109                                                   Dnr 2022/00028  

Rapporter 2022 

  

Beslut 

Inga rapporter lämnas på detta möte.                         
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Utbildningsnämnden 

UN § 110                                                   Dnr 2022/00007  

Information på sammanträdet 

  

        

Utbildningschef informerar om att skolavslutningarna och studenten har avlöpt 
utan större missöden.  

Sommaraktiviteter för barn/elever  ”Händer i hagen” anordnas av 
fritidskontoret. Utbildningsförvaltningen genomför spontana aktiviteter när 
barnantalet är lågt på fritidshemmet och personal då finns att tillgå.  

Mariestads kommun har bra rykte gällande samverkansformer mellan skola och 
socialtjänst. Mariestad sticker ut som ett bra exempel i Skaraborg.                 
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Utbildningsnämnden 

UN § 111                                                   Dnr 2022/00002  

Delegationsbeslut att anmäla 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Följande delegationsbeslut anmäls: 

 Delegat: Rektor gy, gy sär,  gr, gr sär, försk 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Anmälan av befarade kränkningsärenden enligt 
förteckning 17 maj till 13 juni 2022 

Dnr UN 2021/54 
(22) 

 
Delegat: Rektorer Vadsbogymnasiet 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

B7 Beviljade inackorderingstillägg maj 2022 Dnr UN 2022/45  
(6) 

 
Delegat: Rektor Prismaskolan 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C4 Avslag skolplacering Prismaskolan Dnr UN 2022/68  
(4) 

 
Delegat: Skolskjutshandläggare 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C29 Beslut skolskjutsärenden maj 2022, enligt 
förteckning 

Dnr UN 2020/51 
(41) 
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Utbildningsnämnden 

UN § 112                                                   Dnr 2022/00003  

Handlingar att anmäla 

  

Följande handlingar anmäls 

1. MBN-2022-1267_ Datum 2022-05-23 Livs - Kontrollrapport 
Grangärdets skola. 

2. MBN-2022-1268_ Datum 2022-05-25 Livs - Kontrollrapport Tidavads 
skola. 

3. MBN-2022-1323_ Datum 2022-06-01 Livs - Kontrollrapport Fredslund. 

4. MBN-2022-1375_ Datum 2022-06-02 Livs – Kontrollrapport Sjötorps 
förskola. 

5. MBN-2022-1397_ Datum 2022-06-03 Livs - Kontrollrapport Skrivarens 
förskola. 

6. Skolverket - Beslut ansökan utbildning Marinteknik 32111-2022-
0003052.   

7.     

Utbildningsnämnden reagerar på att renoveringen av köket i Tidavad försenats 
(nr 2).       

      

      

 
 

 


