
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-14 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.00-11.15 

 
Beslutande Anette Karlsson  (M) ordförande 

Sture Pettersson  (S) vice ordförande 
Katarina Brydzinski  (M) ledamot 
Ola Jonegård  (M) ledamot 
Emma Sjögren  (KD) ledamot 
Leif  Jonegård  (L) ledamot 
Brita Kvicklund  (L) ledamot 
Arne Andersson  (S) ledamot 
Elvy Enoksson  (S) ledamot 
Leif Andersson  (S) ledamot 
Tuula Ojala  (S) ledamot 
Birgitta Svensson  (C) tjänstgörande ersättare 
Chris Nygren  (V) tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Maria Appelgren  utbildningschef 
Synneve Åberg  rektor, § 163 
Anna-Karin Yséus  grundskolechef, § 163 
Emma Bohman  rektor, § 163 
Lisa Björling  biträdande rektor, § 163 
Birgitta Vallin  t.f. rektor, § 163 
Majlis Häljeskog  kostchef, § 163 
Catarina Dahlander  verksamhetskoordinator, § 165 
Petra Lindsten  PA-konsult, § 166 
Maria Helgée  kvalificerad utredare, §§ 167, 169 
Pia Svartén  ekonom/controller, § 168 
Ulrika Törnberg  kvalitetsutvecklare, §§ 170, 171 
Carina Törnell  sekreterare 

  
 
 

Justerare Leif Andersson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 162-182 

 Carina Törnell  

Ordförande  
 

 Anette Karlsson  

Justerande  
 

 Leif Andersson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-11-14 

Anslagsdatum "[Datum, anslaget sätts upp]"  Anslaget tas ner "[Datum, anslaget tas ned]"  

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämnden 

UN § 162                                                   Dnr 2016/00156  

  

Ändring av dagordning 

  

Beslut 

Tillägg på dagordningen: 

 

 Ärende angående vuxenutbildning – Vård och omsorg tillkommer som 
nr 2 på dagordningen. 

 Ärende angående förskollärartjänster och barnskötartjänster tillkommer 
som nr. 11 på dagordningen. 

 Ärende angående kostpersonal tillkommer som nr. 17 på dagordningen. 

 Ärende angående elevassistenter och resurspedagoger tillkommer som 
nr. 18 på dagordningen. 

 Övrig fråga angående protokoll tillkommer som nr. 19 på 
dagordningen.                       
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Utbildningsnämnden 

UN § 163                                                   Dnr 2016/00008  

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

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen. 

Befarade kränkningar 

Följande ärenden anmäls: 

Dnr Un 2017/451, 453, 455, 456, 459, 461, 462, 463, 466, 467, 468, 469, 470, 
471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 483, 485, 486, 487, 488, 491, 493, 494, 495, 
496, 497.  

Behandling på sammanträdet 

Rektor Synneve Åberg informerar om två anmälda kränkningsärenden samt hur 
Högelidsskolan arbetar mot kränkningar. Dnr 2017/451, 453. 

Rektor Emma Bohman och biträdande rektor Lisa Björling informerar om 
uppstarten på Prismaskolan. 

Birgitta Vallin informerar om ett inkommet klagomål på undervisningen, 
gällande studiero, som inkommit till Vadsbogymnasiet. Dnr UN 2017/484. 

Maj-Lis Häljeskog informerar om inkomna avvikelserapporter avseende kosten. 
Dnr UN 2016/448 (nr 8-16). 
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Utbildningsnämnden 

UN § 164                                                   Dnr 2017/00505  

Vuxenutbildning – Vård- och omsorgsprogrammet 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar om återremiss. Nämnden vill ha mer 
information samt att ett underlag till ärendet ska tas fram. Ärendet tas 
upp igen på arbetsutskottets möte den 28 november 2017. 

2. Utbildningsnämnden beslutar att kalla programrektor Per Andersson 
och representant från företagshälsovården till arbetsutskottets möte den 
28 november 2017. 

3. Utbildningsnämnden beslutar ge arbetsutskottet mandat att besluta i 
ärendet.  

Bakgrund 

Av olika anledningar finns ett behov av tid för att omforma vuxenutbildningen 
och verksamhetsutveckla sättet att arbeta inom vuxenutbildningen.  

Behandling på sammanträdet 

Utbildningschef Maria Appelgren informerar om att eventuellt stoppa  
intagningen av elever till vuxenutbildningens program Vård- och omsorg  
vårterminen 2018.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  
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Utbildningsnämnden 

UN § 165                                                   Dnr 2016/00155  

Lokaler - Informationsärende 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden gav, 2016-11-29 (Un § 189), sektor utbildning i uppdrag 
att utreda och ta fram förslag på lokalförsörjning utifrån framtida behov. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau § 75, 2017) gav chefen för sektor 
samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra en partneringupphandling för att 
etablera en ny förskola vid före detta Kronoparksskolan samt en ny förskola i 
Sjölyckan. Upphandlingen är utförd och planering för att bygga ny förskola vid 
före detta Kronoparksskolan har påbörjats.  

Behandling på sammanträdet 

Verksamhetskoordinator Catarina Dahlander informerar om att arbetet med att 
ta fram förslag till utformning av förskolan "Kronopark" har påbörjats. Man 
har haft workshops och bland annat tagit fram pedagogiska ledord vilka 
arkitekten ska ha haft i åtanke när första skissen över nya förskolan ska 
presenterades i början av november 2017. 

Catarina Dahlander informerar även om olika tankar kring kvarteret Biet, vilket 
berör Centralköket, Tunaholmsskolan, Vuxenutbildningen och Sfi. En förstudie 
ska göras. 

Även Högelidsskolan ska utredas gällande behov av lokaler och möjlighet till 
utbyggnad.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Catarina Dahlander, verksamhetskoordinator 
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Utbildningsnämnden 

UN § 166                                                   Dnr 2017/00102  

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) - Informationsärende 

  

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. Detta arbete pågår 
fortfarande och kommer att redovisas vid senare tillfälle. 

Alla anställda inom Mariestads kommun genomgår årligen (under en 
treårsperiod) en hälsoprofilsbedömning. Hälsoprofilsbedömningen är en 
coachning i den egna hälsan vad gäller kost, motion, sömn och eget 
välbefinnande. Även provtagning och ett konditionstest ingår. Dessa har 
genomförts år 1 och 2 och påbörjats för år 3.  

Behandling på sammanträdet 

Personalkonsult Petra Lindsten redovisar sjukfrånvarostatistik från januari till 
juli 2017.  

Underlag för beslut 

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

Sjukfrånvarostatistik januari – juli 2017.  

 

Expedierats till: 
Petra Lindsten, PA-konsult 
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Utbildningsnämnden 

UN § 167                                                   Dnr 2017/00490  

Redovisning Statsbidrag 2017 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Huvudmän som bedriver förskole- och skolverksamhet kan ansöka om vissa 
specifika riktade statliga bidrag. Statsbidragen är fastställda av regeringen och 
regleras i olika förordningar. Skolverket är den beslutsfattande myndigheten.  

Sektor utbildning har från den 1 januari 2017 fram till datum för prognos 4, 
blivit beviljade statsbidrag om totalt 15 362 161 kr. Summan utgår ifrån beslut 
om ansökningar som gjorts. Efter själva rekvisitionen och/eller redovisningen 
av respektive statsbidrag, kan den erhållna summan komma att minska.  

Behandling på sammanträdet 

Kvalificerad utredare Maria Helgée redovisar hittills sökta och erhållna 
statsbidrag 2017.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Erhållna statsbidrag - Prognos 4" upprättad av kvalificerad 
utredare Maria Helgée och utbildningschef Maria Appelgren.  

Erhållna statsbidrag fram till prognos 4 per den 31/10 2017.  

 

Expedierats till: 
Maria Helgée, kvalificerad utredare 
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Utbildningsnämnden 

UN § 168                                                   Dnr 2016/00122  

Budget 2017- Prognos 4 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner informationen. 

2. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
ombudgetera det ekonomiska överskott som 2017 utgörs av 
utbildningsnämnden verksamheter.  

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 2017 för sektorns verksamheter. 

Prognos 4 visar ett plusresultat med 1 141 tkr för sektor utbildning totalt.  

Förskolan visar ett underskott med 5 015 tkr. Detta beror på kraftig ökning av 
antalet förskolebarn och att det blev avslag på ett förväntat statsbidrag. 
Gymnasieskolan visar ett underskott med 730 tkr. Detta beror på minskade 
statsbidrag än förväntat samt tillgänglighetsanpassning av skollokaler när det 
gäller gymnasiet. För grundskolan redovisas budget i balans. De poster som 
visar på ett överskott är utbildningsnämndens buffert, interkommunala 
ersättningar, barn- och elevhälsa och vuxenutbildningen.  

Prognosen för investeringar visar att samtliga medel kommer att användas.  

Behandling på sammanträdet 

Ordföranden, Anette Karlsson (M), föreslår att utbildningsnämnden godkänner 
informationen och att nämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 
ombudgetera det ekonomiska överskott som 2017 utgörs av 
utbildningsnämnden verksamheter. Ordföranden finner att nämnden beslutar 
enligt förslaget.  
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Forts § 168 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Prognos 4 för budgetår 2017" upprättad av ekonom Pia 
Svartén och utbildningschef Maria Appelgren. 

UN prognos 4 år 2017, Drift och investering.  

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Jonas Eriksson, ekonomichef 
Pia Svartén, ekonom/controller 
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Utbildningsnämnden 

UN § 169                                                   Dnr 2016/00355  

Internkontrollplan 2017 - Kontrollperiod 3 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen 

Bakgrund 

Internkontrollplan 2017 antogs av utbildningsnämnden den 15 november 2016 
(Un § 162). Enligt beslutad internkontrollplan 2017 sker återrapportering till 
utbildningsnämnden vid fyra tillfällen under året: den 18 april, 13 juni,  
14 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: 
Håcan Lundqvist, controller 
Maria Helgée, kvalificerad utredare 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-14 

Sida 13 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 170                                                   Dnr 2016/00053  

Nämndmål 2017 - Prognos 4 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner nämndmål 2017 – 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 

Målstyrning prognos 4, 2017.  

 

 

Expedierats till: 
Håcan Lundqvist, controller 
Ulrika Törnberg, kvalitetsutvecklare 
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Utbildningsnämnden 

UN § 171                                                   Dnr 2017/00489  

Nämndmål 2019 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Inför Nämndmål 2019 ska nämnden först besluta om fem målområden som 
bör vara framtagna utifrån Vision Mariestad 2030. När målområdena är 
beslutade ska nämnden formulera Nämndmål för 2019.  

Behandling på sammanträdet 

Kvalitetsutvecklare Ulrika Törnberg informerar om arbetsgången gällande 
framtagning av nämndmål för 2019.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Ulrika Törnberg, kvalitetsutvecklare 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-14 

Sida 15 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 172                                                   Dnr 2017/00104  

Skolinspektion 2017 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar godkänna: 

1. Huvudmannens svar till Skolinspektionen. 

2. Högelid grundsärskolans svar till Skolinspektionen. 

3. Tidavad skolas svar till Skolinspektionen.  

Bakgrund 

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att 
säkerställa att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för 
verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god 
utbildning i en trygg miljö, där alla har minst godkänt i alla ämnen.  

Vid Skolinspektionens tillsyn våren 2017 konstaterades ett antal brister i 
verksamheten, både på huvudmannanivå och enhetsnivå.  

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 "Svar och redovisning av åtgärder till följd av Skolinspektion 
tillsyn 2017" upprättad av rektorerna Ewa Öberg, Sara Olausson och 
utbildningschef Maria Appelgren. 

Svar och redovisning av åtgärder till följd av Skolinspektionens tillsyn av 
utbildningen i Mariestads kommun. 

Svar och redovisning av åtgärder till följd av Skolinspektionens tillsyn av 
Högelidsskolan grundsärskolan.  

Svar och redovisning av åtgärder till följd av Skolinspektionens tillsyn av 
Tidavads skola.  

Expedierats till: 
Skolinspektionen 
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Utbildningsnämnden 

UN § 173                                                   Dnr 2014/00212  

Ändring av Sammanträdestider för utbildningsnämnden 
2018 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner de ändrade sammanträdestider 2018  för 
utbildningsnämnden och utbildningsnämndens arbetsutskott.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade 2017-09-12 (Un § 135) om sammanträdestider 
2018 för utbildningsnämnden och utbildningsnämndens arbetsutskott.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår följande ändring av 
sammanträdestider 2018:  

För nämnden - 13 mars flyttas till onsdag 14 mars och 12 juni flyttas till onsdag 
13 juni. 

För arbetsutskottet - 27 februari flyttas till måndag 26 februari, 8 maj flyttas till 
måndag 7 maj och 18 december flyttas till 19 december. 

Nämnden beslutar enligt förslag till byte av dagar.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Ändring beslut av Sammanträdestider för utbildningsnämnden 
samt arbetsutskottet 2018" upprättad av nämndsekreterare Carina Törnell och 
utbildningschef Maria Appelgren.  

 

 

Expedierats till: 
Administrativa enheten, för kännedom. 
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Utbildningsnämnden 

UN § 174                                                   Dnr 2017/00509  

Uppdrag till utbildningschef - Förskollärare, Barnskötare 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att göra en genomlysning 
av hur fördelningen på de olika enheterna ser ut gällande förskollärare och 
barnskötare. Se över vilka kompetenser som finns bland vikarierna. Se över 
anställningsformerna inom förskolans verksamheter.  

Bakgrund 

Under 2017 har det blivit allt svårare att finna behöriga förskollärare till de 

utlysta tjänster vi haft i Mariestads kommun vilket ligger till grund för att 

nya riktningsgivande beslut behöver tas.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår att utbildningsnämnden ger 
utbildningschefen i uppdrag att göra en genomlysning av hur fördelningen på 
de olika enheterna ser ut gällande förskollärare och barnskötare. Se över vilka 
kompetenser som finns bland våra vikarier. Se över anställningsformerna inom 
förskolans verksamheter och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  

 

Expedierats till: 
Maria Appelgren, utbildningschef 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-14 

Sida 18 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 175                                                   Dnr 2016/00044  

Aktuellt - utbildningschefen har ordet 

  

Utbildningschefen informerar 

- Nio sökande till tjänsten som gymnasiechef. Fem är uttagna till 
intervjuer. 

- Ett vikariat som kvalificerad utredare är utannonserat. 

- Sektor utbildnings kvalitetsutvecklare är utlånad till 
kommunövergripande uppdrag inom MTG från den 15 november till 
juni 2018. 

- Utbildningschefen informerar även om hur sektor utbildningen 
rekryterar. Rekryteringsföretag används som regel inte.                      
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Utbildningsnämnden 

UN § 176                                                   Dnr 2016/00045  

Ordföranden har ordet 

  

Ordförande informerar 

Troligen kommer utbildningsnämndens möte den 12 december 2017 även 
fortsätta under del av eftermiddagen. 

Arbetsutskottet är kallade till revisorerna den 12 december 2017 på 
eftermiddagen för den årliga ansvarsutövande träffen.              
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Utbildningsnämnden 

UN § 177                                                   Dnr 2016/00210  

Rapporter 

  

Beslut 

Inga rapporter denna gång.                     

 

 

 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-14 

Sida 21 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 178                                                   Dnr 2017/00006  

Handlingar att anmäla 

  

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna 

1. Förslag till detaljplan för del av Ullervad, Mariestads kommun. 

2. Förslag till detaljplan för Nolhagen, Mariestads kommun. 

3. Förslag till ändring av detaljplan Myggan, Mariestads kommun. 

4. Inbjudan – Barnombudsmannen – Barnrätt i praktiken. 

5. Inbjudan – Hur kan vi arbeta för fullföljda studier. 

6. Krav på åtgärder efter kontroll av livsmedelsanläggning Lyrestad. 

7. Protokollsutdrag – KS § 166 Lokaler förskolor. 

8. Protokollsutdrag – KS 155 Redovisning kostnadsutveckling 

9. Skolverket – Godkänd redovisning. Statsbidrag Läslyftet. 

10. Skolverket – Statsbidrag. Beslut stärka introduktionsprogrammen. 

11. Skolverket – Statsbidrag. Samordnare nyanlända.                       
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Utbildningsnämnden 

UN § 179                                                   Dnr 2017/00005  

Delegationsbeslut 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen. Utbildningsnämnden 
godkänner informationen. 

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna 

Delegat: Anna Benedetto/Emma Bohman, rektor Tunaholmsskolan 7-9 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/455 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/456 

 
Delegat: Synneve Åberg, rektor Högelidsskolan 7-9  
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/493 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/494 

 
Delegat: Emma Bohman, rektor Prismaskolan  
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/451 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/453 

 
Delegat: Anna Gustavsson, rektor Grangärdets skola 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/491 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/495 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/496 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/497 
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Forts § 179 
 
Delegat: Sara Olausson, rektor Tidavad och t.f. rektor Ullervad 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/459 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/461 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/462 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/463 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/466 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/467 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/468 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/469 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/470 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/471 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/472 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/473 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/474 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/475 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/476 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/477 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/485 

 
Delegat: Birgitta Vallin, t.f. rektor Vadsboskolan 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

B7 Beviljade inackorderingstillägg för praktik ht 2017 Dnr UN 2017/478-1 

B7 Beviljade inackorderingstillägg lå 2017 Dnr UN 2017/478-2 
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Forts § 179 
 
Delegat: Stina Wallqvist, rektor Unicaskolan 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/486 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/487 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/488 

 
Delegat: Susanne Bohm, förskolechef Sikelvingen 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 
och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/483 
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Utbildningsnämnden 

UN § 180                                                   Dnr 2017/00511  

Uppdrag till utbildningschef - Kostverksamheten 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden ger utbildningschef i uppdrag att kartlägga 
kostpersonalens arbetsmiljö med hjälp av företagshälsovården.  

Bakgrund 

Signaler, till politikerna, om att kostpersonalen har svårt att hinna med sina 
arbetsuppgifter och känner sig stressade.  

Behandling på sammanträdet 

Sture Pettersson (S) yrkar om att en kartläggning av kostpersonalens arbetsmiljö 
ska genomföras med hjälp av företagshälsovården. 

Ordförande Anette Karlsson (M) tar upp Sture Pettersson (S) förslag och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget.      

 

 

Expedierats till: 
Maria Appelgren, utbildningschef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 181                                                   Dnr 2017/00512  

Uppdrag till utbildningschef - Resurspedagoger, 
Elevassistenter 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att redogöra antal, behov 
av elevassistenter och resurspedagoger, samt vilka kompetenser som finns inom 
grupperna.       

Behandling på sammanträdet 

Sture Pettersson (S) yrkar om att en genomlysning av elevassistenters och 
resurspedagogers kompetenser samt redovisning av antal och behov av 
respektive yrkesgrupp.  

Ordförande Anette Karlsson (M) tar upp Sture Pettersson (S) förslag och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget.        
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Utbildningsnämnden 

UN § 182                                                   Dnr 2017/00319  

Övriga frågor 

  

Beslut 

Under övriga frågor och ärenden att diskutera bör ledamöter som vill ha med 
något specifikt i protokollet meddela det till ordföranden/nämndsekreteraren 
innan mötet avslutas.  

Bakgrund 

På punkten övriga frågor samt diskussionsärenden, vilka inte är några 
beslutsärenden, skrivs i regel endast vad som tagits upp, rent allmänt 
sammanfattat, i punktform.             

 

 
 

 


