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Utbildningsnämnden
UN § 176

Dnr 2016/00008

Systematiskt kvalitetsarbete 2016 - Befarade kränkningar,
klagomål och synpunkter

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner informationen.
Befarade kränkningar

Inlämnade rapporter om ärenden:
Dnr UN 2016/388, 20167421, 2016/425, 2016/427, 2016/428, 2016/435,
2016/436, 2016/446.
Information

Tf. grundskolechef Anna-Karin Yséus informerar om ett elevärende. Dnr UN
2016/431.
Kostchef Ann-Christine Gustafsson och Maj-Lis Häljeskog informerar om en
avvikelserapport som upprättats. Dnr UN 2016/448.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
UN § 177

Dnr 2015/00116

Riktlinje för tillsyn och insyn i fristående skolor, fritidshem
och pedagogisk omsorg

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer reviderad riktlinje för tillsyn i fristående
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående skolor och
fristående skolor med fritidshem.
Bakgrund

Enligt skollagen 26 kap. ska varje huvudman utföra tillsyn över fristående
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Enligt skollagen 9 kap. 22 §, 10 kap. 41 §, 11 kap. 40 §, 14 kap. 18 §, 15 kap. 34
§ samt 18 kap. 37 § ska varje huvudman utföra insyn i fristående skolor och
fristående skolor med fritidshem.
2015-09-08 fastställde utbildningsnämnden riktlinje för tillsyn i fristående
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående skolor och
fristående skolor med fritidshem.
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 tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och
pedagogisk omsorg samt insyn i fristående skolor och fristående skolor med
fritidshem" upprättad av kvalitetsutvecklare Ulrika Törnberg och
utbildningschef Katarina Lindberg.
Riktlinje för tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg
samt insyn i fristående skolor och fristående skolor med fritidshem.

Expedierats till:
Utbildningschef Katarina Lindberg
Kvalitetsutvecklare Ulrika Törnberg
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
UN § 178

Dnr 2016/00416

Elevpeng vid studier utomlands

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att inte bidra med elevpeng vid studier utomlands
för skolpliktiga grundskoleelever.
Bakgrund

Enligt skollagen kan vårdnadshavare som tillfälligt önskar åka utomlands med
skolpliktigt barn, antingen ansöka om ledighet eller ansöka om att barnet ska få
fullgöra skolplikten på annat sätt. Dessa alternativ kan bara bli aktuella om
eleven fortfarande betraktas som bosatt i landet. Om en elev varaktigt vistas
utomlands upphör skolplikten.
Sektor utbildning har fått in frågor som avser medtagande av elevpeng vid
vistelse utomlands. Det finns ingen skyldighet enligt skollagen för kommuner
att betala ut elevpeng till skolpliktig elev för skolgång utomlands.
Omvärldsbevakning visar att flera kommuner i landet har beslutat att inte
bevilja elevpeng vid studier utomlands för skolpliktiga grundskoleelever.
Exempel på detta är Stockholms stad, Lidingö kommun och Skövde kommun.
Utbildningsnämnden har i tidigare ärende beslutat att inte bidra med skolpeng
vid studier utomlands för skolpliktig grundskoleelev (Un 2014-03-26, § 44).
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 "Elevpeng vid studier utomlands" upprättad av utbildningschef
Katarina Lindberg.

Expedierats till:
Utbildningschef, Katarina Lindberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
UN § 179

Dnr 2014/00280

Internkontrollplan 2016 - Kontrollperiod 4

Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner internkontroll för kontrollperiod 4.
2. Utbildningschef får i uppdrag att ta fram en handlingsplan med åtgärder
gällande internkontrollpunkten ”Säkerställa att beslut om anpassad
studiegång för elever endast fattas då utredningen visar att det särskilda
stödet för en elev inte är i rimlig grand kan anpassas efter elevens behov
och förutsättningar”.
Bakgrund

Internkontrollplan 2016 antogs av utbildningsnämnden den 10 november 2015
(Un § 170). Enligt beslutad internkontrollplan 2016 sker redovisning i
utbildningsnämnden vid fyra tillfällen under året, den 12 april, 14 juni, 20
september och den 13 december.
För kontrollperiod 4 (den 13 december) redovisas nio 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

Tjänsteskrivelse "Internkontrollplan 2016 - kontrollperiod 4" upprättad av
kvalificerad utredare Maria Helgée och utbildningschef Katarina Lindberg
Redovisning av internkontrollplan, kontrollperiod 4.
Expedierats till:
Utbildningschef, Katarina Lindberg
Kvalificerad utredare, Maria Helgée

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
UN § 180

Dnr 2016/00206

Återsökande av bidrag kopplat till flyktingmottagande.

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Utbildningsnämnden gav vid nämndsmötet 2016-09-27 utbildningschefen
uppdrag utifrån revisionsrapporten från PWC. Ett uppdrag bestod i att
komplettera utbildningsnämndens/sektor utbildnings rutiner med information
om vilka bidrag som kan sökas, kopplat till flyktingmottagandet, och förtydliga
vad som ska ske i samband med att ett beslut om utbetalning inkommer från
Migrationsverket. Ett annat uppdrag bestod i att regelbundet följa upp
verksamhet och bidrag inom flyktingmottagandet.
Det finns flera bidrag att erhålla och söka kopplat till mottagandet av
nyanlända. För att säkerställa hanteringen och ansökningarna av de bidrag som
är möjliga att ansöka om har sektor utbildning upprättat en rutin för
återsökning av statsbidrag kopplat till nyanlända. Rutinen beskriver hanteringen
av de aktuella statsbidrag som finns för respektive verksamhet och anger även
vem som är ansvarig för respektive bidrag.
Under 2016 har sektor utbildning erhållit bidrag från Migrationsverket och
Skolverket.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse ”Statsbidrag kopplat till mottagandet av nyanlända” upprättad
av kvalificerad utredare Maria Helgée och utbildningschef Katarina Lindberg.
Rutin för återsökning av statsbidrag kopplat till mottagandet av nyanlända.
Erhållna bidrag för nyanlända 2016.
Expedierats till:
Utbildningschef, Katarina Lindberg
Kvalificerad utredare, Maria Helgée
Ekonom, Pia Svartén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
UN § 181

Dnr 2016/00408

Inkluderande arbetssätt - Informationsärende

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Utbildningschef Katarina Lindberg fick i uppdrag, 2016-05-31 (Unau § 50) att
delge nämnden några exempel på hur verksamheterna bedrivit inkluderande
arbetssätt för att klara nämndmål 4, 2016.
Behandling på sammanträdet

Nicklas Johansson, lärare Högelidsskolan och Zophia Zander Norell, rektor på
Högelidsskolan F-6, informerar hur man nått framgång genom att använda
Minecraft (spel) i undervisningen, som et exempel på inkluderande arbetssätt
med IT som stöd.
Underlag för beslut

Muntlig redovisning på mötet.

Expedierats till:
Nicklas Johansson, lärare
Zophia Zander Norell, rektor

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 8

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-13

Utbildningsnämnden
UN § 182

Dnr 2016/00367

Motion om att ta fram riktlinjer för vad som vägs in i
begreppet närproducerade råvaror/livsmedel inför
kommande upphandlingar

Beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motion.
Motivering för att avslå motionen:
Mariestads kommuns antagna riktlinjer visar tydligt på viljan att möjliggöra för
lokala producenter att lämna anbud.
Begreppet närproducerat/lokalproducerat är inte tillämpningsbart enligt Lagen
om offentlig upphandling, utan det är utformningen av förfrågningsunderlag
och dialog med producenter i närområdet som möjliggör/öppnar upp för dessa
att lämna anbud.
Utbildningsnämnden har sedan år 2013 arbetat aktivt med kostens riktlinjer, där
närproducerade råvaror och livsmedel finns med prioriterat fokus vid kostens
upphandlingar.
Bakgrund

Marie Bivefors (SD) inkom den 12 september 2016 med rubricerad motion.
Motionären föreslår att kommunen tar fram tydliga riktlinjer och kriterier till
kommunens verksamheter, vilka råvaror det kan gälla och vad räknas som
närområde.
Det finns ingen officiell definition av hur nära närproducerat är.
Närproducerade livsmedel definieras av föreningen LivsmedelsSverige på
Lantbruksuniversitetet som ”mat som produceras, förädlas och konsumeras
inom ett visst område där avsändaren framgår tydligt”.
Av Mariestad kommuns riktlinjer ”Riktlinjer för kostverksamheten i Mariestads
kommun” framgår att ”Mariestads kommun använder en stor andel svenska
livsmedel. Kommunen strävar efter att – inom ramen för upphandlingsreglerna
– bibehålla och helst öka den andelen. Ambitionen är att öka andelen
lokalproducerade livsmedel och andelen ekologiska livsmedel, minska
matsvinnet i alla led, ha en produktion med låg klimatpåverkan och minska
onödiga tillsatser i maten.” Det framkommer även att ”Ambitionen är att –
inom ramen för upphandlingsreglerna – öka andelen svenska livsmedel. Genom
att dela upp livsmedelsupphandlingarna i mindre varuområden kan mindre
företag lättare klara av att lägga konkurrenskraftiga anbud.”

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts § 182
Det går inte att fastställa begreppet närproducerat då detta är beroende av
produkt samt tillgång i närområdet. Att precisera närproducerat skulle snarare
minska möjligheten att uppnå målen i riktlinjerna.
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 ”Motion om att ta fram riktlinjer för vad som vägs in i
begreppet närproducerade råvaror/livsmedel inför kommande upphandlingar”
upprättad av kostchef Ann-Christine Gustafsson och utbildningschef Katarina
Lindberg.
Remiss: Motion om att ta fram riktlinjer för vad som vägs in i begreppet
närproducerade råvaror/livsmedel inför kommande upphandlingar

Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Utbildningschef Katarina Lindberg
Kostchef Ann-Christine Gustafsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
UN § 183

Dnr 2016/00369

Motion om ökad andel närproducerade och ekologiska
livsmedel inom kommunens verksamheter

Beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Motivering till att avslå motionen:
I Mariestad kommuns riktlinjer ”Riktlinjer för kostverksamheten i Mariestads
kommun” framgår att ”Mariestads kommun använder en stor andel svenska
livsmedel. Ambitionen är att öka andelen lokalproducerade livsmedel och
andelen ekologiska livsmedel.
Kommunen har sedan 2012 jobbat för att hitta bra sätt för lokala leverantörer
att kunna lämna anbud på just sina varor. Hållbara val, i sann biosfäranda, för
lokala arbetstillfällen där även smak och kvalitet fått styra.
Utbildningsnämnden arbetar aktivt med att öka andelen närproducerade
livsmedel inom kommunens verksamheter. Detta har resulterat i att kommunen
för närvarande har upphandlade avtal med 11 lokala leverantörer. I vissa av
dessa avtal har leverantören ett flertal lokala producenter.
Bakgrund

Marie Bivefors (SD) inkom den 12 september 2016 med rubricerad motion
Motionären föreslår att det ska göras en kartläggning på nuvarande livsmedel
inom verksamheten, som kunde ersättas med närproducerat ekologiska
livsmedel på ett kostnadseffektivt hälsofrämjande sätt, att göra en kartläggning
och få kontakt med lokala bönder och näringsidkare för ett framtida samarbete
när det gäller inköp av lokalproducerad mat samt att kommunen satsar på att
sätta Mariestad på kartan som den mest eko-vänligaste och lokalfrämjande
staden.
Av Mariestad kommuns riktlinjer ”Riktlinjer för kostverksamheten i Mariestads
kommun” framgår att ”Mariestads kommun använder en stor andel svenska
livsmedel. Kommunen strävar efter att – inom ramen för upphandlingsreglerna
– bibehålla och helst öka den andelen. Ambitionen är att öka andelen
lokalproducerade livsmedel och andelen ekologiska livsmedel, minska
matsvinnet i alla led, ha en produktion med låg klimatpåverkan och minska
onödiga tillsatser i maten.”
Kommunen har sedan 2012 jobbat för att hitta bra sätt för lokala leverantörer
att kunna lämna anbud på just sina varor. Hållbara val, i sann biosfäranda, för
lokala arbetstillfällen där även smak och kvalitet fått styra. I dagsläget har
kommunen upphandlade avtal med 11 lokala leverantörer. I vissa av dessa avtal
kan en leverantörer ha ett flertal lokala producenter. Detta har lett till att
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts § 183
upphandlingsenheten samt kostavdelningen deltagit och informerat vid ett
flertal seminarier, exempelvis Upphandling24 och Lokalproducerat i Väst.
Kostchefen deltog även som representant för de offentliga köken i Västra
götalandsregionen i ett dialogmöte på länsstyrelsen i Göteborg. Detta var
initierat av Landsbygdsnätverket. Kostchefen deltar i årsvisa träffar med LRF
kommungrupp i Mariestad där frågor om livsmedel och upphandling tas upp.
Kommunen strävar efter att kontinuerligt öka andelen ekologiska råvaror i de
offentliga måltider som serveras och vid den senaste mätningen, 2015, uppgick
andelen ekologiska livsmedel till 20 %. Idag finns dock inte ekologiska
lokalproducerade alternativ till alla råvaror kommunen inhandlar.
Det är viktigt med fortsatt lokal matproduktion för att ha en levande landsbygd.
Det är också viktigt för biologisk mångfald och sysselsättning. De
upphandlingsregler som antagits ger också möjlighet att handla mer
lokalproducerat och/eller ekologiskt. Om ekologisk lokalproducerad mat ska
prioriteras kommer en kostnadsökning att ske.
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 ” Motion om ökad andel närproducerade och ekologiska
livsmedel inom kommunens verksamheter” upprättad av kostchef AnnChristine Gustafsson och utbildningschef Katarina Lindberg.
Remiss: Motion om ökad andel närproducerade och ekologiska livsmedel inom
kommunens verksamheter.

Expedierats till:
Kommunfullmäktige
Utbildningschef Katarina Lindberg
Kostchef Ann-Christine Gustafsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
UN § 184

Dnr 2016/00298

Komplettering av Huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete - sammanställning läsåret 2015/2016

Beslut

1. Fastställa de kompletterande åtgärderna till verksamhetsmålen, under
avsnitt 1.3.2. Verksamhetsmål läsår 2016/2017
2. Godkänna komplettering avseende grundsärskolans fullföljda skolgång,
under avsnitt 3.7.2. Lärande/kunskaper
Bakgrund

Enligt 4 kap. skollagen (2010:800) 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. Om det vid uppföljning framkommer brister i verksamheten ska
huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.
Vid nämndsammanträdet i juni 2016 antog utbildningsnämnden
Verksamhetsplan för år 2016-2019, vilken anger riktningen på
utbildningsnämndens prioriterade utvecklingsområden de kommande fyra åren
(UN § 108). Utbildningsnämndens verksamhetsmål (prioriterade
utvecklingsområden) följs upp årligen i ”Sammanställning av huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete” (UN § 135, 2016-09-20) och i årsredovisningen.
De övergripande exemplen på kompletterande åtgärder för att nå
verksamhetsmålen samt komplettering avseende grundsärskolans fullföljda
skolgång är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och utgör ett komplement
till ”Sammanställning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete läsåret
2015/2016”. I enlighet med ”Riktlinje för det systematiska kvalitetsarbetet” tas
fortlöpande åtgärder fram även på avdelnings- 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts § 184
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse "Komplettering Sammanställning av huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete, läsår 2015/2016".
Komplettering ”Sammanställning av huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete, läsår 2015/2016”.
Grundsärskolans fullföljda skolgång.

Expedierats till:
Utbildningschef Katarina Lindberg
Tf. grundskolechef Anna-Karin Yséus
Rektor Maria Appelgren
Elevhälsochef Stina Lindell
Kostchef Ann-Christine Gustafsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
UN § 185

Dnr 2015/00305

Tidsplan för implementering av systemet check in/check out

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner informationen.
Bakgrund

I december 2015 beslutade sektor utbildnings ledningsgrupp, i dialog
med utbildningsnämnden, att köpa in ett planeringsverktyg, ”check in
check out”, för förskola och fritidshem.
Syftet med planeringsverktyget är att:
Öka digitaliseringen i förskolan och fritidshemmet
Skapa effektiv planering och organisering av verksamheterna
Säkerställa statistik till huvudmannen
Minska administrationen för personalen
Under våren 2016 utbildades administratör för förskolan samt
förskolans IT-strateg i systemet. Kompassens förskola blev i augusti
2016 pilotförskola för test av systemet och från och med den 1
november 2016 använder Kompassens förskola planeringsverktyget
fullt ut. Den 1 december 2016 kommer en testperiod av
planeringsverktyget påbörjas på Sikelvingens förskola, för att därefter
implementeras fullt ut.
Under förutsättning att planeringsverktyget fungerar väl i de två första
förskolorna, kommer sedan implementering av systemet ske i samtliga
förskoleområden under våren 2017. Från och med augusti 2017
kommer implementeringen i fritidshemmen påbörjas med start på
Unicaskolan och Prismaskolan.
Underlag för beslut

Lifecare planering förskola. Information från leverantören Tieto.
Expedierats till:
Tf. grundskolechef, Anna-Karin Yséus
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 15

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-13

Utbildningsnämnden
UN § 186

Dnr 2015/00405

Svar till skolinspektionen angående besök i Mariestad.
Pedagogisk omsorg

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner svar till Skolinspektionen.
Bakgrund

Skolinspektionen har under hösten 2015 genomfört en kvalitetsgranskning av
pedagogisk omsorg i Mariestads kommun med syfte att utreda om
verksamheten är utformad för att främja och stimulera barnens utveckling och
lärande. Skolinspektionens granskning visade att den aktuella verksamheten
utformats så att den främjar och stimulerar barnens utveckling och lärande.
Detta synliggörs bland annat genom att barnen erbjuds en språkutvecklande
miljö där deras lek och intresse för att lära främjas. Barnen ges också stöttning i
det sociala samspelet.
I Skolinspektionens beslut från den 7 januari 2016 bedömdes att verksamheten
i större utsträckning behöver ge barnen möjlighet att ta del av andra
verksamheter i samhället för att främja barnens allsidiga kontakter och sociala
gemenskap även utanför gruppen.
Skolinspektionen förelade därför Mariestads kommun att dels, senast den 7
mars 2016, inkomma med redovisning av en skriftlig planering för hur man
avser att arbeta för att förbättra det identifierade utvecklingsområdet och att
dels, senast den 7 januari 2017, inkomma med en uppföljande redovisning av
planerade och genomförda åtgärder
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 "Yttrande till Skolinspektionen" upprättad av chef förskolan
Anna-Karin Yséus och utbildningschef Katarina Lindberg.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 16

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-13

Forts § 187
Beslut Skolinspektionen, 2016-01-07.
Yttrande till Skolinspektionen, ”Redovisning av planerade och
genomförda åtgärder efter granskning av pedagogisk omsorg som
bedrivs i Mariestads kommun.

Expedierats till:
Tf. Grundskolechef Anna-Karin Yséus

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 17

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-13

Utbildningsnämnden
UN § 187

Dnr 2016/00157

Ärendegång när medarbetare kränker barn/elev Informationsärende

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Utbildningsnämnden gav 2016-10-11 (Un § 157) utbildningschefen i
uppdrag att på ett nämndsmöte redovisa för hur sektor utbildning hanterar
eventuella kränkningar utförda av medarbetare mot barn/elev. Vid
dialogmöte mellan utbildningsnämndens ledamöter och
förskolechefer/rektorer 2016-10-19 diskuterades frågan fördjupat.
När medarbetare kränker barn/elev följs upprättad rutin vid diskriminering
och/eller kränkande behandling och anmälan sker skyndsamt till
utbildningsnämnd. Rektor har ett särskilt ansvar för den utsatte och vidtar
åtgärder utifrån detta enligt rutinen. Enhetschef utser vem/vilka som ska
genomföra utredningen när elev kränkt annan elev. När medarbetare kränkt
barn/elev, är det alltid enhetschef som utreder själv och avdelningschef som
utreder när enhetschef kränkt barn/elev.
Beroende på ärendets art och omfattning kan följande ske med medarbetaren
i enlighet med gällande kollektivavtal:




Dokumenterat allvarssamtal.
Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning.
Avslutande av anställning.

Expedierats till:
Utbildningschef Katarina Lindberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 18

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-13

Utbildningsnämnden
UN § 188

Dnr 2016/00044

Aktuellt - utbildningschefen har ordet

Utbildningschef Katarina Lindberg informerar

Med anledning av att Skolinspektionen under våren 2017 kommer att
genomföra sin regelbundna tillsyn i Mariestad gavs bland annat följande
information på ett upptaktsmöte den 2 december 2016 i Göteborg:
 Huvudmannen kommer att tillsynas inom samtliga 7 verksamhetsområden
och kommer att få totalt 7 beslut (förskola, förskoleklass/grundskola,
fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och
vuxenutbildning).
 På enhetsnivå kommer i ett första steg Lockerudsskolan, Tidavads skola och
Högelidsskolan 7-9 få en fördjupad granskning (utifrån kunskapsresultat och
de enkäter som genomförts med personal, vårdnadshavare och elever).
 Grundsärskolan och gymnasiesärskolan kommer också att få fördjupad
granskning på enhetsnivå.
 Granskningen kommer med stor sannolikhet att genomföras under
april/maj.
_____________________________
Erhållna statsbidrag från Skolverket:
Statsbidrag för Lärarlyftet II ht 2016.
Statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärvägar för lärare höstterminen
2016.
Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd vt 2016.
Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds juli –
december 2016.
Statsbidrag för fortbildning gällande specialpedagogiska insatser ht 2016.
Avslag statsbidrag från Skolverket:
Statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek juli-december 2016.
Återbetalning av statsbidrag till Skolverket:
Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb för bidragsår 2016.
_____________________________
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 19

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-13

Forts § 188
Regeringen har avsatt medel till kvalitetsförbättrande åtgärder inom
musikskolor och kulturskolor. Mariestads musikskola har ansökt och fått medel
för klassorkester i årskurs 2. Musikskolan kommer, tillsammans med
Prismaskolan, genomföra detta under höstterminen 2017 och hoppas på en
förlängning under vårterminen 2018.
_____________________________
Avdelning förskola avser tillsammans med Bemanningsenheten inrätta två
resursteam. Ett team för ”långtidspool” och ett team i en ”korttidspool”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-13

Utbildningsnämnden
UN § 189

Dnr 2016/00045

Ordföranden har ordet – uppdrag till utbildningschefen

Ordförande Anette Karlsson informerar

Utbildningsnämndens arbetsutskott gav utbildningschefen, 2016-11-29 (Unau
§ 99) i uppdrag att ta fram en blankett för avvikelsemätning.
Uppdrag till utbildningschef

Utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att ge exempel på hur
grundskolan arbetar med att ge högpresterande elever goda utmaningar för sitt
fortsatta lärande.
Utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att utreda och ta fram
förslag på lokalförsörjning för utbildningsnämndens verksamheter utifrån
framtida behov.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-13

Utbildningsnämnden
UN § 190

Dnr 2016/00210

Rapporter

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner rapporterna.
Bakgrund

Sture Pettersson (S) har lämnat rapport från:

Justerandes signatur

-

Dialogdag angående Vuxenutbildning.

-

Avstämningskonferens

Utdragsbestyrkande

Sida 22

Sammanträdesprotokoll
Sida 23

Sammanträdesdatum
2016-12-13

Utbildningsnämnden
UN § 191

Dnr 2016/00047

Delegationsbeslut

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner informationen.
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna

Delegat: Zophia Zander Norell, rektor Högelidsskolan f-6
Del nr: Ärende:
C25
Rapport till huvudman vid diskriminering
och/eller kränkande behandling
C25
Rapport till huvudman vid diskriminering
och/eller kränkande behandling

Diarienr:
Dnr UN 2016/435
Dnr UN 2016/446

Delegat: Lena Ottosson Burge, rektor Grangärdet och Ullervad
Del
nr:
C25

Ärende:

Diarienr:

Rapport till huvudman vid diskriminering
och/eller kränkande behandling

Dnr UN 2016/421

Delegat: Maria Appelgren, rektor Vadsbogymnasiet
Del nr: Ärende:
C25
Rapport till huvudman vid diskriminering
och/eller kränkande behandling

Diarienr:
Dnr UN 2016/388

Delegat: Yvonne Arestrand, tf. rektor Hasslerör
Del
nr:
C25

Justerandes signatur

Ärende:

Diarienr:

Rapport till huvudman vid diskriminering
och/eller kränkande behandling

Dnr UN 2016/425

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 24

Sammanträdesdatum
2016-12-13

Forts § 191
Delegat: Emma Bohman, rektor Leksbergs och Lockeruds skolor
Del
nr:
C25
C25

Ärende:

Diarienr:

Rapport till huvudman vid diskriminering
och/eller kränkande behandling
Rapport till huvudman vid diskriminering
och/eller kränkande behandling

Dnr UN 2016/427
Dnr UN 2016/428

Delegat: Synneve Åberg, rektor Högelid 7-9
Del nr: Ärende:
C25
Rapport till huvudman vid diskriminering
och/eller kränkande behandling

Diarienr:
Dnr UN 2016/436

Delegat: Susanne Bohm, förskolechef
Del nr: Ärende:
C28
Utökad vistelsetid enligt paragraf 7 i skollagen.
M.N
C28
Utökad vistelsetid enligt paragraf 7 i skollagen.
V.N
C28
Utökad vistelsetid enligt paragraf 7 i skollagen.
H.B

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Diarienr:
Dnr UN 2016/432
Dnr UN 2016/432
Dnr UN 2016/432

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-13

Utbildningsnämnden
UN § 192

Dnr 2016/00006

Handlingar att anmäla till utbildningsnämnden 2016

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna

Justerandes signatur



Inbjudan – Fullföljda studier.



Inbjudan – Flyktingmottagande i förändring.



Inbjudan – SIQ Bättre skola 2017.



Lika värde nr 4.



Protokollsutdrag Ks - Beslut Avstämning av integrationsrelaterade
verksamheter.



Protokollsutdrag Ksau – Beslut Tidplan budget- och målarbete.



Protokollsutdrag Ksau – Beslut Tidplan mål- och ekonomiprognoser.



Samrådsremiss Ekuddens camping m m.



Samrådsremiss Humlet 2.



Statsbidrag för Lärarlyftet II ht 2016.



Statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärvägar för lärare
höstterminen 2016.



Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd vt
2016.



Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte
erbjuds juli – december 2016.



Statsbidrag för fortbildning gällande specialpedagogiska insatser ht
2016.



Statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek juli-december 2016.



Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb för
bidragsår 2016.

Utdragsbestyrkande

Sida 25

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-13

Utbildningsnämnden
UN § 193

Dnr 2016/00086

Återkoppling punkt kränkningar m m

Beslut

Utbildningsnämnden kallar företrädare för Vadsboskolan för mer information
om vidtagna åtgärder i ett elevärende till utbildningsnämnden den 17 januari
2017.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 26

