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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-01-21 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.00-11.00 

 
Beslutande Anette Karlsson  (M) ordförande 

Sture Pettersson  (S) vice ordförande 
Katarina Brydzinski  (M) ledamot 
Stefan Erikson  (M) ledamot 
Ola Jonegård  (M) ledamot, ej §§ 7-8 
Helena Hallerhed  (C) ledamot 
Leif  Jonegård  (L) ledamot, ej §§ 7-8 
Leif Andersson  (S) ledamot 
Arne Andersson  (S) ledamot 
Chris Nygren  (V) ledamot 
Joar Strid  (SD) ledamot 
Cathrine Kronberg (M) tjänstgörande ersättare 
Lillemor Ågren  (S) tjänstgörande ersättare 
Liselotte Andersson (M) tjänstgörande ersättare, §§ 7-8 
Pernilla Nielsen (M) tjänstgörande ersättare, §§ 7-8 
Birgitta Svensson (C) tjänstgörande ersättare, §§ 5-6 

 
Övriga deltagare Liselotte Andersson  (M) ersättare, §§ 1-6, 9-19 

Pernilla Nielsen  (M) ersättare, §§ 1-6, 9-19 
Birgitta Svensson  (C) ersättare, §§ 1-4, 7-19 
Ulrika Johansson  (S) ersättare 
Per Rosengren  (V) ersättare 
Maria Appelgren utbildningschef 
Per Ahlström säkerhetssamordnare, § 2 
Anna-Karin Yséus grundskolechef, § 3 
Malin Burman rektor, § 3 
Pia Svartén controller, § §5-6 
Sören Pettersson ekonomiintendent, §§ 7-8 
Irina Kitaeva upphandlare, §§ 9-11 
Maria Helgée skoljurist, §§ 9-10, 12 
Maj-Lis Häljeskog kostchef, §§ 12-13 
Carina Törnell sekreterare 

Justerare Sture Pettersson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-19 

 Carina Törnell  

Ordförande  
 

 Anette Karlsson  

Justerande  
 

 Sture Pettersson  

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-01-21 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-01-21 

Anslagsdatum 2020-01-28 Anslaget tas ner 2020-02-20 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämnden 

UN § 1                                                   Dnr 2020/00001  

Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.                       
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Utbildningsnämnden 

UN § 2                                                   Dnr 2020/00013  

Säkerhetsinformation 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Säkerhetssamordnaren Per Ahlström informerar om grunderna för att på ett 
säkert sätt arbeta med känsliga personuppgifter, GDPR. Hur vi hanterar 
information och våra digitala verktyg på ett bra sätt - Informationssäkerhet.       

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Säkerhetssamordnare Per Ahlström 
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Utbildningsnämnden 

UN § 3                                                   Dnr 2019/00309  

Presentation nya chefer inom sektor utbildning.  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

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

Malin Burman, ny rektor på Ullervads skola presenterar sig.  

Rektorsorganisationen på respektive enhet inom förskola och skola gås igenom. 
Förändringar har skett på Ullervads skola som fått ny rektor, Prismaskolan har 
ny biträdande rektor  och Vadsbogymnasiet som får ny avdelningschef/rektor 
den 1 mars 2020.                

 

 

Expedierats till: 
Rektor Malin Burman 
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Utbildningsnämnden 

UN § 4                                                   Dnr 2020/00002  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningar 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Inkomna anmälningar, utredningar och avslutade befarade kränkningsärenden 
redovisas.         

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  
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Utbildningsnämnden 

UN § 5                                                   Dnr 2019/00235  

Resursfördelning enligt resursfördelningsmodell 2020 - 
förskola och grundskola 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa belopp för resursfördelning 
2020 enligt framtaget förslag för förskola. 

2. Utbildningsnämnden beslutar fastställa belopp för resursfördelning 
2020 enligt framtaget förslag för grundskola, grundsärskola och 
fritidshem. 

På grund av jäv deltar inte Helena Hallerhed (C) i handläggningen av detta ärende. 

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade den 29 oktober 2014, Un § 155, föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för resursfördelningsmodell för 
förskoleverksamhet och för resursfördelningsmodell för grundskola F-9.                   

De framtagna riktlinjerna omfattar inte pedagogisk omsorg. Principerna 
reviderades 2015-10-26, 2016-09-26 och 2017-09-25. 

Riktlinjerna är framtagna för att motsvara kraven på kommunernas 
resursfördelning efter ändring i Skollagen den 1 juli 2014. 

Enligt resursfördelningsmodellerna ska utbildningsnämnden årligen fastställa 
grundbelopp och besluta om viktning av de variabler som utgör underlag för 
strukturtilldelning. 

I grundbeloppet finns specifika belopp för grundtilldelning, strukturtilldelning, 
tilldelning för nyanlända barn och unga, tilldelning för lokalkostnader, 
tilldelning till förskolor/skolor med få barn/elever, tilldelning för fritidshem 
och startbidrag till eventuell nystartad förskola. 

Framtagna belopp bygger på riktlinjer för resursfördelningsmodellerna. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) förslår att nämnden beslutar fastställa belopp 
för resursfördelning 2020 enligt framtaget förslag för förskola och förslag för 
grundskola, grundsärskola och fritidshem och finner att nämnden beslutar 
enligt förslaget. 
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Forts § 5 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Belopp för resursfördelning 2020 enligt antagen 
Resursfördelningsmodell" upprättad av controller Pia Svartén och 
utbildningschef Maria Appelgren. 

Resursfördelning Förskola 2020. 

Resursfördelning Grundskola F-9 2020.  

 

 

Expedierats till: 
Controller Pia Svartén 
Berörda friskolor 
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Utbildningsnämnden 

UN § 6                                                   Dnr 2019/00234  

Barnpeng och elevpeng - grundbelopp - Fristående förskola 
och grundskola 2020 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa ersättningen för 2020 för 
fristående förskolor enligt förslag. 

2. Utbildningsnämnden beslutar fastställa ersättningen för 2020 för 
fristående grundskolor och fritidshem enligt förslag. 

På grund av jäv deltar inte Helena Hallerhed (C) i handläggningen av detta ärende. 

Bakgrund 

Bidraget till fristående förskolor, grundskolor, fritidshem och förskoleklasser 
ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. ”Offentliga bidrag på 
lika villkor, sfs 2009:672”. 

Kommunens budget för verksamheten det kommande året ligger till grund för 
bidraget.  

Bidraget består av ett grundbelopp och vid behov efter särskilt beslut enligt 
kommunens rutiner ett tilläggsbelopp.  

Kommunens beslut om grundbelopp och tilläggsbelopp kan överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol.  

Grundbeloppet ska fördelas till kommunala och fristående förskolor, 
grundskolor och fritidshem så att ersättningen blir helt likvärdig. 

Grundtilldelning till fristående förskolor, skolor och fritidshem innehåller 
ersättning för:  

• Undervisning och pedagogisk verksamhet  

• Utrustning, läromedel och förbrukning 

• Elevhälsa (ej förskola, fritidshem)  

• Måltider  

• Administration 

• Mervärdesskatt  

• Lokalkostnader 
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Forts § 6 
 

Förutom grundtilldelningen i grundbeloppet, som är lika för alla barn inom 
samma verksamhet, görs också en strukturtilldelning utifrån socioekonomiska 
variabler. De socioekonomiska variablerna viktas och bildar ett index som utgår 
ifrån statistik inhämtad från SCB.  

För elever som går på en fristående för- eller grundskola utanför Mariestads 
kommun beräknas det socioekonomiska indexet på snittet av index för alla 
skolor belägna i Mariestads kommun.  

Mariestads kommun har även tilldelning för nyanlända barn och elever, 
förskolor/skolor med få barn/elever och startbidrag för nystartad förskola, 
samma regler gäller för motsvarande fristående verksamheter.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår nämnden att besluta fastställa 
ersättningen för fristående förskolor och ersättningen för fristående 
grundskolor och fritidshem enligt framtaget förslag och finner att nämnden 
beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Barnpeng och elevpeng (grundbelopp) 2020" upprättad av 
controller Pia Svartén och utbildningschef Maria Appelgren. 

Ersättning för fristående förskolor 2020. 

Ersättning för fristående skolor 2020. 

 

 

Expedierats till: 
Controller Pia Svartén 
Berörda friskolor 
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Utbildningsnämnden 

UN § 7                                                   Dnr 2019/00019  

Vadsbogymnasiets programpriser 2020 för interkommunala 
ersättningar. 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa Vadsbogymnasiets 
programpriser enligt upprättat förslag. 

På grund av jäv deltar inte Leif Jonegård (L) och Ola Jonegård (M) i handläggningen av 
detta ärende. 

Bakgrund 

Prislistan för programmen vid gymnasiet används för att fastställa 
interkommunala ersättningar som Mariestads kommun fakturerar till andra 
kommuner.  

När en elev kommer från en kommun inom Utbildning Skaraborgs 
samverkansområde gäller Utbildning Skaraborgs prislista istället.  

För Marinteknikprogrammet och Introduktionsprogrammet gäller 
Mariestadsprislistan också för kommuner inom Utbildning Skaraborgs 
samverkansområde. 

Prislistan används även för att fastställa interkommunala ersättningar till 
gymnasieskolor i kommunal regi utanför Utbildning Skaraborgs 
samverkansområde.     

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 "Programpriser Vadsbogymnasiet 2020" upprättad av 
ekonomiintendent Sören Pettersson och utbildningschef Maria Appelgren. 

Vadsbogymnasiets programpriser 2020. 

Bidrag till friskolor 2020.  

Expedierats till: 
Ekonomiintendent Sören Pettersson 
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Utbildningsnämnden 

UN § 8                                                   Dnr 2019/00020  

Vadsbogymnasiets programpriser särgymnasiet 2020 för 
interkommunala ersättningar. 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer Vadsbogymnasiets programpriser för 
särgymnasiet enligt följande: 
 

Program Terminspris Årsbelopp 

Individuellt program (IAIND) 183 710 kr 367 420 kr 

Fastighet, anläggning och byggnation (FAFAS) 184 262 kr 368 524 kr 

Hotell, restaurang och bageri (HRHOT) 180 470 kr 360 940 kr 

 

På grund av jäv deltar inte Leif Jonegård (L) och Ola Jonegård (M) i handläggningen av 
detta ärende. 

Bakgrund 

Priserna används för att fastställa interkommunala ersättningar som Mariestads 
kommun fakturerar till andra kommuner som har elever på särgymnasiet i 
Mariestad.  

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 "Vadsbogymnasiets programpriser särgymnasiet 2020 för 
interkommunala ersättningar" upprättad av ekonomiintendent Sören Pettersson 
och utbildningschef Maria Appelgren.       

Expedierats till: 
Ekonomiintendent Sören Pettersson 
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Utbildningsnämnden 

UN § 9                                                   Dnr 2019/00301  

Upphandling skolskjuts med buss 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att anta Anbud D för genomförande av 
skolskjuts med buss under perioden 2020-08-01 - 2024-07-31. Kommunen har 
möjlighet att förlänga avtalsperioden med 2+2 år. 

Paragrafen justeras omedelbart.          

Bakgrund 

Mariestads kommun har genomfört upphandling av skolskjutsar med buss. 
Detta med anledning av kommunens nuvarande avtal löper ut sommaren 2020. 

Fyra anbud har kommit in i upphandlingen (vidare anbud A, B, C, D). Samtliga 
säljare uppfyller uppsatta kvalificeringskrav på anbudsgivare.  

Enligt upphandlingsdokument skulle kommunen anta det lägsta anbudet, som 
uppfyller samtliga krav, ställda i upphandlingen. Inkomna anbud har 
rangordnats enligt offererad anbudskostnad. Vidare har prövning av det lägsta 
anbudet visat att anbudet inte har angivits utifrån förutsättningarna i 
upphandlings-dokument. I och med detta lades Anbud A åt sidan och prövning 
genomfördes av det näst lägsta anbudet.  

Anbud D är näst lägsta anbudet och uppfyller alla i upphandlingen ställda krav.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår att utbildningsnämnden antar anbud 
D för genomförande av skolskjuts med buss under perioden  
2020-08-01 - 2024-07-31. Kommunen har möjlighet att förlänga avtalsperioden 
med 2+2 år.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Upphandling av skolskjuts med buss" upprättad av 
upphandlare Irina Kitaeva. 

Upphandlingsrapport 19/65: Skolskjuts med buss.     

 

Expedierats till: 
Upphandlare Irina Kitaeva 
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Utbildningsnämnden 

UN § 10                                                   Dnr 2019/00300  

Upphandling skolskjuts med taxi 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att anta Anbud A för genomförande av skolskjuts 
med taxi under perioden 2020-08-01 - 2022-07-31. Kommunen har möjlighet 
att förlänga avtalsperioden med 1+1 år. 

Paragrafen justeras omedelbart.  

Bakgrund 

Mariestads kommun har genomfört upphandling av skolskjutsar med taxi. 
Detta med anledning av kommunens nuvarande avtal löper ut sommaren 2020. 

Ett anbud har kommit in i upphandlingen (vidare anbud A). Anbud A uppfyller 
samtliga, ställda i upphandlingen krav på uppdragetsgenomförande. 
Anbudspriserna i anbud A bedöms vara konkurrenskraftiga.    

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår att nämnden antar Anbud A för 
genomförande av skolskjuts med taxi under perioden 2020-08-01 - 2022-07-31. 
Kommunen har möjlighet att förlänga avtalsperioden med 1+1 år.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Upphandling av skolskjuts med taxi" upprättad av 
upphandlare Irina Kitaeva. 

Upphandlingsrapport 19/86:Skolskjuts med taxi.    

 

 

Expedierats till: 
Upphandlare Irina Kitaeva 
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Utbildningsnämnden 

UN § 11                                                   Dnr 2020/00014  

Delegation - Upphandling Ramavtal för leverans av 
portionsformar till förpackningsmaskiner. 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar delegera till utbildningsnämndens arbetsutskott  
att besluta om antagande av ramavtalsleverantör vid upphandling av 
portionsformar.      

Bakgrund 

På uppdrag av verksamhet kost, sektor utbildning, genomför 
upphandlingsenheten upphandling av ramavtal gällande leveranser av 
portionsformar. Formarna används i förslutningsmaskiner vid matlagning för 
hemleveranser inom äldreomsorg.   

Upphandlingen genomförs vart fjärde år. Avtalet används för successiva avrop 
av avtalade produkter under avtalsperioden. 

Kommunens nuvarande avtal går ut 2020-02-28 och nytt avtal planeras att börja 
gälla from 2020-03-01.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår att nämnden delegerar till 
arbetsutskottet att besluta om antagande av ramavtalsleverantör vid 
upphandling av portionsformar och finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ” Delegation att beslut vid upphandling av ramavtal, ärende 
19/94: Portionsformar” upprättad av upphandlare Irina Kitaeva och 
utbildningschef Maria Appelgren.  

 

 

Expedierats till: 
Upphandlare Irina Kitaeva 
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Utbildningsnämnden 

UN § 12                                                   Dnr 2019/00310  

Medborgarförslag om att införa Klimatlådan för t ex skol- 
och hemtjänstpersonal i Mariestads kommun 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar att kostavdelningen under 2020 testar 
förslaget på ett begränsat antal enheter. 

2. Återkoppling till nämnden, 2020-05-19, om vilka enheter som provat 
försäljning av överbliven mat från kommunala kök och hur det 
fungerat.  

Bakgrund 

Sektor utbildning har utrett förutsättningarna för, att till anställda inom 
kommunen, sälja överbliven mat från kommunala kök med anledning av 
aktuellt medborgarförslag. 

Avsikten ska inte vara att sälja fullgoda måltider utan merparten av 
försäljningen ska bestå av ofullständiga måltider, alltså stycksaker av en hel 
måltid. Utredningen visar att gällande regler och bestämmelser på området gör 
det möjligt för Mariestads kommun att kunna sälja överbliven mat, under 
följande förutsättningar: 
 
- att försäljningen sker internt, till endast anställda i kommunen,  
- att försäljningen inte sker till ett för lågt pris,   
- att mervärdesbeskattning sker (12 %),  
- att kommunen ansvarar för och kan garantera matens tjänlighet,   
- att kommunen har skriftliga rutiner för ändamålet,  
- att förmånsbeskattning sker i de fall kompletta måltider säljs.  

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 § 12 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Medborgarförslag om att införa Klimatlådan för t.ex. skol- 
och hemtjänstpersonal i Mariestads kommun" upprättad av skoljusrist Maria 
Helgée, kostchef Maj-Lis Häljeskog och utbildningschef Maria Appelgren. 

Medborgarförslag om att införa klimatlådan av överbliven mat.  

 

Expedierats till: 
Kostchef Maj-Lis Häljeskog 
Medborgarförslagställaren, Monica Forsell 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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Utbildningsnämnden 

UN § 13                                                   Dnr 2017/00511  

Kostverksamheten - Omställningsfonden, validering 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Kostchef Maj-Lis Häljeskog informerar om att Mariestads kommun beviljats 
medel från Omställningsfonden för "Validering till kock".        

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Kostchef Maj-Lis Häljeskog 
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Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 14                                                   Dnr 2019/00339  

Familjecentralen Pärlan 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar godkänna att Familjecentralen Pärlan 
organisatoriskt flyttar från sektor utbildning till sektor stöd och omsorg 
med tillhörande rambudget om 555 012 kr. 

2. Utbildningsnämnden beslutar om en återrapport från Familjecentralen 
Pärlan hösten 2020.  

Bakgrund 

Familjecentralen är ett forum för samverkan mellan BVC, MVC, socialtjänsten 
och öppen förskola. Denna samverkan syftar till förebyggande och främjande 
arbete gentemot barn 0-6 år och deras föräldrar. Samverkan bidrar till sänkta 
trösklar för att söka hjälp för de familjer som önskar det, är en arena för 
verksamheterna att fånga upp familjer där man ser ett behov och erbjuder en 
plats för möten och utbyten mellan föräldrar. Familjecentralen samverkar även 
med ett antal andra parter, såsom tandvård och studieförbund. Både öppen och 
riktad verksamhet erbjuds.  

Familjecentralen med verksamhet öppen förskola ”Pärlan” är organiserad under 
Barn- och elevhälsan inom sektor utbildning. Verksamheten fungerar bra och 
har många besökare, den kan dock utvecklas till att ännu bättre möta de 
utmaningar som målgruppen står i. Den medarbetare som funnits i 
verksamheten har påtalat behov av att finnas i en arbetsgemenskap med de 
aktörer som ofta deltar i verksamheten. Familjebehandlingen har 
återkommande grupper och aktiviteter i den öppna förskolan, varför det anses 
lämpligt att samorganisera dessa verksamheter.  

I samband med omorganisering flyttas därmed rambudget 555.012 kr för 
familjecentralen samt medarbetare i verksamheten från sektor utbildning till 
sektor stöd och omsorg.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår att utbildningsnämnden beslutar 
godkänna att Familjecentralen Pärlan organisatoriskt flyttar från sektor 
utbildning till sektor stöd och omsorg med tillhörande rambudget om 555 012 
kr.  

 

 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-01-21 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Forts § 14 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Familjecentralen Pärlan” upprättad av utbildningschef Maria 
Appelgren.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
Socialnämnden 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-01-21 

Sida 21 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 15                                                   Dnr 2019/00341  

Remiss Västbus 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar godkänna upprättad skrivelse som remissyttrande 
till Västkom.  

Bakgrund 

Västbus riktlinjer för barn och unga med en sammansatt psykisk/psykiatrisk 
och social problematik antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar 
samarbete mellan de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen. 
Riktlinjerna reviderades senast 2012. Sedan dess har nya regelverk tillkommit i 
form av lagstiftning, socialstyrelsens och skolverkets anvisningar samt regionala 
avtal och överenskommelser, vilket medför att det inte längre finns behov av 
separat reglering i Västbus riktlinjer. 

Överenskommelsen om samverkan för barn och ungas bästa fullgör i Västra 
Götaland lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring 
placerade barn respektive hälsoundersökningar och ersätter Västbus tidigare 
riktlinjer.  

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 ”Remiss Västbus” upprättad av utbildningschef Maria 
Appelgren. 

Förslag remissvar. 

Missiv Remiss om samverkan för barns och ungas bästa. 

Remiss Samverkan för barns och ungas bästa.  

 

Expedierats till: 
Västkom, Västra Götalands regionen 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-01-21 

Sida 22 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 16                                                   Dnr 2020/00003  

Information på sammanträdet 

  

Beslut 

Skolinspektionen kommer till Mariestads kommun april - juni och utför sin 
regelbundna tillsyn. De kommer genomföra tillsyn på Grangärdets skola och 
Unicaskolan samt ha intervjuer med huvudmannen.                         

 

 

 
 

 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-01-21 

Sida 23 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 17                                                   Dnr 2020/00006  

Rapporter 

  

Beslut 

Inga rapporter finns att redovisa denna gång.                                                   

 

 

 
 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-01-21 

Sida 24 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 18                                                   Dnr 2020/00007  

Delegationsbeslut 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna 

 Delegat: Rektor förskola, Susanne Bohm 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Paragrafbeslut § 5 Utökad vistelsetid Dnr UN 2019/85 
(2) 

C28 Paragrafbeslut § 5 Utökad vistelsetid Dnr UN 2019/333 
(4) 

 
Delegat: Rektor förskola, Hanna Zachrisson 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Anmälan om kränkande behandling, Sekretess Dnr UN 2020/17  

 
Delegat: Rektorer  gr, gy, gysär 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Anmälan av befarade kränkningsärenden enligt 
förteckning 

Dnr UN 2019/71 
(10) 

 
Delegat: Skolskjutshandläggare Monica Lalli 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C29 Beslut skolskjutsärenden, november 2019, 
förteckning (11) 

Dnr UN 2019/70  

 
                     

 

 

 
  

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-01-21 

Sida 25 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 19                                                   Dnr 2020/00008  

Handlingar att anmäla 

  

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna 

1. Inbjudan - Fullföljda studier 28 februari 2020 B. 

2. Information fra ̊n FVM inför avrop av kommunala optioner 2019-12-13. 

3. Ksau § 422 årsprognos 2019. 

4. Ksau § 434 Inbjudningar. 

5. Miljökontoret Extra offentlig kontroll  Björkgården. 

6. Miljökontoret Extra offentlig kontroll  Björkgårdens servicekök. 

7. Miljökontoret Extra offentlig kontroll  Björkgårdenx. 

8. Miljökontoret Extra offentlig kontroll  Ullervads skola. 

9. Miljökontoret Föreläggande med vite Björkgårdens servicekök. 

10. Miljökontoret Livs Avgift extra offentlig kontroll Björkgårdens 

servicekök. 

11. Miljökontoret Livs Föreläggande Björkgården. 

12. Miljökontoret Livs Föreläggande Ullervads skola. 

13. Miljökontoret Livs Kontrollrapport Hasslebackens förskola. 

14. Miljökontoret Livs Kontrollrapport Hasslerörs skola förskola. 

15. Miljökontoret Livs Kontrollrapport Humlet. 

                           

 

 

 
  

 


