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Utbildningsnämnden 

UN § 20                                                   Dnr 2020/00001  

Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.                         
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Utbildningsnämnden 

UN § 21                                                   Dnr 2020/00002  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningar, sekretess 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Statistik över inkomna anmälningar, utredningar och avslutade befarade 
kränkningsärenden redovisas.  

Behandling på sammanträdet 

Grundskolechef Anna-Karin Yséus återkopplar tidigare rapporterade ärenden inom 
grundskolan. 

Utbildningschef informerar om ett elevärende och en händelse vid 
Vadsbogymnasiet. 

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  
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Utbildningsnämnden 

UN § 22                                                   Dnr 2019/00219  

Plan för Mariestads kommuns Introduktionsprogram 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar 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.  

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 om plan för Mariestads kommuns 
Introduktionsprogram" upprättad av programrektor Malin Ohlsson och 
utbildningschef Maria Appelgren. 

Plan för Mariestads kommuns Introduktionsprogram.       

 

 

Expedierats till: 
Maria Appelgren, utbildningschef 
Malin Ohlsson, t.f. rektor 
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Utbildningsnämnden 

UN § 23                                                   Dnr 2019/00331  

Motion angående utfasning av skadliga ämnen i kommunens 
förskolor 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att då arbetet för 
en giftfri förskola är pågående och är en ständig medveten process anses 
motionen vara besvarad.    

2. Utbildningsnämndens beslutar ge utbildningschefen i uppdrag att till 
utbildningsnämnden  återkoppla om hur arbetet med att efterfölja 
framtagen ”Handlingsplan giftfri förskola” går och att eventuellt revidera 
densamma.  

Bakgrund 

Mats Karlsson(MP) har i en motion (KS 2019/452) föreslagit att kommunen ska 
anta ett handlingsprogram och en tidsplan för en ”Hälsosam förskola” som 
omfattar en kartläggning och plan för utbyte av inredning och leksaker till de med 
mindre hälso- och miljöfarliga ämnen. 

Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till utbildningsnämnden för 
beredning.  

Arbetet med giftfri förskola är ständigt pågående. Ett medvetet arbete görs inom 
samtliga förvaltningar för att skapa en giftfri förskola. 

2016 utarbetade förskolan en handlingsplan i arbetet för en giftfri förskola se 
bilaga. Den innebar bland annat rensning av gamla leksaker och att se över avtal 
och rutiner vid nyinköp av leksaker. Förskolan såg över vilomadrasser och bytte ut 
alla som inte var godkända. All gammal elektronik rensades bort. 2017 utvärderades 
handlingsplanen och bedömningen gjordes att vi var på mycket god väg mot en 
giftfri förskola. 

Angående de rengöringsmedel som används i förskolorna så är de noggrant utvalda 
och anpassade för förskolemiljö. 

Fastighetsavdelningen har vid inköp av golvmattor upphandlat ett certifierat 
företag som arbetar med miljöfrågor enligt standard ISO 14001. Ftalater försvann 
från PVC mattor 2014. Kommunen har kontinuerligt bytt ut mattor vid 
renoveringar och väljer de mattor som krävs för situationen. Vid renovering och 
nyinstallation av golv används ftalater fria PVC mattor samt Linoleummattor. 
Linoleummattor är en ren naturprodukt.   
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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 "Remissvar: Motion angående utfasning av skadliga ämnen i 
kommunens förskolor" upprättad av chef förskola och pedagogisk omsorg Annica 
Henrysson och utbildningschef Maria Appelgren. 

Handlingsplan giftfri förskola upprättad 2016.       

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
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Utbildningsnämnden 

UN § 24                                                   Dnr 2019/00326  

Patientsäkerhetsberättelse 2019 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar godkänna Patientsäkerhetsberättelse – Elevhälsans 
medicinska, psykologiska och logopediska insatser 2019.        

Bakgrund 

3 kap. 10 § Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) stadgar att vårdgivaren årligen ska 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå:  

 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår. 

 Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten. 

 Vilka resultat som uppnåtts. 

 Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del 
av den.  

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 "Patientsäkerhetsberättelse 2019" upprättad av barn- och 
elevhälsochef Stina Lindell och utbildningschef Maria Appelgren. 

Patientsäkerhetsberättelse – Elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska 
insatser 2019. 

Ledningssystem för elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatser.       

 

 

Expedierats till: 
Stina Lindell, barn- och elevhälsochef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 25                                                   Dnr 2020/00020  

Information - Specialpedagogernas uppdrag 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden har beslutat att nämnden ska informeras om Barn- och 
elevhälsans arbete, med inriktning om specialpedagog. 

Barn- och elevhälsochef Stina Lindell informerar övergripande om Barn- och 
elevhälsan. Specialpedagogerna Ruth-Marie Sörensson och Anna-Lena Andersson 
informerar om specialpedagogens arbete.         

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Stina Lindell, barn- och elevhälsochef 
Ruth-Marie Sörensson, specialpedagog 
Anna-Lena Andersson, specialpedagog 
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Utbildningsnämnden 

UN § 26                                                   Dnr 2019/00337  

Medborgarförslag om att skolköken själva ska få välja vilken 
mat de ska laga och inte behöva följa en kommungemensam 
matsedel 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Motivering: Redan idag anpassas menyn på respektive enhet utifrån de 
förutsättningar som finns.       

Bakgrund 

Sektor utbildning har utrett om det är möjligt att låta skolköken själva välja vilken 
mat som ska tillagas och om det är möjligt att köken inte behöver följa en 
kommungemensam meny med anledning av aktuellt medborgarförslag.  

Medborgarförslaget motiveras bland annat med att det är kökspersonalen som 
känner barnen bäst och vet vad barnen på den skola de arbetar på tycker om för 
mat. Lagar de då mat som de vet att barnen gillar kommer barnen äta mer, bli 
piggare och klara skolgången bättre.  

Utredningen visar att menyn redan idag anpassas till målgrupperna utifrån de 
förutsättningar som finns. På grundmenyn skrivs vid flera tillfällen in ”den rätt/det 
recept som fungerar bäst på respektive enhet”. När det står köttfärsrätt, fiskrätt, 
vegetariskt på menyn väljer köken själva vilken rätt som ska lagas. Varje kök har sin 
egen budget. 

Pilotprojekt gällande samarbetet mellan skola och skolkök ska genomföras under 
2020-2021 gällande schemaläggning av luncher, utveckling av kostråd och ökad 
elevdemokrati med mera. Syftet är att förbättra allas delaktighet och ansvar för 
måltid och måltidsmiljö.  

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. § 26 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ” Medborgarförslag om att skolköken själva ska få välja vilken mat 
de ska laga och inte behöva följa en kommungemensam matsedel” upprättad av 
kostchef Maj-Lis Häljeskog och utbildningschef Maria Appelgren. 

Utredning ” Låta varje skolkök välja vilken mat de ska laga och inte behöva följa en 
kommungemensam matsedel”.       

 

 

Expedierats till: 
Maj-Lis Häljeskog, kostchef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 27                                                   Dnr 2020/00063  

Systematiskt arbetsmiljöarbete - Statistik Sjukfrånvaro, 
arbetsplatsskador/tillbud 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete.  

Enligt kommunens ”Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbetet” ska bland annat 
följande utföras: 

Sjukfrånvarostatistik, gällande nämndens verksamheter, tas fram två gånger per år. 
Den ena redovisar sjukfrånvaron från januari till oktober och den andra redovisar 
för helår. 

En gång per år tas arbetsskadestatistik fram för arbetsplatserna gällande nämndens 
verksamheter.  

Sjukfrånvarostatistiken och arbetsskadestatistiken redovisas på APT, i samverkan, i 
ledningsgrupper och i nämnden.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM” upprättad av 
utbildningschef Maria Appelgren. 

Sjukfrånvarostatistik 2019. 

Arbetsskador och tillbud 2019.       

 

 

Expedierats till: 
Petra Lindsten, HR-konsult 
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Utbildningsnämnden 

UN § 28                                                   Dnr 2019/00087  

Statsbidrag 2019 - redovisning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Årsredovisning av sökta och erhållna statsbidrag 2019.        

Underlag för beslut 

Statsbidrag årsredovisning 2019.       

 

 

Expedierats till: 
Lina Edkvist, utredare 
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Utbildningsnämnden 

UN § 29                                                   Dnr 2018/00402  

Internkontrollplan 2019 redovisning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner internkontroll för kontrollperiod 3.       

Bakgrund 

Internkontrollplan 2019 antogs av utbildningsnämnden den 11 december 2018 (Un 
§ 194). Enligt beslutad internkontrollplan 2019 sker återrapportering till 
utbildningsnämnden vid tre tillfällen under året. 

För kontrollperiod 3 redovisas tre kontrollmoment.  

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 2019, kontrollperiod 3" upprättad av skoljurist 
Maria Helgée och utbildningschef Maria Appelgren 

Redovisning av internkontrollplan, kontrollperiod 3.       

 

 

Expedierats till: 
Maria Helgée, skoljurist 
Mia Nordblom, kvalitetskontroller 
Elisabeth Lindholm-Hahne, kvalitetssamordnare 
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Utbildningsnämnden 

UN § 30                                                   Dnr 2020/00019  

Internkontrollplan 2020 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar godkänna föreslagen intern kontrollplan för 
nämndens verksamhet år 2020.    

Bakgrund 

Nämndens ansvar för internkontroll regleras i kommunallagen. En tydlig och stabil 
intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om 
verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar 
och regler. 

Varje nämnd har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i 
verksamheten. Det innebär att det behöver finnas strukturer, system och processer 
för den interna kontrollen. Reglementet för detta finns antaget av 
kommunstyrelsen 2014-02-10, och syftar till att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Med intern kontroll ska 
följande mål uppnås:  

1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  

2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  

3. Efterlevnad av lämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och regler med mera  

Nämnderna ska varje år anta en intern kontrollplan. Olika granskningsområden bör 
väljas ut med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen. Kommunstyrelsen 
har möjlighet att komplettera nämndernas planer med obligatoriska 
kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder  

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 § 30 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Internkontrollplan 2020” upprättad av utbildningschef  
Maria Appelgren. 

Dokument: Risk och väsentlighetsanalys. 

Dokument: Förslag till Intern kontrollplan 2020.       

 

 

Expedierats till: 
Maria Appelgren, utbildningschef 
Mia Nordblom, kvalitetskontroller 
Elisabeth Lindholm-Hahne, kvalitetssamordnare 
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Utbildningsnämnden 

UN § 31                                                   Dnr 2017/00489  

Nämndmål 2019 årsredovisning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner nämndmål 2019 årsredovisning.       

Bakgrund 

Varje år beslutar utbildningsnämnden om mål som stödjer visionen via ett eller 
flera fokusområden. Målen följs därefter upp i samband med budget vid 
prognostillfällena.        

Behandling på sammanträdet 

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

 
Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Nämndmål 2019 årsredovisning" upprättad av utbildningschef 
Maria Appelgren. 

Målstyrning årsredovisning, 2019       

 

Expedierats till: 
Maria Appelgren, utbildningschef 
Mia Nordblom, kvalitetskontroller 
Elisabeth Lindholm-Hahne, Kvalitetssamordnare  
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Utbildningsnämnden 

UN § 32                                                   Dnr 2019/00116  

Nämndmål 2020 - aktiviteter 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.       

Bakgrund 

En kommun finns primärt till för sina invånare. De förtroendevaldas uppdrag är att 
omsätta ”folkviljan” till faktisk handling. Det handlar om att prioritera och styra 
resurser och aktiviteter så att högsta möjliga mervärde skapas för medborgarna.  

Grunden för målprocessen är den nya styrmodellen för Mariestads kommun. 
Utifrån styrmodellen och kommunfullmäktiges mål för mandatperioden har alla 
nämnder tagit fram mål som även de gäller under hela mandatperioden (3 + 1 år). 

Under november och december har alla verksamheter arbetat fram aktiviteter som 
beskriver hur verksamheten ska nå målen. De mål som utbildningsnämnden antagit 
och som aktiviteterna ska bidra till att nå är: 

 Alla barn/elever/matgäster känner sig trygga i utbildningsnämndens 
verksamheter. 

 Alla barn/elever utvecklas via ledning och stimulans att nå målen för sin 
utbildning. 

 Se och förstå alla barn och elever. 

 Sektor utbildning ska erbjuda en attraktiv arbetsplats för elever, 
medarbetare, chefer och framtida medarbetare. 

 Hög kvalitet ska prägla utbildningsnämndens verksamheter och ge 
förutsättningar för ett gott företags- och näringslivsklimat. 

Aktiviteterna är mätbara och beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill säga 
de utgör en indikator för måluppfyllelsen. Aktiviteterna bildar verksamhetsplan för 
nämnden.  

Hela målprocessen inklusive aktiviteter dokumenteras i Stratsys. I samband med 
delår och helår kommer status på måluppfyllelsen följas upp och analyseras samt 
rapporteras till nämnden.   

 

 

 

 

Forts § 32       
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Nämndmål 2020 – aktiviteter (verksamhetsplan)” upprättad av 
utbildningschef Maria Appelgren.  

Utbildningsnämndens aktiviteter (verksamhetsplan) för 2020.      

 

 

Expedierats till: 
Maria Appelgren, utbildningschef 
Mia Nordblom, kvalitetskontroller 
Elisabeth Lindholm-Hahne, kvalitetssamordnare 
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Utbildningsnämnden 

UN § 33                                                   Dnr 2018/00086  

Budget 2019 - Bokslut 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar godkänna bokslutsresultatet för år 2019.  

Bakgrund 

Kommunens nämnder ska årligen upprätta ett bokslut som är en ekonomisk 
sammanställning av nämndens verksamheter under aktuellt kalenderår. Bokslut ska 
godkännas av nämnden senast i februari månad. Nämndens bokslut kommer 
därefter att utgöra en del av kommunens årsredovisning. 

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för hur 
kommunkoncernen har använt sina ekonomiska och personella resurser utifrån 
kommunens målområden. Årsredovisning beskriver hur väl kommunkoncernen 
har uppfyllt de mål som kommunfullmäktige har beslutat. 

Ekonomienheten har upprättat bokslut för år 2019 för utbildningsnämndens 
verksamheter.  

Bokslutet för 2019 är avslutat och visar ett underskott på totalt 12 812 tkr för 
nämndens verksamheter.  

Utfallet av investeringsbudgeten visar på ett underskott på -89 tkr. Detta beror på 
inventariekostnader till skolan.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson föreslår att nämnden beslutar godkänna 
bokslutsresultatet för år 2019 och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Bokslut år 2019 för utbildningsnämndens verksamheter" 
upprättad av controller Pia Svartén och utbildningschef Maria Appelgren. 

Dokument ”Årsbokslut 2019”.  

 

 

Expedierats till: 
Maria Appelgren, utbildningschef 
Pia Svartén, controller   
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Utbildningsnämnden 

UN § 34                                                   Dnr 2020/00021  

Antagningsstatistik 2020 Vadsbogymnasiet 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Inför höstterminen 2020 ser ansökningsstatistiken ut enligt följande per den 12 
februari: 

      

 

Antal 
platser Prel. antagna 

 
Obehöriga  

Studieväg 2020 Totalt 
varav 
val 1 

Reserver 
val 1 

julen -1  
         val 1 

  
       

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 16 16 14 13 11 

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 16 10 5 1 

Bygg- och anläggning – lärling 5 2 2  2 

Ekonomiprogrammet (EK) 30 30 30 12 2 

El- och energiprogrammet (EE) 16 16 16 3 4 

Estetiska programmet (ES) 12 1 1  

 Industritekniska programmet (IN) 16 4 2  1 

Marinteknikutbildningen (MX) 12 10 6  1 

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 30 30 28 4 4 

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 60 42 30  6 

Teknikprogrammet (TE) 30 21 14  5 

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 25 14 10  2 

Vård- och omsorg - lärling 5 4 3  3 

Totalt  263 206 166 37  42 

       
Den 15 april till 15 maj pågår omvalsperioden för eleverna och en del siffror kan 
komma att justeras. 

Andelen obehöriga sökande relaterat till elevantalet förhåller sig lägre än tidigare år. 
I söksiffrorna (val 1) ingår 31 sökande från Gullspång, 27 sökande från Töreboda 
och 3 sökande från Skara. 

I Marinteknikprogrammets siffra ingår än så länge endast sökande som mottagits 
via det gemensamma antagningskansliet för Utbildning Skaraborg. Eventuella 
sökande från övriga riket finns ännu inte registrerade.   
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Forts § 34       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Preliminär antagningsstatistik gymnasiet” upprättad av 
utbildningschef Maria Appelgren.        

 

 

Expedierats till: 
Maria Appelgren, utbildningschef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 35                                                   Dnr 2019/00103  

Samverkan friskolor (insyn) 2019 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner den insyn som bedrivits för år 2019.       

Bakgrund 

I enlighet med riktlinjerna för tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och 
pedagogisk omsorg samt insyn i fristående skolor och fristående skolor med 
fritidshem (antagen i utbildningsnämnden 2015-09-08, reviderad 2019-02-19) ska 
sektor utbildning i februari varje år redovisa hur insynen i fristående skolor och 
fristående skolor med fritidshem bedrivits.  
 
Redovisning för år 2019: 

Inhämtning av information kring fristående gymnasieskolor inom 
gymnasiesamverkan Skaraborg har för 2019 skett genom att nämndsekreteraren 
begärt ut alla offentliga handlingar i dessa ärenden från de aktuella kommunerna 
Lidköping och Skövde.  

Skövde kommun meddelar att kommunen inte har någon rutin för att utnyttja 
rätten till insyn. Avdelningschefer inom sektor barn och utbildning har regelbundna 
möten, ett under vårtermin och ett under hösttermin, med rektorerna för de 
fristående skolorna i kommunen för att förbättra möjligheterna för 
informationsutbyte och dialog. Det förs dock inga protokoll vid de mötena. 

Lidköpings kommun meddelar att  Utbildningsförvaltningen inte har nyttjat rätten 
till insyn under 2019. 

Utbildningschefen i Mariestad har haft tre samverkansmöten med de fristående 
verksamheterna i Mariestads kommun under 2019. Dessa möten protokollförs och 
finns bifogade.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Uppföljning av utbildningsnämndens insyn i fristående skolor och 
fristående skolor med fritidshem för år 2019" upprättad av utbildningschef Maria 
Appelgren. 

Protokoll från Mariestads kommun, sektor utbildnings samverkansmöten med de 
fristående verksamheterna i kommunen        

 

Expedierats till: 
Maria Appelgren, utbildningschef  



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-02-20 

Sida 24 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 36                                                   Dnr 2020/00003  

Information på sammanträdet 

  

Utbildningschef Maria Appelgren informerar 

Skolinspektionen kommer att genomföra ett uppstartsmöte via Skype, 12 mars 
2020, med berörda i Mariestads kommun inför den regelbundna tillsynen. 
Ordförande Anette Karlsson (M) och vice ordförande Sture Pettersson (S) deltar i 
mötet.                             
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Utbildningsnämnden 

UN § 37                                                   Dnr 2020/00006  

Rapporter 

  

 

Inga rapporter redovisades denna gång.                    

      

 

 
  

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-02-20 

Sida 26 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 38                                                   Dnr 2020/00007  

Delegationsbeslut 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna 

Delegat: Utbildningschef, Maria Appelgren 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

B6 Beslut om beslutsattestanter och ersättare. Dnr UN 2017/9 (5) 

 
Delegat: Rektor förskola, Marita Lemming 
  
Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Paragrafbeslut § 5 utökad vistelsetid, förlängning Dnr UN 2018/159 (7)  

 
Delegat: Rektorer  gr, gy, gysär 

  
Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Anmälan av befarade kränkningsärenden enligt 
förteckning januari 2020. 

Dnr UN 2020/54 (1) 

 
Delegat: Skolskjutshandläggare Monica Lalli 

  
Del nr: Ärende: Diarienr: 

C29 Beslut skolskjutsärenden, januari 2020, 
förteckning (1) 

Dnr UN 2020/51 (1) 

 
Delegat: Rektorer förskolan och pedagogisk omsorg 

  
Del nr: Ärende: Diarienr: 

C1 Placering förskola perioden mars-maj 2020 Dnr UN 2020/65 (1) 

 
Delegat: Grundskolechef Anna-Karin Yséus 

  
Del nr: Ärende: Diarienr: 

C30 Beslut om fullgörande av skolplikt på annat sätt. Dnr UN 2020/68 
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Utbildningsnämnden 

UN § 39                                                   Dnr 2020/00008  

Handlingar att anmäla 

  

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna 

1. Inbjudan KliMATval 2020. 

2. Inbjudan SKRs dag för offentliga måltider. 

3. Miljökontoret - Kontrollrapport - Föreläggande Björkgården. 

4. Miljökontoret Livs - Avgift - Extra off kontroll Björkgården. 

5. Miljökontoret Livs - Avgift - Extra off kontroll Björkgården2. 

6. Miljökontoret Livs - Avgift - Extra off kontroll Björkgården3. 

7. Miljökontoret Livs - Avgift - Extra off kontroll Humlet. 

8. Miljökontoret Livs - Avgift - Extra off kontroll Kompassen. 

9. Miljökontoret Livs - Avgift - Extra off kontroll Ullervads skola. 

10. Miljökontoret Livs - Avgift - Extra off kontroll Ullerås. 

11. Miljökontoret Livs - Kontrollrapport - Föreläggande Lyrestads skola. 

12. Miljökontoret Livs - Kontrollrapport - Uppföljande kontroll Björkgården. 

13. Miljökontoret Livs - Kontrollrapport - Uppföljande kontroll Humlet. 

14. Miljökontoret Livs - Kontrollrapport - Uppföljande kontroll Kompassen. 

15. Miljökontoret Livs - Kontrollrapport - Uppföljande kontroll Ullerås. 

16. Miljökontoret Livs Föreläggande Kompassen Datum 2020-01-14. 

17. Miljökontoret Livs - Avgift - Extra off kontroll Björgården2. 

18. Planenheten - Samrådsremiss Bäckatorpen. 

19. Protokollsutdrag Ks § 16 Kompletterande sammanträdesdatum för ks 2020. 

20. Protokollsutdrag Ks § 1120 Yttrande revisionsrapport. Granskning kontroll 

hantering av leverantörsfakturor. 

21. Skolverket - Aktuellt samordnare nyanländas lärande 2020.                      

         

 

 
 


