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Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Vänersalen, kl. 2017 kl 08:00-11.50 

 
  Beslutande Anette Karlsson  (M) ordförande 

Sture Pettersson  (S) vice ordförande 
Emma Sjögren  (KD) ledamot 
Leif Jonegård  (L) ledamot 
Annika Käll  (L) ledamot 
Jonas Ivarsson  (M) ledamot 
Arne Andersson  (S) ledamot 
Elvy Enoksson  (S) ledamot 
Leif Andersson  (S) ledamot 
Tuula Ojala  (S) ledamot 
Birgitta Svensson  (C) tjänstgörande ersättare 
Owe Andersson  (S) tjänstgörande ersättare 
Chris Nygren  (V) tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare BengtErik Askerlund (MP) ersättare 
Katarina Lindberg  utbildningschef 
Sara Olausson  rektor, § 2 
Eva Öberg  rektor, § 2 
Dan Hjalmarsson  energiingenjör, § 4 
Emma Bohman  rektor, § 5 
Lisa Björling  biträdande rektor, § 5 
Ann-Wickström  lärare, § 5 
Marie Adolfsson  lärare, § 5 
Maria Appelgren  rektor, §§ 3, 8, 9, 10, 11  
Britt-Marie Stam  t.f. chef förskola och ped. omsorg, §§ 12, 13, 14, 15 

Anna-Karin Yséus  t.f. grundskolechef, §§ 2, 3, 5, 12, 13, 14 
Pia Svartén  ekonom, §§ 12, 13, 14 
Jenny Ryberg  administratör, § 15 
Ulrika Törnberg  kvalitetsutvecklare, § 17 
Carina Törnell  sekreterare  
   

Justerare Leif Andersson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-24 

 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 2017-01-17 

Anslagsdatum 2017-01-24 Anslaget tas ner 2017-02-16 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämnden 

UN § 1                                                   Dnr 2017/00024  

Ändring i ärendelistan 

  

Beslut 

Ärende 13 på ärendelistan – Omvärldsanalys och budgetbehov 2018 utgår. 
Redovisas på nämndens nästa möte den 7 februari 2017.                          
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Utbildningsnämnden 

UN § 2                                                   Dnr 2017/00025  

Presentation nya chefer sektor utbildning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.      

Bakgrund 

Utbildningsnämnden har gett utbildningschefen i uppdrag att presentera nya 
chefer som börjar arbete inom sektor utbildning.      

Behandling på sammanträdet 

Rektor Sara Olausson presenterar sig. Sara är rektor för Tidavads skola och 
började sin tjänst den 9 januari 2017. 

Rektor Eva Öberg presenterar sig. Eva arbetade tidigare som biträdande rektor 
för Högelid f-6 och grundsärskolan. Hon har nu tillträtt tjänsten som rektor för 
samma verksamheter.             
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Utbildningsnämnden 

UN § 3                                                   Dnr 2016/00008  

Systematiskt kvalitetsarbete 2016 - Befarade kränkningar, 
klagomål och synpunkter 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.      

Befarade kränkningar 

Inlämnade rapporter om ärenden: 

Dnr UN 2016/455, 2016/456, 2016/472, 2017/10, 2017/21, 2017/22.      

Information på sammanträdet 

Rektor Maria Appelgren återkopplar elevärende Dnr Un 2016/388. 
 
T.f. grundskolechef Anna-Karin Yséus redogör för två kränkningsärenden, Dnr 
Un 2017/21 och 2017/22.             
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Utbildningsnämnden 

UN § 4                                                   Dnr 2016/00155  

Statsbidrag som sökts/kan sökas vid 
nybyggnad/ombyggnad av skollokaler och skolgårdar 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.      

Bakgrund 

Regeringen har infört två statsbidrag som gäller upprustning av skollokaler och 
skolgårdar. Det första, som gäller 2015–2018, handlar om att rusta upp 
skollokaler i syfte att förbättra lärmiljö och arbetsmiljö samt minska 
miljöpåverkan. Det andra, som gäller 2016–2018, handlar om att rusta 
utomhusmiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem.      

Behandling på sammanträdet 

Energiingenjör Dan Hjalmarsson informerar om de statsbidrag gällande 
upprustning av skollokaler samt utomhusmiljöer vid skolor, förskolor och 
fritidshem som Mariestads kommun sökt och beviljats. Tunaholmsskolan och 
Vadsbogymnasiet har beviljats bidrag för upprustning av lokaler och Tidavads 
skola har fått bidrag för rustning av utomhusmiljön.            

 

Expedierats till: 
Energiingenjör Dan Hjalmarsson 
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Utbildningsnämnden 

UN § 5                                                   Dnr 2016/00408  

Inkluderande arbetssätt - exempel från grundskolan 

  

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 

Rektor Emma Bohman, biträdande rektor Lisa Björling, lärare Ann Wickström 
och lärare Marie Adolfsson på Lockerudsskolan informerar om hur de arbetar 
med nyanlända elever som ett exempel på ett inkluderande arbetssätt.         

 

Expedierats till: 
Emma Bohman, rektor 
Lisa Björling, biträdande rektor 
Ann Wickström, lärare 
Marie Adolfsson, lärare 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-01-17 

Sida 9 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 6                                                   Dnr 2014/00159  

Revidering delegationsordning 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden återtar delegation att besluta om 

- Ärendetyp C5. Mottagande av elev i grundsärskola – om 
vårdnadshavare lämnat sitt godkännande för grundskolechef. 

- Ärendetyp C8. Mottagande/antagning till gymnasiesärskola för rektor 
gymnasieskolan. 

 

2. Utbildningsnämnden ger elevhälsochef delegation att besluta om 

- Ärendetyp C5. Mottagande av elev i grundsärskola – om 
vårdnadshavare lämnat sitt godkännande. 

- Ärendetyp C8. Mottagande/antagning till gymnasiesärskola.  

Bakgrund 

Sektor utbildning föreslår utbildningsnämnden ge delegation till elevhälsochef 
för att ta beslut om mottagande av elev i grundsärskola och 
mottagande/antagning till gymnasiesärskola samtidigt som delegationen återtas 
från grundskolechef respektive rektor för gymnasieskolan 

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 

Skrivelse ”Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning” upprättad 
av utbildningschef Katarina Lindberg. 

Utbildningsnämndens delegationsordning antagen 2014-12-03, senast reviderad 
2016-09-20.    
 

Expedierats till: 
Stina Lindell, elevhälsochef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 7                                                   Dnr 2016/00417  

Riktlinje för mottagande i grundsärskola och 
gymnasiesärskola 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar om återremiss för att komplettera riktlinjen.      

Bakgrund 

Sektor utbildning har sedan tidigare en upprättad rutin för mottagande i 
särskola. Denna rutin är beslutad av sektor utbildnings ledningsgrupp och 
revideras årligen. 

Enligt 2 kap. 8 § Skollagen är det huvudmannen som ansvarar för utbildning i 
särskola. Beslut om mottagande i grundsärskolan regleras också i 7 kap. 5 §: 

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att 
de har en utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan. Frågan om 
mottagande i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun.  

I Skollagen 18 kap. 2 § och 5 § regleras rätten till utbildning i 
gymnasiesärskolan: 

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad 
utbildning som ska ge en god grund för personlig utveckling och ett aktivt 
deltagande i samhället. 

Det är hemkommunen som prövar frågan om en sökande tillhör målgruppen.  

För att förtydliga och säkerställa huvudmannens ansvar har rutinen reviderats 
och gjorts om till en riktlinje. 

För att säkerställa en likvärdighet i bedömning och beslut om mottagande i 
grundsärskolan och gymnasiesärskolan har beslutsfattande tjänstemän ändrats 
från grundskolechef för grundsärskolan och gymnasiesärskolans rektor för 
gymnasiesärskolan. I riktlinjen fastställs att det är elevhälsochef som fattar 
beslut för både grundsärskolan och gymnasiesärskolan, under förutsättning att 
nämnden fattar erforderlig ändring i delegationsordningen.        

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Riktlinje för mottagande i grundsärskola och 
gymnasiesärskola" upprättad av elevhälsochef Stina Lindell och utbildningschef 
Katarina Lindberg. 

Riktlinje för mottagande i grundsärskola och gymnasieskola.    

Expedierats till: 
Stina Lindell, elevhälsochef        
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Utbildningsnämnden 

UN § 8                                                   Dnr 2017/00003  

Rapport programråd och samråd näringsliv  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden har som mål 2016 att öka samverkan mellan skola och 
arbetsliv. 

Ett av skolans uppdrag är att samverka med arbetslivet, universiteten, 
högskolorna samt med samhället i övrigt. Det är en förutsättning för att 
eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet och få underlag för att välja fortsatt 
utbildning inom gymnasiet, val av kurser inom gymnasieutbildningen och för 
vidare studier eller yrkesverksamhet. Detta förutsätter att gymnasieskolan 
samarbetar med arbetslivet om yrkesutbildningen. 

Då arbetslivet fortlöpande förändras vad gäller såväl behovet av kompetens 
som rekrytering av arbetskraft inom olika områden, har studie- och 
yrkesvägledning stor betydelse. Universitetet och högskolor, 
arbetsförmedlingar, näringsliv samt arbetsmarknadens parter och 
branschorganisationer har därför viktiga roller vad gäller informationen till 
skolan och eleverna.  

Behandling på sammanträdet 

Rektor Maria Appelgren informerar om hur skolorna agerar i samverkansfrågor 
med näringslivet i form av lokala programråd.  

Underlag för beslut 

Rapport "Information om hur skolorna agerar i samverkansfrågor med 
näringslivet i form av lokala programråd" upprättad av rektor Maria Appelgren.  

 

Expedierats till: 
Maria Appelgren, rektor 
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Utbildningsnämnden 

UN § 9                                                   Dnr 2016/00460  

Vadsbogymnasiets programpriser 2017 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar fastställa Vadsbogymnasiets programpriser för 
2017 enligt upprättat förslag 

Bakgrund 

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

När elev kommer från en kommun inom Utbildning Skaraborgs 
samverkansområde gäller Utbildnings Skaraborgs prislista i stället. 

För Marinteknikprogrammet och Introduktionsprogrammet gäller Mariestads 
prislista också för kommuner inom Utbildnings Skaraborg samverkansområde. 

Prislistan används även för att fastställa interkommunala ersättningar gill 
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 

Programpriser 2016 

 

Expedierats till: 
Maria Appelgren, rektor 
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Utbildningsnämnden 

UN § 10                                                   Dnr 2016/00463  

Programpriser Särgymnasiet 2017 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer Vadsbogymnasiets programpriser för 
särgymnasiet 2017 enligt upprättat förslag.  

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 2017 för 
interkommunala ersättningar" upprättad av rektor Maria Appelgren 

 

Expedierats till: 
Maria Appelgren, rektor 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-01-17 

Sida 14 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 11                                                   Dnr 2016/00462  

Bidrag gymnasiefriskolor 2017  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar fastställa Vadsbogymnasiets bidragsbelopp 2017 
till fristående gymnasieskolor.  

Bakgrund 

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

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

Kommunens beslut om bidragsbeloppet kan överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol.  

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 

Bidrag till friskolor 2017 

 

Expedierats till: 
Maria Appelgren, rektor 
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Utbildningsnämnden 

UN § 12                                                   Dnr 2014/00281  

Utvärdering "Resursfördelningsmodell" grundskola f-9 och 
förskola. 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

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 och 2016-09-26. 

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. 

Arbetsutskottet har, 2016-11-29 (Unau § 99) samt 2016-12-20 (Unau § 103), 
önskat att en utvärdering av hur Resursfördelningsmodellen fallit ut för de olika 
enheterna ska göras         

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet av t.f. grundskolechef Anna-Karin Yséus, t.f. 
chef förskola och pedagogisk omsorg Britt-Marie Stam och ekonom Pia 
Svartén.  

 

Expedierats till: 
Britt-Marie Stam, t.f. chef förskola och ped. omsorg 
Anna-Karin Yséus, t.f. grundskolechef 
Pia Svartén, ekonom 
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Utbildningsnämnden 

UN § 13                                                   Dnr 2016/00450  

Barnpeng och elevpeng - grundbelopp 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa ersättningen för 2017 för fristående 
förskolor enligt förslag 

2. Utbildningsnämnden beslutar fastställa ersättningen för 2017 för fristående 
grundskolor och fritidshem enligt förslag. 

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. 

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 "Barnpeng och elevpeng (grundbelopp) 2017" upprättad av 
ekonom Pia Svartén och utbildningschef Katarina Lindberg. 

Ersättning 2017 för fristående förskola 2017.  

Ersättning 2017 för fristående grundskolor och fritidshem 2017.    
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Expedierats till: 
Mårten Bremer och Olof Lindblad, Friskolan Mariestad AB 
Helena Ekström, Torsö Skärgårdsskola    
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Utbildningsnämnden 

UN § 14                                                   Dnr 2016/00464  

Resursfördelning enligt resursfördelningsmodell 2017 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa belopp för resursfördelning 2017 
enligt framtaget förslag för förskola. 

2. Utbildningsnämnden beslutar fastställa belopp för resursfördelning 2017 
enligt framtaget förslag för grundskola och fritidshem. 

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 och 2016-09-26. 

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), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 

finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag.  

Underlag för beslut 

Resursfördelning 2017, förskoleverksamhet 

Resursfördelning 2017, grundskola F-9   
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Expedierats till: 
Britt-Marie Stam, chef förskola och Anna-Karin Yséus, grundskolechef    
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Utbildningsnämnden 

UN § 15                                                   Dnr 2016/00445  

Informationsbroschyrer förskola och fritidshemsverksamhet 

ersätter "Bra att veta" 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade 2013-10-02 fastställa ”Bra att veta”, en 
informationsbroschyr om regler och avgifter för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg i Mariestads kommun (Un § 127). I samband med detta 
beslutades om förändrade öppettider för förskola och fritidshem, må-fr  
06:15-18:30 (06:00-18:30 vid behov). Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-
14 att fastställa avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola och fritidshem och 
att årligen, utan separata beslut, följa de indexuppräkningar som Skolverket 
presenterar (Kf § 184).  

Det nya informationsmaterialet är omarbetat för att bli mer tillgängligt och 
begripligt. Det är framtaget utifrån skollagen (2010:800) och i samarbete med 
informationsenheten och följer Mariestads grafiska profil. 
Informationsmaterialet består av tre broschyrer: ”Vår förskoleverksamhet”, 
”Välkommen till vår förskoleverksamhet” och ”Välkommen till vår 
fritidsverksamhet”, vilka ersätter tidigare informationsbroschyr ”Bra att veta”.        

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Nytt informationsmaterial om förskola, pedagogisk omsorg 
och fritidshemsverksamhet. 

Broschyr: Vår förskoleverksamhet. 

Broschyr: Välkommen till vår förskoleverksamhet. 

Broschyr: Välkommen till vår fritidshemsverksamhet. 

 

Expedierats till: 
Britt-Marie Stam, chef förskola och pedagogisk omsorg 
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Utbildningsnämnden 

UN § 16                                                   Dnr 2016/00451  

Namn ny förskola (Flitiga Lisan) 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att ge ny förskola (Flitiga Lisans skola efter 
ombyggnad till förskola) namnet Hertig Karls förskola.      

Bakgrund 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-11-08 (Unau § 87) att utlysa 
en tävling för att namnge nuvarande Flitiga Lisans skola när den byggts om till 
förskola. Förskolan ska vara inflyttningsklar hösten 2018. 

44 tävlingsbidrag har inkommit. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott förordade namnen Paletten, Förskolan 
Skärgården, Tranans förskola och Hertig Karls förskola på arbetsutskottets 
möte 2016-12-20 (Unau § 108).      

Behandling på sammanträdet 

Utbildningsnämndens ledamöter enades om att välja namnet Hertig Karls 
förskola.   

Underlag för beslut 

Inkomna namnförslag samt motiveringar.     
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Utbildningsnämnden 

UN § 17                                                   Dnr 2016/00354  

Nämndmål 2018 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar välja följande fem målområden för fortsatt arbete 
med att ta fram mål för 2018: 

- Alla elevers schemalagda pedagogiska måltid ska minst motsvara 
Livsmedelsverkets råd. 

- Förbättra övergången mellan skolformer, från förskolan till 

gymnasieskolan. 

- Stimulera samverkan mellan skola och arbetsliv. 

- Sektor utbildning ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

- Barn och unga som börjar använda droger, tobak eller debuterar tidigt 
med alkohol ska succesivt minska.      

Bakgrund 

Enligt rutinen för det systematiska kvalitetsarbetet och enligt kommunens 
målstyrningsmodell arbetar utbildningsnämnden med att ta fram förslag på mål 
för år 2018. Utifrån nämndens analys av verksamhetsområden pågår ett 
fördjupat arbete med att prioritera och formulera mål.      

Behandling på sammanträdet 

Ledamöterna i utbildningsnämnden väljer ut fem målområden för fortsatt 
arbete med formuleringar av målen för 2018 på arbetsutskottets möte den 24 
januari 2017.      

Underlag för beslut 

Förslag nämndmål 2018.     
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Utbildningsnämnden 

UN § 18                                                   Dnr 2016/00206  

Redovisning Uppdragslista 2016 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Två gånger om året redovisas en sammanställning över de uppdrag som 
utbildningsnämnden och utbildningsnämndens arbetsutskott givit till 
utbildningschefen.  

Behandling på sammanträdet 

Utbildningschef, Katarina Lindberg, redovisar "Uppdragslistan" som även visar 
när uppdragen återkopplats till nämnden.  

Underlag för beslut 

Uppdragslista.  
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Utbildningsnämnden 

UN § 19                                                   Dnr 2016/00044  

Aktuellt - utbildningschefen har ordet 

  

Utbildningschef Katarina Lindberg informerar 

Utbildningsnämnden sökte 33 statsbidrag, (vissa av bidragen är sökta två 
gånger), under år 2016. Av dessa beviljades 26 helt eller delvis. 

_________________________ 

Skolverket har för Mariestads kommun fastställt bidragsbeloppet för 
bidragsåret 2017 för maxtaxa inom förskola och fritidshem. Bidraget betalas ut i 
vid två tillfällen mars 2017 och september 2017. 
_________________________ 

Skolverket har beviljat utbetalning av statsbidrag för Lärarlönelyftet 2016-07-
01--2016-12-31. 

_________________________ 

Skolinspektionen har lämnat en uppföljning av kvalitetsgranskning av 
pedagogisk omsorg i Mariestads kommun som genomfördes under hösten 2015 
och våren 2016. Skolinspektionen bedömer att Mariestads kommun vidtagit 
tillräckliga åtgärder och avslutar därmed kvalitetsgranskningen. 

_________________________ 

Skolinspektionen har beslutat lämna en anmälan gällande en elev vid 
Vadsbogymnasiet till Mariestads kommuns klagomålshantering.                              
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Utbildningsnämnden 

UN § 20                                                   Dnr 2016/00045  

Ordföranden har ordet 

  

 

Ordförande Anette Karlsson (M) önskar utbildningschef Katarina Lindberg 
lycka till med nomineringen av årets offentliga chef. Årets offentliga chef 2016 
utses den 18 januari 2017 i Uppsala och Katarina Lindberg är en av åtta 
nominerade.                              
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Utbildningsnämnden 

UN § 21                                                   Dnr 2016/00210  

Rapporter 

  

 

Inga rapporter denna gång.                              
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Utbildningsnämnden 

UN § 22                                                   Dnr 2017/00005  

Delegationsbeslut 2017 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.      

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna 

Delegat: Katarina Lindberg, utbildningschef 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

B6 Beslut om beslutsattestanter och ersättare Dnr UN 2017/9 

 
Delegat: Fredrik Angelteg, rektor Kvarnstenen 
  

Del 

nr: 

Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/21 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/22 

 
Delegat: Susanne Fransson, grundskolchef 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C2 Avstängning från fritidshemsplats Dnr UN 2016/473 

 
Delegat: Pia Fahlgren, förskolechef 
  

Del 

nr: 

Ärende: Diarienr: 

C28 Utökad vistelsetid enligt Skollagen § 5 kap 8 Dnr UN 2016/470 

 
Delegat: Emma Bohman, rektor Leksbergs och Lockeruds skolor 
  

Del 

nr: 

Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2016/455 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2016/456 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2016/472 
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Forts § 22 
 
Delegat: Synneve Åberg, rektor Högelid 7-9 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/10 

 
Delegat: Britt-Marie Stam, förskolechef 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Utökad vistelsetid enligt Skollagen § 5 kap 8 Dnr UN 2016/471 
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Utbildningsnämnden 

UN § 23                                                   Dnr 2017/00006  

Handlingar att anmäla 2017 

  

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna 

1. Kommun Lex - Inbjudan, Kvalitet-elevhälsan. 

2. VGR – Inbjudan, På väg med gemensam kraft. 

3. Kommunakuten – Inbjudan, PUL och skolan april 2017. 

4. Stadsplaneavdelningen - Planprogram Sandvikshusen. 

5. Skolverket - Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan 
tillstånd. 

6. Skolverket - Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder maxtaxa. 

7. Skolverket - Statsbidrag Maxtaxa fastställda bidragsramar för 2017.            
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Utbildningsnämnden 

UN § 24                                                   Dnr 2016/00086  

Återkoppling punkt kränkningar m m 

  

 

Inget denna gång.                       

      

 

 

 
 

 


