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Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08:00-12.00 

 
Beslutande Anette Karlsson  (M) ordförande 

Sandra Magnusson  (M) ledamot  
Jonas Ivarsson  (M) ledamot 
Emma Sjögren  (KD) ledamot 
Arne Andersson  (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 
BengtErik Askerlund  (MP) tjänstgörande ersättare 
Lennart Daghed  (L) tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare Katarina Lindberg  utbildningschef 
Anna-Karin Yséus  t.f. grundskolechef, §§ 25, 28 
Britt-Marie Stam  chef förskola, ped.omsorg, § 26 
Catarina Dahlander  verksamhetskoordinator, § 26 
Stina Lindell  elevhälsochef, §§ 27, 28 
Maria Appelgren  rektor, §§ 28, 30 
Peter Åling  drogförebyggande fältassistent, § 28 
Maria Helgée  kvalificerad utredare, § 28 
Ulrika Törnberg  kvalitetsutvecklare, § 29 
Sofia Critchley  förstelärare, § 30 
Carina Törnell  sekreterare 

Justerare Tuula Ojala 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 25-38 

 Carina Törnell  

Ordförande  
 

 Anette Karlsson  

Justerande  
 

 Tuula Ojala  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-02-07 

Anslagsdatum 2017-02-10 Anslaget tas ner 2017-03-06 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämnden 

UN § 25                                                   Dnr 2016/00008  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningar, 
klagomål och synpunkter 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Befarade kränkningar och/eller diskrimineringar 

Inlämnade rapporter om ärenden: 

Dnr UN 2017/23, 2017/26, 2017/30, 2017/42, 2017/43, 2017/44, 2017/45, 
2017/46, 2017/47, 2017/51 

Information på sammanträdet 

T.f. grundskolechef Anna-Karin Yséus informerar om ett pågående skolärende. 
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Utbildningsnämnden 

UN § 26                                                   Dnr 2017/00008  

Förstudie - Ny förskola, Kronopark 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att i enlighet med 
förstudiens rekommendation, besluta riva den östra och västra 
byggnaden av Kronoparksskolan på tomten Myggan 3 för att bygga en 
ny förskola med åtta avdelningar, att stå klar januari 2019. 

2. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att utreda och besluta 
om matsalsbyggnaden/idrottshallen inklusive skyddsrummet på tomten 
Myggan 3 ska behållas eller rivas. Byggnaden används, förutom i 
skolverksamheten, av olika föreningar.  

Bakgrund 

2016-05-04  (Ksau § 195) fick kommunchefen i uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott att utreda behovet av förskoleavdelningar och så kallade 
slussavdelningar inom förskoleverksamheten. 

Utbildningsnämnden beslutade 2016-11-15 (Un § 165) föreslå 
kommunstyrelsen att starta förstudie för etablering av förskola med åtta 
avdelningar på befintlig tomt, Kronoparksskolan, för att möta framtida 
platsbehov. 

Sektor utbildning har tagit fram en förstudie angående etablering av förskola på 
befintlig tomt, Kronopark. Förstudien rekommenderar att bygga en helt ny 
förskola på tomten Myggan 3 där nuvarande Kronparksskolan står. Fördelarna 
med nybyggnation är att det möjliggörs: 

 parkering för lämning och hämtning av barn,  

 plats för en verksamhetsmässigt modern förskola,  

 byggnation av en yteffektiv byggnad, 

 bygga enligt energi- och miljömässiga krav,  

 säkerställande av kvalitet (vilket är svårt vid ombyggnation av gamla 
byggnader). 

 plats för trafiksäker miljö, funktionell och säker. 

Förstudien rekommenderar inte att bygga om befintlig skola till förskola då 
byggnadernas utformning och dåliga byggnadsstatus innebär omfattande 
ombyggnation och investeringar. Såsom skolan är utformad idag skulle 
resultatet vid en ombyggnation bli en byggnad med stora ineffektiva ytor där 
verksamheten får anpassa sig till givna förutsättningar samtidigt som skolans 
olika byggnader skulle behöva byggas ihop till en och samma byggnad.  
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Forts § 26 

 

På mötet informerades om uppskattade kostnader för att anordna parkeringsyta 
vid förskolan (0,5 mnkr).  Samt för att angöra en transportväg som ska 
användas under tiden förskolan byggs (0,5 mnkr).  

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 "Förstudie, Etablering av förskola på befintlig tomt, 
Kronopark" upprättad av chef förskola och ped. omsorg Britt-Marie Stam, 
verksamhetskoordinator Catarina Dahlander och utbildningschef Katarina 
Lindberg.  

Förstudie, Etablering av förskola på befintlig tomt, Kronopark.  

Utredning, delrapport 2, Prognos demografi barn åldrar 1-5 år. 

Investeringsbudget 2017 med plan 2018-2019, beslutad 2016-09-26 
(Kf § 97). 

Förskolestruktur – Delrapport 2, beslutad 2016-11-15 (Un § 165).        

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen 
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Utbildningsnämnden 

UN § 27                                                   Dnr 2017/00039  

Patientsäkerhetsberättelse 2016 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar om återremiss av "Patientsäkerhetsberättelse - 
Elevhälsans medicinska insatser 2016" för komplettering.  

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) föreslår att utbildningsnämnden 
återremitterar ärendet för komplettering.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Patientsäkerhetsberättelse 2016" upprättad av elevhälsochef 
Stina Lindell och utbildningschef Katarina Lindberg. 

Patientsäkerhetsberättelse – Elevhälsans medicinska insatser 2016.  

 

Expedierats till: 
Stina Lindell, elevhälsochef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 28                                                   Dnr 2017/00038  

Återkoppling - Drogförebyggande arbete - 
Informationsärende 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade om en återkoppling gällande det förebyggande 
arbetet mot droger 2017-01-17.      

Behandling på sammanträdet 

Utbildningschef, grundskolechef, rektor/avdelningschef gymnasiet, kvalificerad 
utredare, elevhälsochef och drogförebyggande fältassistent informerade bland 
annat om: 

 Skolans uppdrag och vad kan skolan göra? 

  

 Lagstiftning och disciplinära åtgärder. 

 

 Situationen på grundskolan och gymnasieskolan, just nu. 

 

 Lotsens förebyggande/främjande arbete mot droger.  

 

 Handlingsplaner finns utifrån strategin för förebyggande arbete mot 

alkohol, narkotiska, dopning och tobak 2016-2019. 

 

 Ständigt nya arbetssätt för att arbeta med ungdomar i riskzonen, 

exempelvis sommaraktiviteter – ansökan om medel till detta ska sökas 

ur Mariestads kommuns sociala investeringsfond.    

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.      
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Utbildningsnämnden 

UN § 29                                                   Dnr 2016/00354  

Nämndmål 2018 

  

Beslut 

Arbetet med att ta fram nämndmål för 2018 fortsätter på utbildningsnämndens 
arbetsutskotts möte den 7 mars 2017. Förslag till beslut tas fram för att beslutas 
den 14 mars 2017 på utbildningsnämndens möte.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade 2017-01-17 (§ 17) att 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 alkohol, narkotika, tobak och 
doping (ANDT) ska succesivt minska.      

      

Underlag för beslut 

Förslag Utbildningsnämndens mål 2018.  
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Utbildningsnämnden 

UN § 30                                                   Dnr 2016/00408  

Inkluderande arbetssätt - exempel från gymnasiet 

  

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 Maria Appelgren samt förstelärare Sofia Critchley informerar om 
Språkintroduktion på gymnasieskolan som ett exempel på inkluderande 
arbetssätt.  

Underlag för beslut 

 Muntlig information på mötet.     

 

 

Expedierats till: 
Sofia Critchley, förstelärare 
Maria Appelgren, rektor 
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Utbildningsnämnden 

UN § 31                                                   Dnr 2015/00047  

Uppföljning av utbildningsnämndens insyn fristående skolor 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner den insyn som bedrivits för år 2016.  

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 2016-12-13) 
ska sektor utbildning i februari varje år redovisa hur insynen i fristående skolor 
och fristående skolor med fritidshem har bedrivits. Detta innebär att det som 
sektor utbildning kan redovisa för år 2016 är följande: 

Nämndsekreteraren har begärt ut all offentlig handling i dessa ärenden från de 
kommuner som är aktuella (Lidköping och Skövde). Dock fanns inget att 
rapportera från de båda huvudmännens insyn i fristående gymnasieskolor i 
respektive kommun.  

Utbildningschefen, sektor utbildning, har haft tre samverkansmöten med de 
fristående verksamheterna i Mariestads kommun under året.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Uppföljning av insyn i fristående skolor" upprättad av 
utbildningschef Katarina Lindberg. 

Protokoll från samverkansmöten med de fristående verksamheterna i 
Mariestads kommun.  
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Utbildningsnämnden 

UN § 32                                                   Dnr 2016/00044  

Aktuellt - utbildningschefen har ordet 

  

Utbildningschef Katarina Lindberg informerar 

Barn- och elevombudet avstår från att ingripa och därmed avslutas ett 
elevärende gällande kränkande behandling vid Kronoparksskolan.  
 
__________________________ 

Skolinspektionen avskriver/prövar inte ett ärende avseende Tidavads skola. 
 
__________________________  

Skolverket har delvis beviljat Mariestads kommun statsbidrag för handledare i 
läs- och skrivutveckling läsåret 2017/18. 
 
__________________________ 

Skolverket har beviljat Mariestads kommun statsbidrag i form av ett fjärde 
tekniskt år läsåret 2017/18 – 2010/21. 
 
__________________________ 

Återkoppling till fråga om översättning av information. Information som skrivs 
på hemsidan kan översättas till andra språk med hjälp av Google. Dokument i 
pdf format som läggs ut/länkas på hemsidan kan inte översättas via Google. 
Detta kommer att ses över för att försöka hitta en lösning. 
 
__________________________ 

Högskolan i Borås planerar att satsa på upp emot 64 nya förskollärar- och  
f-3 lärarutbildningsplatser per år på Högskolan i Skövde. Besked/beslut 
kommer att tas under våren. Utbildningen beräknas starta i januari 2018.  
 
__________________________ 

Antagningsstatistik för Vadsbogymnasiet visas. 226 förstahands sökande till 
Vadsboskolans program.                                      
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Utbildningsnämnden 

UN § 33                                                   Dnr 2016/00045  

Ordföranden har ordet 

  

Inget denna gång.                                 
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Utbildningsnämnden 

UN § 34                                                   Dnr 2016/00210  

Rapporter 

  

 

Inga rapporter denna gång.           

      

      

 

 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-02-07 

Sida 14 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 35                                                   Dnr 2017/00006  

Handlingar att anmäla 2017 

  

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna 

1. Inbjudan – Barn, liv och trafik 2017. 

 

2. Inbjudan – Barnkonventionen blir svensk lag? 

 

3. Inbjudan – Det ensamkommande barnet – Vem bär ansvaret? 

 

4. Inbjudan – Personuppgiftslagen och den nya dataskyddsförordningen. 

 

5. Protokollsutdrag – Ksau § 22. Budgetupptakt inför budget 2018 med 

flerårsplan 2019-2020. 

 

6. SKL – Välkomstbrev Strategi för hälsa. 

 

7. Statsbidrag – Fjärde teknisk år 2017/18 – 2020/21. 

 

8. Statsbidrag – Handledare läs- och skrivutveckling. 

 

9. Antagningsstatistik – Vadsbogymnasiet.                              
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Utbildningsnämnden 

UN § 36                                                   Dnr 2017/00005  

Delegationsbeslut 2017 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.     

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna 

 

Delegat: Lena Ottosson Burge, rektor Grangärdet och Ullervad 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/51 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/30 

C1 Placering fritidshem enligt skollagen 14 kap § 6 Dnr UN 2017/15-1 

C1 Placering fritidshem enligt skollagen 14 kap § 6 Dnr UN 2017/15-2 

C1 Placering fritidshem enligt skollagen 14 kap § 6 Dnr UN 2017/15-3 

C1 Placering fritidshem enligt skollagen 14 kap § 6 Dnr UN 2017/15-4 

C1 Placering fritidshem enligt skollagen 14 kap § 6 Dnr UN 2017/15-5 

C1 Placering fritidshem enligt skollagen 14 kap § 6 Dnr UN 2017/15-6 

C1 Placering fritidshem enligt skollagen 14 kap § 6 Dnr UN 2017/15-7 

C1 Placering fritidshem enligt skollagen 14 kap § 6 Dnr UN 2017/27-1 

C1 Placering fritidshem enligt skollagen 14 kap § 6 Dnr UN 2017/27-2 

 
Delegat: Susanne Bohm, förskolechef Kompassen  
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/23 

 
 
Delegat: Linda Andersson, förskolechef Ljungdalen  
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/26 
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Forts § 36 
 
Delegat: Inger Hermansson, tf. rektor Lyrestad 
  

Del 

nr: 

Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/46 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/47 

   
Delegat: Stina Wallqvist, rektor Flitiga Lisan och Kronopark 
  

Del 

nr: 

Ärende: Diarienr: 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/42 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/43 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/44 

C25 Rapport till huvudman vid diskriminering 

och/eller kränkande behandling 

Dnr UN 2017/45 
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Utbildningsnämnden 

UN § 37                                                   Dnr 2016/00086  

Återkoppling punkt om kränkningsärenden m m. 

  

Inget denna gång.              

      

      

 

 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-02-07 

Sida 18 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 38                                                   Dnr 2016/00025  

Verksamhetsbesök 2017 - Unicaskolan och Prismaskolan 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden besöker och informerar sig om verksamheter vid flera 
tillfällen varje år.  

Behandling på sammanträdet 

Mötet avslutas med verksamhetsbesök. Ledamöterna, som deltats in i två 
grupper, besöker och får information om byggnationen av de nya F-6 skolorna 
Prismaskolan respektive Unicaskolan. Den inre miljön tar form genom 
golvläggning, målning med mera.  

      

 

 
 

 


