
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-15 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.00-12.00, Kompassen, Lotsen 13.00-15.30 
Mötet ajourneras för lunch 12.00-13.00. 

Beslutande Anette Karlsson  (M) ordförande 
Sture Pettersson  (S) vice ordförande 
Katarina Brydzinski  (M) ledamot 
Ola Jonegård  (M) ledamot 
Helena Hallerhed  (C) ledamot, t o m § 147 
Leif  Jonegård  (L) ledamot 
Anita Olausson  (S) ledamot 
Leif Andersson  (S) ledamot 
Arne Andersson  (S) ledamot 
Chris Nygren  (V) ledamot 
Joar Strid  (SD) ledamot 
Liselotte Andersson  (M) tjänstgörande ersättare 
Charlotta Forsberg  (KD) tjänstgörande ersättare 
Birgitta Svensson  (C) tjänstgörande ersättare fr o m § 148-158 

 

Övriga deltagare Pernilla Nielsen  (M) ersättare 
Cathrine Kronberg  (M) ersättare 
Birgitta Svensson  (C) ersättare, §§ 139-147, 159 
Brita Kvicklund  (L) ersättare 
Jane Rosenlind  (V) ersättare 
Lillemor Ågren  (S) ersättare, t o m § 158 
Maria Appelgren  utbildningschef 
Tommie Eriksson  drift- och utvecklingsansvarig IT, § 140 
Marie-Louise Brage  avdelningschef/rektor, §§ 141, 142, 145 
Torbjörn Pettersson  programrektor, §141 
Anna-Karin Yséus  grundskolechef, §§ 142, 143, 145 
Maj-Lis Häljeskog  kostchef, §§ 142, 145 
Stina Lindell  barn- och elevhälsochef, §§ 144, 145 
Anette Karlsson  individ- och familjeomsorgschef, § 144 
Peter Åhling  drogförebyggande fältassistent, § 144 
Maria Helgée  skoljurist, §§ 146-148 
Pia Svartén  controller, § 149 
Annica Henrysson  chef förskola, pedagogisk omsorg, § 145 
Carina Törnell  sekreterare 

Justerare Leif Andersson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 139-159 

 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 2019-10-15 

Anslagsdatum 2019-10-22 Anslaget tas ner 2019-11-14 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämnden 

UN § 139                                                   Dnr 2019/00005  

Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.                          
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Utbildningsnämnden 

UN § 140                                                   Dnr 2019/00216  

Information - IT   

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

IT-avdelningen har erbjudit sig att komma till utbildningsnämnden för att 
informera om vad IT kan bistå med i form av support. Samtidigt informerar 
och visar IT hur användarna själv kan byta lösenord i systemen.           

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet av Tommie Eriksson.  

 

 

Expedierats till: 
IT drift- och utvecklingsansvarig Tommie Eriksson 
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Utbildningsnämnden 

UN § 141                                                   Dnr 2018/00448  

Återkoppling Marinteknik - Aktivitets- och 
marknadsföringsplan 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Det riksrekryterande programmet Marinteknik har under flera år haft ett lågt 
söktryck. Avdelningschef har haft i uppdrag att utveckla programmet 
tillsammans med programrektor och lärare på programmet samt att ta fram en 
marknadsföringsplan för att tydliggöra insatser som görs för att marknadsföra 
programmet under läsåret 2019/2020.  

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 "Återkoppling med marknadsföringsplan för programmet 
Marinteknik läsåret 2019/2020" upprättad av avdelningschef Marie-Louise 
Brage och utbildningschef Maria Appelgren. 

Marknadsföringsplan Marinteknikutbildningen.       

 

 

Expedierats till: 
Avdelningschef/rektor Marie-Louise Brage 
Programrektor Torbjörn Pettersson 
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Utbildningsnämnden 

UN § 142                                                   Dnr 2019/00011  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningar, 
avvikelser kost, klagomål och synpunkter. Sekretess.  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Inkomna anmälningar, utredningar och avslutade befarade kränkningsärenden 
redovisas. Dnr UN 2019/71 (7).  

Behandling på sammanträdet 

Grundskolechef Anna-Karin Yséus informerar om pågående elevärenden inom 
grundskolan. 

Avdelningschef för gymnasiet Marie-Louise Brage informerar om pågående 
elevärende på Vadsbogymnasiet. 

Maj-Lis Häljeskog redogör för en inkommen avvikelserapport avseende kosten 
på en förskola.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus 
Avdelningschef/rektor Marie-Louise Brage 
Kostchef Maj-Lis Häljeskog 
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Utbildningsnämnden 

UN § 143                                                   Dnr 2018/00012  

Information - Återkoppling PRAO åk 8 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Riksdagen beslutade den 7 februari om propositionen 2017/18:24, Stärkt 
koppling mellan arbetsliv och skola. 

Huvudmannen för grundskola eller specialskola ska ansvara för att praktisk 
arbetslivsorientering (prao) anordnas under sammanlagt minst tio dagar för alla 
elever i grundskolan från och med årskurs 8. Lagändringen medför en helt ny 
paragraf i skollagen 10 kap. 8 §. Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper 
om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. Prao för en elev ska i 
första hand anordnas på en arbetsplats och i andra hand genom att eleven deltar 
i undervisning på ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Om det finns synnerliga 
skäl får andra former av arbetslivsorienterande insatser ersätta prao för en elev. 

Elever som genomgår utbildning på en arbetsplats ska likställas med 
arbetstagare i arbetsmiljöhänseende, 1:3, Arbetsmiljölagen. Lagändringarna 
började gälla 1 juli 2018. Under höstterminen 2018 gällde ändringarna för 
praoelever som börjar årskurs 8 i grundskolan. Under läsåret 2018/2019 
genomfördes prao för samtliga åk 8 utifrån ny lagstiftning.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Informationsärende - PRAO åk 8" upprättad av 
grundskolechef Anna-Karin Yséus och utbildningschef Maria Appelgren. 

Muntlig information på mötet av Anna-Karin Yséus.       

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus 
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Utbildningsnämnden 

UN § 144                                                   Dnr 2017/00038  

Rapport - Projekt drogförebyggare 2016-2018 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade våren 2015 att en drogförebyggande fältassistent 
ska anställas från och med år 2016 under en projekttid om tre år. Projektet 
placeras i sektor stöd och omsorgs organisation men inkluderar även sektor 
utbildning. Folkhälsorådet är med och finansierar delar av projektet.  

Bakgrunden till projektet är den problematik som funnits i kommunen över tid, 
vad gäller ungdomar som tidigt börjar dricka alkohol, provar narkotika, vistas i 
olämpliga miljöer och så vidare. Dessa individer skulle uppmärksammas och 
relationer skulle skapas med dem. Ytterligare en anledning var att kommunen 
ville bli bättre på att tidigt upptäcka barn och unga som finns i riskzonen för att 
fara illa.  

Det var tydligt att kommunen ville göra en satsning på att stärka upp 
föräldrastödet i kommunen. Projektet har fokuserat på tre olika områden: 

- Generella insatser. 

- Insatser mot specifika individer eller målgrupper. 

- Kommunens vuxna. 

Rapporten är skriven av drogförebyggande fältassistent.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Rapport Drogförebyggande fältassistent 2016-2018" 
upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson, barn och 
elevhälsochef Stina Lindell, chef sektor stöd och omsorg Karin Utbo samt chef 
sektor utbildning Maria Appelgren. 

Rapport – Projekt drogförebyggare 2016-2018.  

Muntlig information på mötet av Anette Karlsson, Stina Lindell och Peter 
Åhling. 

 

Expedierats till: 
Individ- Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson, barn- och elevhälsochef Stina 
Lindell, drogförebyggare fältassistent Peter Åhling.  
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Utbildningsnämnden 

UN § 145                                                   Dnr 2019/00160  

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete - 
sammanställning läsåret 2018/2019 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner ”Sammanställning av huvudmannens 
systematiska kvalitetsarbete läsår 2018/2019”. 

2. Utbildningsnämnden beslutar att höstens dialogmöte fokuserar på 
resultat utifrån huvudmannens sammanställning. Att vårens dialogmöte 
fokuserar på kompetensförsörjning i förhållande till måluppfyllelse. 

3. Utbildningsnämnden beslutar att höstens verksamhetsbesök genomförs 
på Vadsbogymnasiet och vuxenutbildningen, Björkgårdens kök, 
Medborgarresurs Lotsen och Kompassens förskola. Att vårens 
verksamhetsbesök genomförs i Ullerås kök, Ullervads skola, Vävarens 
och Tolsgårdens förskola, Hasselbackens förskola. 

4. Utbildningsnämnden fastställer utvecklingsåtgärder för läsåret 
2019/2020 under avsnitt 2.3.  

Bakgrund 

Enligt 4 kap. skollagen (2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på 
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de mål 
som finns för utbildningen och det systematiska kvalitetsarbetet ska 
dokumenteras. Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen ska 
även genomföras på förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på 
enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig 
personal och elever. Barn i förskolan/pedagogisk omsorg, deras 
vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i 
arbetet. 

Vid nämndsammanträdet i juni 2016 antog utbildningsnämnden 
Verksamhetsplan för år 2016-2019 vilken anger riktningen på 
utbildningsnämndens prioriterade utvecklingsområden under fyra år (UN § 
108). Utbildningsnämndens verksamhetsmål (prioriterade utvecklingsområden) 
följs upp årligen i ”Sammanställning av huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete läsåret 2016/2017” och i årsredovisningen.   
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Forts § 145 

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 

Huvudmannens kvalitetsarbete - sammanställning läsåret 2018/2019.       

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
Chef förskola och pedagogisk omsorg Annica Henrysson 
Grundskolechef Anna-Karin Yséus 
Avdelningschef/rektor Marie-Louise Brage 
Barn- och elevhälsochef Stina Lindell 
Kostchef Maj-Lis Häljeskog 
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Utbildningsnämnden 

UN § 146                                                   Dnr 2019/00175  

Riktlinje fullgörande av skolplikt på annat sätt och 
skolpliktens upphörande 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar anta ”Riktlinje fullgörande av skolplikt på annat 
sätt och skolpliktens upphörande”.       

Bakgrund 

7 kap. 2 § skollagen stadgar att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och 
skolplikten ska fullgöras i grundskolan. Enligt 7 kap. 18 § skollagen får en elev i 
grundskolan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter och om det 
finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. I vissa undantagsfall kan en elev 
fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola, till exempel i skola 
utomlands. För att detta ska beviljas så krävs att den verksamhet som erbjuds 
barnet framstår som ett fullgott alternativ till utbildningen i grundskolan, att 
behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses och att det finns synnerliga 
skäl. Frågan regleras i 24 kap. 23-25 §§ skollagen och ska, enligt förarbetena till 
skollagen, tillämpas med stor restriktivitet, det vill säga i rena undantagsfall. 

Sektor utbildning har tagit fram förslag på riktlinje för att säkerställa 
ansökningsförfarande och prövning av fullgörande av skolplikt på annat sätt 
samt tydliggöra för vilka regler Mariestads kommun har att förhålla sig till. 
Vidare syftar riktlinjen till att tydliggöra i vilka fall det är fråga om att 
skolplikten ska upphöra och förfarandet runt detta.   

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 

Riktlinje fullgörande av skolplikt på annat sätt och skolpliktens upphörande.       

 

Expedierats till: 
Skoljurist Maria Helgée  
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Utbildningsnämnden 

UN § 147                                                   Dnr 2019/00106  

Riktlinje för skolplacering i förskoleklass och grundskola  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar anta ”Riktlinje för skolplacering i förskoleklass 
och grundskola”.      

Bakgrund 

Bestämmelserna om skolplaceringar regleras i 9 kap. 15 § och 10 kap. 30 § 
skollagen och säger att en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter 
där elevens vårdnadshavare önskar, under förutsättning att det önskemålet inte 
går ut över en annan elevs berättigade krav på skolplacering i närhet till 
hemmet. I det fall, ska eleven i fråga placeras på en annan skolenhet än den 
önskade. Kommunen får också frångå en önskad skolplacering om det skulle 
medföra betydande organisatoriska och/eller ekonomiska svårigheter för 
kommunen att bereda plats på den skolenheten. Kommunen har utrymme att 
själva bestämma vilka principer som ska tillämpas vid fördelning av platser vid 
en skolenhet.  

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 

Riktlinje för skolplacering i förskoleklass och grundskola.       

 

 

Expedierats till: 
Skoljurist Marie Helgée 
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Utbildningsnämnden 

UN § 148                                                   Dnr 2019/00003  

Utbildningsnämndens delegationsordning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar godkänna föreslagna tillägg i 
delegationsordningen.        

Bakgrund 

Sektor utbildning har genomfört två tillägg i utbildningsnämndens 
delegationsordning med anledning av upprättandet av ny riktlinje om 
fullgörande av skolplikt på annat sätt och skolpliktens upphörande.  

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 

Utbildningsnämndens delegationsordning med förslagna ändringar.       

 

 

Expedierats till: 
Skoljurist Maria Helgée 
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Utbildningsnämnden 

UN § 149                                                   Dnr 2018/00086  

Budget 2019 - Månadsprognos 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sture Pettersson (S), Anita Olausson (S), Arne Andersson (S), Leif Andersson 
(S) och Chris Nygren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen 
upprätta två prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska 
upprättas efter april och augusti.  

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt 
över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta 
en åtgärdsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en 
budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Sektor utbildning har upprättat månadsuppföljning september år 2019 för 
sektorns verksamheter. Uppföljningen visar underskott med 9 390 tkr för 
sektor utbildning totalt.  

Prognosen för investeringar visar att samtliga medel kommer att användas. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut att 
nämnden noterar informationen. 

Sture Pettersson (S) yrkar på att utbildningsnämnden tillskriver 
kommunfullmäktige och äskar medel för att täcka utbildningsnämndens 
underskott i budget 2019. 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Underlag för beslut 

Månadsuppföljning.  

Expedierats till:  
Controller Pia Svartén      
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Utbildningsnämnden 

UN § 150                                                   Dnr 2018/00349  

Sammanträdestider 2020 - Utbildningsnämnd samt 
arbetsutskott 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar fastställa datum och tider för 
utbildningsnämnden och utbildningsnämndens arbetsutskott år 2020 enligt 
följande:  

 
Unau tisdagar klockan 08.00. 
Lokal: Österön, plan 4 i 
Stadshuset. 

Un tisdagar klockan 08.00.  
Lokal: Vänersalen, entréplan i 
Stadshuset.  

 7  januari  21  januari 

  4  februari  20  februari (OBS! torsdag) 

  3  mars  17  mars 

  31 mars    21  april   

  5 maj     19  maj 

  2  juni     16  juni   

 8  september    22  september  

 6  oktober    20  oktober 

  3 november    17  november  

  1  december    15  december 

Bakgrund 

Sektor utbildning har upprättat ett förslag på sammanträdesdagar för 
utbildningsnämnden och arbetsutskottet för år 2020.  

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 "Sammanträdestider för utbildningsnämnden samt 
arbetsutskottet 2020" upprättad av nämndsekreterare Carina Törnell och 
utbildningschef Maria Appelgren.     
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Utbildningsnämnden 

UN § 151                                                   Dnr 2019/00116  

Nämndmål 2020 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar godkänna föreslagna nämndmål för 2020.     

Bakgrund 

Enligt riktlinjen för det systematiska kvalitetsarbetet och enligt kommunens 
målstyrningsmodell ska utbildningsnämnden ta fram förslag på målområden för 
2020. Utifrån föreslagna mål i Kommunfullmäktige i juni 2019 tillsammans med 
analys av de nationella målen ska utbildningsnämnden ta fram förslag till 
målområden 2020. 

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 2020" upprättad av utbildningschef Maria 
Appelgren. 

Utbildningsnämndens mål 2020. 

Målområden 2020. 

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-15 

Sida 17 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 152                                                   Dnr 2019/00155  

Tjänstegaranti - Sektor utbildning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar anta tjänstegarantier enligt upprättat förslag.       

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2014 (Kf § 131) att införa 
tjänstegarantier i Mariestads kommun. Kommunfullmäktige gav samtidigt 
kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta förslag till tjänstegarantier inom för 
kommuninvånarna strategiskt utvalda verksamhetsområden. 

Utbildningsnämnden beslutade 2015-02-10 (Un § 24) om tjänstegarantier, då 
uppdelat per verksamhet. 

Den nu reviderade versionen med tjänstegarantier innefattar alla sektor 
utbildnings verksamheter.   

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 

Tjänstegaranti – Sektor utbildning.       

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-15 

Sida 18 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 153                                                   Dnr 2019/00152  

Information. Framtida lokalförsörjning - Kronopark, 
Tunaholmsskolan, Vadsbogymnasiet (Centralköket) 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Bakgrund 

Information om och visning av ritningar på den framtida förskolan Kronopark. 
Information om och visning av ritningar även på den framtida om- och 
tillbyggnaden av Centralköket, vilket blir gemensamt kök och matsal för 
Tunaholmsskolan och Vadsbogymnasiet.                           

 

 

 
  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-15 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 154                                                   Dnr 2019/00001  

Val av ersättare till arbetsutskottet efter Anita Olausson (S). 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden väljer Arne Andersson (S) till ny ersättare i 
utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Bakgrund 

Anita Olausson (S) har av utbildningsnämnden utsetts till ordinarie ledamot i 
utbildningsnämndens arbetsutskott. Utbildningsnämnden har därför att utse ny 
ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott.                

 

 

Expedierats till: 
Lönekontoret 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-15 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 155                                                   Dnr 2019/00006  

Information på sammanträdet 

  

 

Utbildningschef Maria Appelgren informerar om: 
  

Fyra skolskjutsöverklaganden är inlämnade till Förvaltningsrätten. Tre av 
ärendena är avslutade och i samtliga ärenden har Förvaltningsrätten valt att 
avslå överklagandet. 

Utbildningschef Maria Appelgren informerar om att avdelningschef/rektor 
Marie-Louise Brage lämnar Mariestads kommun för en skolchefstjänst i Hjo 
kommun. 

Den framtagna kompetensutvecklingsplanen för sektor utbildning finns att läsa 
under ”Handlingar att anmäla” på Assistenten.                           

 

 

 
  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-15 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 156                                                   Dnr 2019/00008  

Rapporter 

  

 

Ordförande Anette Karlsson (M) informerar om att hon och vice ordförande 
Sture Pettersson (S) genomfört studiebesök i den pedagogiska omsorgen.                            

 

 

 
  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-15 

Sida 22 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 157                                                   Dnr 2019/00009  

Delegationsbeslut 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna 

Delegat: Rektorer  gr, gy, gysär 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Anmälan av befarade kränkningsärenden enligt 
förteckning 

Dnr UN 2019/71 (7) 

 
Delegat: Grundskolechef 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C2 Avstängning från fritidshemsplats. Dnr UN 2019/205 
(10) 

 
Delegat: Skolskjutshandläggare Monica Lalli 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C29 Beslut skolskjutsärenden, september 2019, 
förteckning (8) 

Dnr UN 2019/70 
(15) 

                     

 

 

 
  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-15 

Sida 23 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 158                                                   Dnr 2019/00010  

Handlingar att anmäla 

  

Beslut 

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna.  
     

1. Inbjudning - GLÄDJE ELLER KAMP. 

2. Kommunfullmäktige - Beslut uppföljning tertial 2 delårsrapport 2019 

3. Kommunfullmäktige - Beslut  åtgärder budget 2019-KS-§ 59 

4. Kommunstyrelsen - Förslag till detaljplan för del av Gamla staden 3_1 m.fl. 

5. Kommunstyrelsen - Protokollsutdrag Tertial 2 Beslut-201900241-KS-§ 149. 

6. Kommunstyrelsen - Underrättelse om granskning_ förslag till detaljplan för del av kv. 

Hyveln. 

7. Ksau. Protokollsutdrag - Ksau § 343 Beslut om vakanser ny- och återanställningar i 

Mariestads kommun. 

8. Miljö- och byggnadsnämnden. Extra offentlig kontroll. Tidavads skola. 

9. Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Avgift extra offentlig kontroll. Tidavads skola. 

10. Miljö- och byggnadsnämnden. Extra offentlig kontroll. Grangärdets skola/förskola 

11. Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Avgift extra offentlig kontroll. Grangärdets skola/ 

förskola.  

12. Miljö- och byggnadsnämnden. Krav åtgärder med vite Humlet. 

13. Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Föreläggande. Sikelsvingens förskola. 

14. Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Föreläggande. Grangärdets skola/förskola. 

15. Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Föreläggande. Kompassen. 

16. Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Föreläggande. Termiten. 

17. Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Kontrollrapport. Tolsgården. 

18. Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Kontrollrapport. Termiten. 

19. Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Kontrollrapport. Tidavads skola. 

20. Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Kontrollrapport. Tunaholmsskolan café. 

21. Regeringskansliet – Skolpaket för höjda kunskaper. 

22. Mariestads kommun - Samrådsremiss upphävande Krontorpsvägen. 

23. SKL - Budgetpropositionen 2020.                         

  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-15 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 159                                                   Dnr 2019/00054  

Verksamhetsbesök - Kompassen samt Lotsen 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Bakgrund 

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

Utbildningsnämnden besöker denna gång förskolan Kompassen samt  Lotsen.  
Rektor och avdelningschef för förskolan samt barn- och elevhälsans 
avdelningschef informerar om de olika verksamheterna.            

Underlag för beslut 

Muntlig information under besöket.      

 

 

 
  

 


