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Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.00-11:30 

 
Beslutande Anette Karlsson  (M) ordförande 

Sture Pettersson  (S) vice ordförande 
Katarina Brydzinski  (M) ledamot 
Stefan Erikson  (M) ledamot 
Ola Jonegård  (M) ledamot 
Emma Sjögren  (KD) ledamot 
Helena Hallerhed  (C) ledamot, deltar ej §§ 171, 172  
Leif  Jonegård  (L) ledamot 
Anita Olausson  (S) ledamot 
Leif Andersson  (S) ledamot 
Arne Andersson  (S) ledamot 
Chris Nygren  (V) ledamot 
Joar Strid  (SD) ledamot 
Birgitta Svensson (C) tjänstgörande ersättare, §§ 171,172 
 

Övriga deltagare Liselotte Andersson  (M) ersättare 
Birgitta Svensson  (C) ersättare, §§ 162-170, 173-183 
Lillemor Ågren  (S) ersättare 
Ulrika Johansson  (S) ersättare 
Maria Appelgren  utbildningschef 
Heléne Doolk  enhetschef, § 163 
Annelie Norén Hovbjer rektor, § 163 
Stina Wallqvist  rektor, § 163 
Annica Henrysson  chef förskola, pedagogisk omsorg, § 165 
Irina Kitaeva  upphandlare, §§ 166, 167   
Maria Helgée  skoljurist, §§ 166-169 
Petra Lindsten  HR-konsult, § 170 
Pia Svartén  controller, §§ 171-173 
Carina Törnell  

Justerare Chris Nygren 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 162-183 

 Carina Törnell  

Ordförande  
 

 Anette Karlsson  

Justerande  
 

 Chris Nygren  
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Utbildningsnämnden 

UN § 162                                                   Dnr 2019/00005  

Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

Ärende ”Budget 2020 – Ramfördelning” utgår från dagordningen.                         
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Utbildningsnämnden 

UN § 163                                                   Dnr 2019/00011  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningar. Analys 
kränkningsärenden, grundskolan  

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden noterar informationen gällande elevärenden samt 
avvikelserapport från kosten. 

2. Utbildningsnämnden noterar informationen gällande rapport om 
rektorers analys av inkomna kränkningsärenden.  

Bakgrund 

Inkomna anmälningar, utredningar och avslutade befarade kränkningsärenden 
redovisas. Dnr UN 2019/71 (8). 

Vid möte i utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-06-04 (Unau § 54) 
framfördes önskemål om en analys från rektorer i grundskolan kring inkomna 
kränkningsärenden. En analys innehållande tankar kring varför det skiljer på 
antal anmälda ärenden mellan enheterna och vart kränkningar sker samt hur 
och vart kränkningar upptäcks.  

Behandling på sammanträdet 

Utbildningschef Maria Appelgren informerar om elevärenden och incidenter 
från Högelidsskolan, Ullervads skola och Vadsbogymnasiet. Visar även 
övergripande statistik från alla skolenheter 

Annelie Norén Hovbjer och Stina Wallqvist informerar om rektorers analys av 
inkomna kränkningsärendena på grundskolan. 

Helena Doolk informerar om avvikelse angående kost på Kvarnstenen.  

Underlag för beslut 

Muntlig information vid mötet.  
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Utbildningsnämnden 

UN § 164                                                   Dnr 2019/00007  

Återkoppling - Rutiner kring mobbning i andra kommuner. 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen gällande rapport om andra 
kommuners rutiner kring mobbning.  

Bakgrund 

Vid möte i utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-06-04 (Unau §69) 
framfördes önskemål kring en rapport om hur andra kommuners rutiner kring 
mobbning ser ut. En presentation av detta görs vid nämndens möte.  

Behandling på sammanträdet 

Utbildningschef Maria Appelgren informerar om de olika begreppen kränkning 
och diskriminering. 

Vidare informeras om olika projekt och föreningar som används i arbetet mot 
kränkningar och diskriminering i vår och andra kommuner.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Återkoppling - Rutiner kring mobbning i andra kommuner" 
upprättad av utbildningschef Maria Appelgren. 

Muntlig information på mötet.  
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Utbildningsnämnden 

UN § 165                                                   Dnr 2019/00194  

Köhantering förskola och pedagogisk omsorg 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att det äldsta barnets personnummer, anmälda 
eller placerade i kommunal förskola eller pedagogisk omsorg, gäller som 
ködatum för förskola/pedagogisk omsorg inom samma familj.         

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade 2010-10-14 att det äldsta, anmälda eller 
placerade, barnets personnummer gäller som ködatum för barnomsorg inom 
samma familj. I begreppet barnomsorg ingick år 2010 även fritidshem. Idag är 
förskola/pedagogisk omsorg och fritidshemmens organisation och köer 
åtskilda. Vidare är själva syftet med att det äldsta barnets personnummer ska 
gälla som ködatum, att förenkla för vårdnadshavarna med fler barn inom 
förskola/pedagogisk omsorg för att de i större omfattning ska få möjlighet att 
ha sina barn placerade på samma förskola.   

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 "Köhantering förskola och pedagogisk omsorg" upprättad av 
chef förskola och pedagogisk omsorg Annica Henrysson och utbildningschef 
Maria Appelgren.     

 

 

Expedierats till: 
Chef förskola och ped. omsorg Annica Henrysson 
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Utbildningsnämnden 

UN § 166                                                   Dnr 2019/00300  

Information - Upphandling skolskjuts med taxi 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Upphandling av skolskjuts är pågående. En upphandling gällande bussar och en 
upphandling gällande taxi. 

De nya avtalen ska börja gälla från hösten 2020.  

Behandling på sammanträdet 

Irina Kitaeva, upphandlare, informerar nämnden om den pågående 
upphandlingen av skolskjuts, taxi och buss. 

Underlag för beslut 

Underlag Skolskjuts med Taxi inklusive bilagor. 

Muntlig information på mötet. 

 

 

Expedierats till: 
Upphandlare Irina Kitaeva 
Skoljurist Maria Helgée 
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Utbildningsnämnden 

UN § 167                                                   Dnr 2019/00301  

Information - Upphandling skolskjuts med buss 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Bakgrund 

Upphandling av skolskjuts är pågående. En upphandling gällande bussar och en 
upphandling gällande taxi. 

De nya avtalen ska börja gälla från hösten 2020.  

Behandling på sammanträdet 

Irina Kitaeva, upphandlare, informerar nämnden om den pågående 
upphandlingen av skolskjuts, taxi och buss.      

Underlag för beslut 

Upphandlingsunderlag Skolskjutsar med buss inklusive bilagor. 

Frågor och svar. 

Muntlig information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Upphandlare Irina Kitaeva 
Skoljurist Maria Helgée 
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Utbildningsnämnden 

UN § 168                                                   Dnr 2019/00003  

Revidering - Utbildningsnämndens delegationsordning 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar återta delegation för rektor grundskola att 
besluta om uppskjuten skolplikt, 7 kap. 10 § skollagen (del av ärendetyp 
C18).  

2. Utbildningsnämnden beslutar ge grundskolechef delegation att besluta 
om uppskjuten skolplikt, 7 kap. 10 § skollagen (del av ärendetyp C18). 

3. Utbildningsnämnden beslutar ge kommunarkivaren delegation om att 
godkänna revideringar av nämndens dokumenthanteringsplan 
(ärendetyp G4).      

Bakgrund 

Med anledning av att det från och med höstterminen 2018 föreligger skolplikt 
från och med 6 års ålder i förskoleklass, finns anledning att beslut om 
uppskjuten skolplikt tas på övergripande nivå av avdelningschef för aktuell 
verksamhet, således grundskolechef. 

Utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan antogs av nämnden 2017-09-12 
(Un § 136). Revideringar av densamma bör kunna godkännas av 
kommunarkivarien.     

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 "Utbildningsnämndens delegationsordning" upprättad av 
skoljusrist Maria Helgée och utbildningschef Maria Appelgren. 

Utbildningsnämndens delegationsordning.       

 

Expedierats till: 
Skoljurist Maria Helgée 
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Utbildningsnämnden 

UN § 169                                                   Dnr 2019/00201  

Läsårstider 2020/2021 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att höstterminen 2020 börjar torsdagen den 20 
augusti och slutar fredagen den 18 december. Vårterminen 2021 börjar 
torsdagen den 7 januari och slutar fredagen den 11 juni.       

Bakgrund 

Enligt 3 kap. 2 och 3 §§ skolförordningen (2011:185) ska läsåret ha minst 178 
skoldagar och minst 12 lovdagar. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. 
Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen. 
Motsvarande bestämmelser finns i 3 kap. 1 och 2 §§ gymnasieförordningen 
(2010:2039). 

Sektor utbildning har tagit fram förslag på läsårstider för 2020/2021.  

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 "Läsårstider 2020/2021" upprättad av skoljurist Maria Helgée 
och utbildningschef Maria Appelgren. 

Läsåret 2020/2021       

 

 

Expedierats till: 
Skoljurist Maria Helgée 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

Sida 11 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 170                                                   Dnr 2017/00102  

Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM -  inklusive 
sjukfrånvarostatistik 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.   

Bakgrund 

Mariestads kommun har framtagna rutiner för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. I detta beskrivs roller och ansvar, men också hur 
arbetsgången för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska se ut. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet finns dessutom med som en del i 
kvalitetsåret för sektor utbildning och utbildningsnämnden, för att 
kvalitetssäkra att framtagna rutiner efterlevs. 

I perioden juli – oktober ska det, enligt rutinen för SAM, ske en årlig revision 
av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet varit i verksamheterna. Efter denna 
revision utarbetas handlingsplaner där skyddsombud deltar. Sektorn förväntas 
åtgärda enligt dessa handlingsplaner.  

Sjukfrånvarostatistik för perioden januari 2019 till september 2019 redovisas.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM" upprättad av 
utbildningschef Maria Appelgren. 

Sjukfrånvarostatistik januari – september 2019.  

 

 

Expedierats till: 
HR-konsult Petra Lindsten 
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Utbildningsnämnden 

UN § 171                                                   Dnr 2019/00230  

Påslag för lönesatsning 2019, friskolor 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar godkänna beloppen för lönesatsning 2019 till 
friskolor. För grundskolan är det 128,50 kr/elev och fritidshemmet 145,35 
kr/elev.  
 
På grund av jäv deltar inte Helena Hallerhed (C) i handläggningen av detta ärende.                 

Bakgrund 

Påslag för lönesatsningen 2019 för elever på friskolor fastställs enligt nedan. 
 
Beloppet är uträknat genom att dela lönesatsningen för grundskolan (266 000 
kr) med totalt antal elever i snitt över året för F-9 skolorna (2 260 st) i 
Mariestads Kommun. På detta vis fås en summa per elev och år (117,70 kr), 
administration (3%) har lagts till och då blir summan per elev 121,23 kr. Moms 
läggs på med 6% och det ger en summa att utbetala per barn och år på 128,50 
kr. På samma sätt har påslaget för fritids räknats fram. Lönepott för fritids (133 
000 kr) har delats med antalet elever i snitt över året på fritids (999 st) i 
Mariestads kommun. På detta vis fås en summa per elev och år (133,13 kr), 
administration (3%) har lagts till och då blir summan per elev 137,12 kr. Moms 
läggs på med 6% och det ger en summa att utbetala per barn och år på 145,35 
kr. 
 
Elevantalen för friskolorna är baserade på snitt över året 2019. Då hade  
Lillängsskolan 154 st som ger en utbetalning på 19 790 kr. Ekhamraskolan 182 
st som ger en utbetalning på 23 388 kr. Torsö Skärgårdskola 21 st som ger en 
utbetalning på 2 699 kr.  Montessori i Skövde en elev som ger en utbetalning på 
129 kr. Raoul Wallenbergskolan i Skövde hade en elev som ger en utbetalning 
på 129 kr. 
 
På de fristående fritidshemmen baseras elevantalen på snitt över året 2019. Då 
hade Lillängsskolan 147 st elever som ger en utbetalning på 21 367 kr. Torsö 
Skärgårdskola hade 15 st elever som ger en utbetalning på 2 180kr. Montessori i 
Skövde hade en elev som ger en utbetalning på 145 kr. 
 
Beslutet kan överklagas. 
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Forts § 171 

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 "Påslag löneökning grundskola friskolor" upprättad av 
controller Pia Svartén, grundskolechef Anna-Karin Yséus och utbildningschef 
Maria Appelgren.   

 

 

Expedierats till: 
Controller Pia Svartén 
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Utbildningsnämnden 

UN § 172                                                   Dnr 2019/00231  

Påslag för lönesatsning 2019, friförskolor 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna beloppet för lönesatsning 2019 till 
friförskolor. Beloppet för förskolan är 282,12 kr/barn och år.  
 
På grund av jäv deltar inte Helena Hallerhed (C) i handläggningen av detta ärende.                     

Bakgrund 

Beloppet är uträknat genom att dela förskolans lönesatsning (300 000 kr) med 
totalt antal barn i snitt för året 2019 för förskolorna (1 161 st) i Mariestads 
kommun. Summa blir per barn och år (258,40 kr), administration (3%) har lagts 
till och då blir summan per barn 266,15 kr. Moms (6% )läggs på och detta ger 
en summa att utbetala per barn och år på 285,12 kr.  
 
Barnantalen för friskolorna är baserade på snittet över året 2019. Då hade 
Torsö Skärgårdsskola 33 st barn. Detta ger en utbetalning på 9 310 kr för 
förskolan. Sagopark hade 32 st barn och det ger en utbetalning på 9 028 kr. 
 
Beslutet kan överklagas.     

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 "Lönepåslag 2019 friförskola" upprättad av controller Pia 
Svartén, chef förskola och pedagogisk omsorg Annica Henrysson och 
utbildningschef Maria Appelgren.  

 

Expedierats till: 
Controller Pia Svartén 
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Utbildningsnämnden 

UN § 173                                                   Dnr 2018/00086  

Budget 2019 - månadsprognos 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner månadsredovisningen av budget 2019. 
 

2. Utbildningsnämnden beslutar begära att kommunfullmäktige godkänner 
att utbildningsnämnden får gå med underskott 2019, motsvarande 9 340 
tkr. Detta med anledning av att nämnden inte kommer att nå budget i 
balans.   

Bakgrund 

Vid tertial 2, 2019 uppvisade utbildningsnämnden underskott. 
Kommunfullmäktige gav därför nämnden i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner 
för budget i balans att redovisa vid kommunfullmäktiges sammanträde 28 
oktober 2019. 
 
På kommunstyrelsens arbetsutskott 16 oktober 2019 redovisade 
utbildningsnämnden sina åtgärder för en budget i balans. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott konstaterade då att nämnden ännu inte beslutat om åtgärdsplan 
som resulterar i budget i balans för 2019 och beslutar att nämnden ska 
återkomma 30 oktober för att redovisa åtgärder. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar den 30 oktober att 
utbildningsnämnden ska komplettera sin åtgärdslista med en begäran till 
kommunfullmäktige om att få gå med underskott 2019.  

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 § 173 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Månadsuppföljning oktober för budgetår 2019" upprättad av 
controller Pia Svartén och utbildningschef Maria Appelgren. 
 
Åtgärdslista. 
 
Protokollsutdrag beslut åtgärder budget i balans 2019.  

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Controller Pia Svartén 
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Utbildningsnämnden 

UN § 174                                                   Dnr 2019/00207  

Investeringar - framtida kalkyler, lokalförsörjning 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden noterar informationen gällande rapport om 
Lyrestads och Hasslerörs skolor. 
 

2. Utbildningsnämnden beslutar framföra till kommunstyrelsen, inför 
investeringsbudget 2022, ett behov av ombyggnation och/eller 
utbyggnad av Högelidsskolan. Utbildningsnämnden utreder därefter, 
inför perioden 2023 – 2026, aktuella investeringsbehov vid Grangärdets 
och Kvarnstenens skolor. 
 

3. Utbildningsnämnden beslutar beställa en förstudie kring ombyggnation 
och/eller utbyggnad av Högelidsskolan.    

Bakgrund 

Utbildningsnämnden har gett i uppdrag (2016-12-13 § 189) till utbildningschef 
att utreda lokalförsörjningsbehovet i stort för sektor utbildning och 
kommunstyrelsens arbetsutskott har (2017-10-11 § 340) gett i uppdrag att 
utreda lokalbehovet särskilt kring Högelidsskolan. 
  
Utredningen har resulterat i fyra olika delrapporter som täcker de skollokaler 
som ligger i Mariestads östra skolområde: Lyrestad, Hasslerör, Grangärdet och 
Högelid.   

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 "Investeringar - framtida kalkyler, lokaler" upprättad av 
utbildningschef Maria Appelgren. 

Rapport Hasslerör  & Lyrestad. 

 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

Sida 18 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Forts § 174 

 

Delrapport 1, Högelidsskolan. 
 
Delrapport 2, Grangärdets skola. 
 
Förstudie Kvarnstenen skola och förskola 2019.     
 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 175                                                   Dnr 2019/00238  

Gymnasiesärskolan ombyggnad 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar genomföra nödvändig ombyggnation vid 
särgymnasiet på Vadsboskolan till en total kostnad av 1 410 000 kr under 2019 
och 2020 inom ramen för Vadsbogymnasiets budget. 

Ombyggnaden är nödvändig på grund av risk för vite enligt Arbetsmiljölagen  
§ 6:6a.  

Bakgrund 

Behovet av ombyggnation vid gymnasiesärskolan har uppmärksammats av 
arbetsgivaren då det saknas omklädningsrum för kvinnlig personal samt elever i 
gymnasiesärskolans lokaler och verksamheter. Likaså saknas undervisningsrum 
för elever vid programmet då elevernas nuvarande behov är att få arbeta mer 
enskilt. Utrymme har frigjorts genom att särgymnasiets träsal friställts och 
undervisningen i snickeri istället sker i den för alla yrkesprogram gemensamma 
träsalen, men det friställda utrymmet behöver anpassas för nya ändamål. 
 
Sedan tidigare har det gjorts en renovering där lokaler inom särgymnasiet har 
anpassats för att ta emot ett flertal multihandikappade elever. De lokaler som 
byggdes om hade då använts som tillfälliga omklädningsrum för elever vid 
Hotell- restaurang och bageriprogrammet. En toalett har därefter fått tjäna som 
omklädningsrum vilket inte är acceptabelt. 
 
Eleverna vid Fastighet- och anläggning har bytt om inne i träsalen där ett 
omklädningsrum skapats. Plats för kvinnliga elever har dock inte funnits. Under 
läsåret har en tillfällig lösning varit att nyttja Marintekniks omklädningsrum då 
en klass varit vakant där, men i och med förväntad ökning av elever vid 
Marinteknik finns denna möjlighet inte kvar framöver. 
 
Det saknas undervisningsrum för ämnesundervisningen samt rum där elever 
kan gå undan när dagen inte är så bra. Gymnasiesärskolans elever har detta 
behov dagligen och situationen kan många gånger bli ohållbar då elever i affekt 
ska vistas med andra elever som både reagerar och är känsliga för andra elevers 
mående. 
 
I dagsläget följer inte arbetsplatsen gällande arbetsmiljöföreskrifter, 
arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) §90–97. Detta gäller när det finns 
restaurangkök med restaurangverksamhet där reglerna för hur man går till och 
från verksamheten idag är strikta. 

 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Forts § 175 
 

Tillsammans med tekniska avdelningen har det tagits fram ritning och 
kostnadskalkyl för att täcka särgymnasiets behov. 
 
Förslag till beslut är att genomföra ombyggnationen enligt förslag från tekniska 
och kontrakterad arkitekt till en beräknad kostnad av 1 410 000 exkl. moms. 
Kostnaderna kommer att fördelas över 2019 och 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 "Anpassning av lokaler på Särgymnasiet Vadsboskolan" 
upprättad av rektor för särskolan Johan Östlund och utbildningschef Maria 
Appelgren. 
 
Kalkyl Vadsboskolan särgymnasiet. 
 
Bygglov.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

Sida 21 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 176                                                   Dnr 2019/00173  

Medborgarförslag om att utöka gräsytan för Tidavads 
förskola 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
medborgarförslaget. 

Motivering till förslag till beslut grundar sig på utbildningsnämndens 
arbetsutskotts beslut, 2019-06-04 (Unau § 65), om att ge utbildningschef i 
uppdrag att göra en översyn av alla skolor och förskolors utomhusmiljö samt 
utifrån översynen ta fram en prioriteringslista över eventuella framkomna 
åtgärder av utomhusmiljön.   

Bakgrund 

En medborgare har i ett medborgarförslag föreslagit att Mariestads kommun 
ska utöka gräsytan för förskolan i Tidavad. Förslaget innebär att en kulle på 
skolgården som gränsar till förskolans gård ska flyttas längre in på skolgården 
samt att en del massor används för pulkabacke till förskolebarn och utfyllnad 
vid plats som brukar översvämmas. Ärendet lyftes i Kommunfullmäktige 2019-
06-17, Kf § 43, med beslutet att överlämna medborgarförslaget till 
utbildningsnämnden för beredning och beslut. 

Då utbildningsnämnden redan gett utbildningschefen i uppdrag att göra 
översyn av alla skolor och förskolors utomhusmiljö får förslaget om utökad 
gräsyta vid Tidavads förskola följa med in i den utredning som ska göras av 
utemiljön gällande hela Tidavads förskola och skola.   

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 

Medborgarförslag om att utöka gräsytan för Tidavads förskola. 
 
 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

Sida 22 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Forts § 176 

 

Protokollsutdrag 2019-06-17, Kf § 43. 

Protokollsutdrag 2019-06-04, Unau § 65.      

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

Sida 23 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 177                                                   Dnr 2019/00172  

Medborgarförslag om att ta fram riktlinjer för en strålningsfri 
förskola/skola 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
medborgarförslaget. 
 
Motivering till förslag till beslut grundar sig på direktiv från 
Strålsäkerhetsmyndigheten som menar att det inte finns vetenskaplig grund för 
hälsorisker med att exponeras för radiovågor från trådlösa datornätverk.         

Bakgrund 

En medborgare har i ett medborgarförslag föreslagit att Mariestads kommun 
ska skapa strålningsfri förskola/skola och arbeta med förebyggande insatser till 
verksamheter och kommuninnevånare gällande hälsorisker med trådlösa 
nätverk, mobilanvändning. Utbildningsnämnden fick i uppdrag av 
kommunfullmäktige att bereda frågan om strålningsfri förskola och skola.  
 
Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det inga vetenskapligt grundade 
misstankar om hälsorisker med radiovågorna i de trådlösa datornätverk som 
används i skolan. Dator och router sänder radiovågor för att kommunicera med 
varandra och dessa radiovågor har ungefär samma styrka som mobiltelefoner. 
De menar att de personer som vistas i närheten av ett trådlöst datornätverk 
exponeras för mycket låga nivåer av radiovågor och att det därför inte finns 
strålskyddsskäl för att undvika att installera trådlösa datornätverk i skolmiljö.  

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 - Medborgarförslag om att ta fram riktlinjer för en 
strålningsfri förskola/skola" upprättad av utbildningschef Maria Appelgren. 

 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

Sida 24 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Forts § 177 

 

Källa: www.stralsakerhetsmyndigheten.se 

 
Medborgarförslag om en strålningsfri förskola och skola.  

 
Protokollsutdrag 2019-06-17, Kf § 43.   

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

Sida 25 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 178                                                   Dnr 2019/00239  

Föreläsning/utbildning. Målgrupp vårdnadshavare. 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att i samverkan med 
socialtjänsten och andra lämpliga aktörer skapa forum för ökad dialog med 
ungdomar och med vårdnadshavare. Uppdraget grundas i synpunkter från 
ungdomar.  

Bakgrund 

Sektor stöd och omsorg och sektor utbildning har sedan tidigare arrangerat 
föreläsningar för vårdnadshavare under samlingsrubriken ”Våga vara vuxen”. 
Dessa arrangemang har varit uppskattade och ett arbete pågår för att göra 
föreläsningarna återkommande med 2 – 3 föreläsningar varje år. Aktuella 
ämnesområden identifieras av medarbetare inom Medborgarresurs Lotsen, men 
även i samverkan Ungdomsforum där det även finns representation från 
polisen och friskolorna. 
 
Föreläsningarna ska vara ett stöd för vårdnadshavare i sitt föräldraskap. I en av 
dessa föreläsningar ingår utbildning kring droger – hur de ser ut, vad man som 
vårdnadshavare ska vara observant på och vilket stöd man kan få som 
vårdnadshavare. Andra aktuella teman är ungdomars mående och psykisk 
ohälsa, hur man för diskussioner om skärmtid, hur man skapar en aktiv fritid 
och hur vi gemensamt stödjer våra barn till att lyckas i skolan. Ungdomsforum 
planerar en dialog med ungdomar där bl.a. innehållet är vad de  unga ser som 
behov att vuxna omkring dem har mer kunskap kring. 
 
Hösten 2019 planeras för  en föreläsning där Tullverket informerar om droger 
och under våren 2020 planeras för en föreläsning i samverkan med  
föreningslivet kring hur vi skapar en aktiv fritid för våra barn och unga och hur 
detta kan stödja barnens inlärning.   
 
Sektor utbildning planerar även starta en diskussion kring en överenskommelse 
med vårdnadshavare kring hur vi på bästa sätt tillsammans stöttar våra barn och 
unga till att bli engagerade samhällsmedborgare med stöd från både hem och 
skola. Utbildningsnämnden har antagit en tjänstegaranti med löften, men även 
förväntningar på vårdnadshavare och ett arbete behöver göras för att omsätta 
detta i praktiken.  

 

 

 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-11-19 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Forts § 178 

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 ”Föreläsning/utbildning. Målgrupp vårdnadshavare” upprättad 
av utbildningschef Maria Appelgren.       

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

Sida 27 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 179                                                   Dnr 2019/00006  

Information på sammanträdet 

  

Utbildningschef Maria Appelgren informerar om: 

- Rekrytering av ny chef för gymnasiet och vuxenutbildningen pågår. 

- Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Nordens 
Teknikerinstitut AB som huvudman för gymnasieskola avseende det 
nationella el- och energiprogrammet med inriktningen dator och 
kommunikationsteknik och teknikprogrammet med inriktningen 

informations- och medieteknik vid NTI Gymnasiet Skövde i Skövde 
kommun. 

 
- Skolinspektionen avslår, efter rättelsebeslut, ansökan om godkännande 

av Drottning Blankas Gymnasieskola AB som huvudman för 
gymnasieskola avseende det nationella barn- och fritidsprogrammet 
inriktning fritid och hälsa, handels- och administrationsprogrammet 
inriktning handel och service, hotell- och turismprogrammet inriktning 
hotell och konferens, hantverksprogrammet inriktning övriga hantverk, 
samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna beteendevetenskap och 
samhällsvetenskap samt vård- och omsorgsprogrammet vid Drottning 
Blankas Gymnasieskola Skövde i Skövde kommun. 

 
- Tullverket ger en föreläsning om droger den 27 november 2019 på 

Maria Nova. 
 

 
 
Ordförande Anette Karlsson (M) informerar om: 
 

- Ordförande Anette Karlsson (M), vice ordförande Sture Pettersson (S), 
ledamöterna Leif Jonegård (F) och Anita Olausson (S) deltar i 
konferensen ”En skola för alla” i Trollhättan den 29 januari 2020.     
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 180                                                   Dnr 2019/00008  

Rapporter 

  

Vice ordförande Sture Pettersson (S) rapporterar från branschrådsmöten för 
Byggprogrammet, Elprogrammet och Teknikcollege.                           

 

 

 
  

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

Sida 29 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 181                                                   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 (8) 

 
Delegat: Rektorer förskolan 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C1 Placering förskola perioden januari-mars 2020 Dnr UN 2019/439 
(8) 

 
Delegat: Skolskjutshandläggare Monica Lalli 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C29 Beslut skolskjutsärenden, september 2019, 
förteckning (9) 

Dnr UN 2019/70 
(16) 

 
Delegat: Rektor förskola, Marita Lemming 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Paragrafbeslut § 5 kap 8 utökad vistelsetid  Dnr UN 2019/159 
(6) 

 
Delegat: Rektor förskola, Hanna Zachrisson 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Paragrafbeslut § 7 kap 8 utökad vistelsetid  Dnr UN 2019/485 
(2) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Forts § 181 

  
Delegat: Chef förskola och pedagogisk omsorg, Annica Henrysson 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

B10 Tilläggsbelopp förskola ht 19 Kvarnstenen Dnr UN 2019/311 
(1) 

B10 Tilläggsbelopp för förskolan ht 19 Kvarnstenen  Dnr UN 2019/311 
(2) 

B10 Tilläggsbelopp för förskolan ht 19 Ljungdalen Dnr UN 2019/311 
(3) 

B10 Tilläggsbelopp för förskolan ht 19 Termiten  Dnr UN 2019/311 
(4) 

B10 Tilläggsbelopp för förskolan ht 19 Skrivaren Dnr UN 2019/311 
(5) 

B10 Tilläggsbelopp för förskolan ht 19 Skrivaren Dnr UN 2019/311 
(6) 

B10 Tilläggsbelopp för förskolan ht 19 Hertig Karl Dnr UN 2019/311 
(7) 

B10 Tilläggsbelopp för förskolan ht 19 Hertig Karl  Dnr UN 2019/311 
(8) 

B10 Tilläggsbelopp för förskolan ht 19 Hertig Karl  Dnr UN 2019/311 
(9) 

B10 Tilläggsbelopp för förskolan ht 19 Hertig Karl  Dnr UN 2019/311 
(10) 

B10 Tilläggsbelopp för förskolan ht 19 Flugsvampen  Dnr UN 2019/311 
(11) 

B10 Tilläggsbelopp för förskolan ht 19 Österåsen  Dnr UN 2019/311 
(12) 

B10 Tilläggsbelopp för förskolan ht 19 Österåsen  Dnr UN 2019/311 
(13) 

B10 Tilläggsbelopp för förskolan ht 19 Österåsen  Dnr UN 2019/311 
(14) 

B10 Tilläggsbelopp för förskolan ht 19 Österåsen  Dnr UN 2019/311 
(15) 
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Utbildningsnämnden 

UN § 182                                                   Dnr 2019/00010  

Handlingar att anmäla 

  

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna 

- Inbjudan - Välkommen till konferens den 4 december om delaktighet och 
inflytande för de nationella minoriteterna. 
 

- Kommunfullmäktige - Sammanträdesdatum 2020 Beslut-201900350-KS-§ 75. 

- Miljö- och byggnadsnämnden. 1. Extra offentlig kontroll. Termitens förskola. 

- Miljö- och byggnadsnämnden. 2. Livs Avgift extra offentlig kontroll. 

Termitens förskola. 

- Miljö- och byggnadsnämnden. Extra offentlig kontroll  Grangärdets förskola 

och skola. 

- Miljö- och byggnadsnämnden. Flitiga Lisan 2 Livs Föreläggande. 

- Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Avgift extra offentlig. Grangärdet förskola 

och skola. 

- Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Avgift extra offentlig kontroll. 

Kompassens förskola. 

- Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Föreläggande. Ullerås äldreboende kök. 

- Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Kontrollrapport. Ullerås äldreboende kök. 

- Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Kontrollrapport Österåsens förskola. 

- Miljö- och byggnadsnämnden. Livs Uppföljning kontroll. Kompassens 

förskola. 

- Miljö- och byggnadsnämnden. Sikelvingen. Extra offentlig kontroll. 

- Miljö- och byggnadsnämnden. Sikelvingen. Livs Avgift extra offentlig kontroll. 

- Samhällsbyggnad. Förslag till detaljplan för del av Leksberg 10_1, Mariestads 

centralort, Mariestads kommun. 

- Skolinspektionen Beslut angående godkännande som huvudman Nordens 

Teknikerinstitut AB. 

- Skolinspektionen Beslut angående godkännande som huvudman Drottning 

Blankas Gymnasieskola. 

- Skolinspektionen - Rättelsebeslut 2019-970. Huvudman Drottning Blankas 

Gymnasieskola.                                
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Utbildningsnämnden 

UN § 183                                                   Dnr 2017/00319  

Övriga frågor 

  

 

Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Mer information om detta ges på 
nämndens möte den 17 december 2019.                               

 

 

 
  

 


