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Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.30-12.00, 13.30-16.00 

 
Beslutande 
 
 
Beslutande på distans 

Anette Karlsson (M) ordförande   
Sture Pettersson  (S) vice ordförande  
Katarina Brydzinski  (M) ledamot, ej § 164 
Ola Jonegård  (M) ledamot, ej § 164 
Leif  Jonegård  (L) ledamot, ej § 164  
Anita Olausson  (S) ledamot  
Arne Andersson  (S) ledamot  
Chris Nygren  (V) ledamot, ej § 164  
Liselotte Andersson (M) tjänstgörande ersättare, ej § 164  
Birgitta Svensson  (C) tjänstgörande ersättare  
Lillemor Ågren  (S) tjänstgörande ersättare   
Fatima Hamdi  (KD) tjänstgörande ersättare  

Övriga deltagare på distans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga deltagare 

Britta Wänström  (V) ersättare 
Siv Gustavsson  (S) ersättare, ej § 164 
Annica Henrysson  chef förskola och ped. omsorg, § 143-144 
Anna-Karin Yséus  grundskolechef, § 145-146, 150 
Erik Eriksson  avdelningschef gymnasiet/vux, § 147-148, 150 
Daniel Svensson  bitr. rektor, § 148 
Pia Svartén  controller, § 149-150 
Maria Appelgren  utbildningschef 
Carina Törnell  sekreterare 

Justerare Sture Pettersson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 142-164 

 Carina Törnell  

Ordförande  
 

 Anette Karlsson  

Justerande  
 

 Sture Pettersson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-20 

Anslagsdatum 2021-09-27 Anslaget tas ner 2021-10-20 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämnden 

UN § 142                                                   Dnr 2020/00001  

Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner upprättad förslag till dagordning. 

2. Utbildningsnämnden beslutar att Mariestads-Tidningen godkänns vara 
med och lyssna via länk under detta möte.               

Bakgrund 

Under rådande omständigheter och för att följa Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 
har nämndens ordförande beslutat att genomföra sammanträden med 
ledamöter och ersättare deltagande på distans via mötesforumet Teams. 
Ordförande tar beslut angående distans inför varje möte.                
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Utbildningsnämnden 

UN § 143                                                   Dnr 2021/00212  

Kö barnomsorg - Information kö och köhantering 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.    

 

Ordföranden förtydligar det av utbildningsnämnden tidigare givna uppdraget i 
ärendet med att om vårdnadshavare anmält önskan av plats inom rimlig tid och 
ej erbjudits plats inom en månad ska utbildningsnämndens arbetsutskott 
informeras om orsaken.  

Bakgrund 

Utbildningsnämndens arbetsutskott diskuterade den 2021-08-30 förskolans 
aktuella kö utifrån önskemålet att förskolan snabbt ska kunna erbjuda 
förskoleplats. En information om aktuell kö och administration kring 
köhanteringen önskades.           

Underlag för beslut 

Aktuell kö- och platsinformation förskolan Mariestad september 2021. 

Köhantering muntlig information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Chef förskola och pedagogisk omsorg 
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Utbildningsnämnden 

UN § 144                                                   Dnr 2019/00207  

Uppföljning avveckling Grangärdets förskola 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade 2021-03-22 (Un § 44) att avveckla Grangärdets 
förskola för att frigöra lokaler och utöka antalet undervisningslokaler på 
Grangärdets skola. Utbildningsnämnden beslutade även om en uppföljning av 
ärendet när avvecklingen genomförts.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Information – Avveckling Grangärdets förskola” upprättad av 
chef förskola och pedagogisk omsorg och utbildningschef. 

Muntlig information på mötet.    

 

 

Expedierats till: 
Chef förskola och pedagogisk omsorg 
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Utbildningsnämnden 

UN § 145                                                   Dnr 2021/00207  

Grundskolan uppföljning resultat elevers måluppfyllelse - 
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete  

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner uppföljning av elevers måluppfyllelse i 
grundskolan.     

2. Utbildningsnämnden beslutar om en uppföljning med delrapport 
angående måluppfyllelsen i grundskolan i februari 2022 och i juni 2022.  

Bakgrund 

Varje år i september månad redovisas resultatet av grundskolans elevers 
måluppfyllelse enligt Riktlinje för Systematiskt kvalitetsarbete.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete – Grundskolans 
måluppfyllelse” upprättad av grundskolechef och utbildningschef. 

Muntlig redovisning på mötet.   

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 146                                                   Dnr 2021/00136  

Återkoppling - Genomlysning av Högelidsskolans resultat 
per årskurs F-9. 

  

Beslut 

Återremiss för att utreda eventuella behov av insatser i respektive årskurs vid 
Högelidsskolan F-9.   

Bakgrund 

Utbildningsnämnden gav utbildningschef, 2021-06-21(UN § 122), i uppdrag att 
göra en genomlysning av Högelidsskolans resultat per årskurs F-9 samt ta fram 
åtgärdsplaner för att förbättra resultaten i de årskurser som visar sjunkande 
resultat i den ekonomiska genomlysningen av utbildningsnämndens 
verksamheter 2020.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ” Återkoppling resultat per årskurs F-9, Högelidsskolan” 
upprättad av grundskolechef och utbildningschef.   

Muntlig information på mötet.   

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 147                                                   Dnr 2021/00048  

Antagningsstatistik Vadsbogymnasiet 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Den 28 juni 2021 gjorde Utbildning Skaraborg den slutgiltiga antagningen till 
gymnasieskolorna i Skaraborg för läsåret 2021/2022.    

Generellt sett har antalet sökande till Vadsbogymnasiet minskat jämfört med 
läsåret 2020/2021 på grund av något färre elever. 

Största minskningen står Naturvetenskapsprogrammet för, där antogs elever till 
en tredjedel av platserna. Sex av skolans program har antagna elever till alla 
platser. Två av skolans program har ökat söktryck. Teknikprogrammet hade 
förra året 19 förstahandssökande till 26 platser. I år har Teknikprogrammet 35 
sökande till 30 platser. Vård- och omsorgsprogrammet hade förra året 14 
förstahandssökande att jämföra med att programmet i år har 33 
förstahandssökande.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Antagningsstatistik Vadsbogymnasiet 2021” upprättad av 
gymnasiechef och utbildningschef. 

Rapport – slutlig antagning gymnasieskolan 2021/2022. 

Muntlig information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Avdelningschef gymnasiet/vuxenutbildningen 
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Utbildningsnämnden 

UN § 148                                                   Dnr 2021/00187  

Information: Utbildningar Yrkesvux 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.   

Bakgrund 

Vuxenutbildning Mariestad ser ett ökat behov och efterfrågan kring 
yrkesutbildningar på gymnasienivå. Intresset kommer från eleverna men 
framför allt från företag och verksamheter i regionen MTG. De nu framtagna 
utbildningsplatserna är sökbara för invånare inom samverkansområdet 
Yrkesbyrån Skaraborg. Kostnaden för utbildningsplatserna finansieras av 
samverkan Yrkesbyrån Skaraborg. Ingen ökad kommunal finansiering krävs. 

En direktupphandling av utbildning för personbilsmekaniker med fem 
utbildningsplatser är genomförd med utbildningsstart i november 2021. 
Upphandlad anordnare är Ohlingymnasiet i Götene.  

För att säkerställa framtida utbildningsplatser inom personbilsmekaniker startar 
nytt upphandlingsarbete hösten 2021 med planerad utbildningsstart hösten 
2022.  

Då Kanalskolan i Töreboda lägger ner sin verksamhet inom yrkesvux från 
årsskiftet 2021/2022, saknas utbildning mot yrkesområdet bageri/konditori i 
Skaraborg (vuxenutbildning). Här ges en möjlig framtida upphandling av 
utbildningsplatser. Upphandlingen startar hösten 2021 med planerad 
utbildningsstart hösten 2022. 

En framtida möjlig upphandling ges även inom industri/lager/truck. 
Upphandling sker när medverkande företag konkretiserat kompetenskraven. 
Förmodligen startar upphandlingen våren 2022 för en start av utbildning våren 
2023.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”På gång – Utbildningar inom ramen för 
yrkesvuxenutbildningar” upprättad av bitr. rektor, rektor, avdelningschef 
gymnasiet/vuxenutbildningen och utbildningschef.   

 

Expedierats till: 
Daniel Svensson, bitr. rektor 
Erik Eriksson, avdelningschef gymnasiet/vuxenutbildningen  
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Utbildningsnämnden 

UN § 149                                                   Dnr 2021/00074  

Skolmiljarden (2) 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar fastställa belopp för utdelning av tilldelade 
statsbidrag ”Skolmiljarden” enligt framtaget förslag för grundskola och 
gymnasium.   

Leif Jonegård (L) och Ola Jonegård (M) deltar inte i handläggningen av detta ärende på 
grund av jäv.         

Bakgrund 

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 
2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för 
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de 
har rätt till, trots pandemin. Pengarna betalas ut till alla kommuner och därefter 
är det upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för 
att trygga barnens rätt till utbildning. Kommunernas bidrag till enskilda 
huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. 

Stödet betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av pengarna betalas ut i 
februari och den andra hälften betalas ut i juni. Pengarna ska användas till 
insatser i kommunala och fristående skolor.  

I juni 2021 beslutades att skolmiljarden skulle utökas med 250 000 000kr och 
det innebar att Mariestads kommun fick ytterligare 551 660kr att fördela ut. 
Pengarna betalades ut vid ett tillfälle i juli månad.   

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. § 149 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse " Skolmiljarden" upprättad av utbildningschef. 

Skolmiljarden fördelning Mariestads kommun.      

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 
Controller 
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Utbildningsnämnden 

UN § 150                                                   Dnr 2020/00201  

Budget 2021 - Delårsbokslut, Tertial 2 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämndens noterar informationen. 

2. Utbildningsnämnden ger utbildningschef att fortsätta arbetet med att ta 
fram åtgärder för en budget i balans. 

3. Utbildningsnämnden ger utbildningschef i uppdrag att undersöka varför 
Gullspångselever valt Skövde gymnasieskolor i stället för 
Vadsbogymnasiet i Mariestad samt intervjua Gullspångstudenter om 
hur de upplevt sin studietid i Mariestad och vad vi kan förbättra.    

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.          

Underlag för beslut 

Tertial 2 per den 31 augusti 2021.   

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 
Controller    
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Utbildningsnämnden 

UN § 151                                                   Dnr 2021/00190  

Budget 2021 - Uppdrag  

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar att fördela de extra medlen 5,5 mkr som 
tillskjutits utbildningsnämnden med 2,5 mkr till grundskolan, av dessa 
ska 1 mkr komma elevhälsan till del för elevstödjande extraresurser 
riktad mot de skolor där behov finns av tillgänglighet till elevhälsa varje 
dag, 2,5 mkr till gymnasieskolan och 0,5 mkr till individuell 
kompetensutveckling. 

2. Utbildningsnämnden ger utbildningschef i uppdrag att utföra alliansens 
förslag på ekonomiska åtgärder samt uppdrag enligt förslag. 

Sture Pettersson (S), Anita Olausson (S), Arne Andersson (S), Chris Nygren (V) 
reserverar sig mot beslutet.  

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.  

Alliansen (M, C, L, KD) har tagit fram förslag på ekonomiska åtgärder och 
uppdrag till utbildningschef. Utbildningschefen ska till utbildningsnämndens 
möte föreslå åtgärder för att få budgeten i balans.        

Behandling på sammanträdet 

Ordförande föreslår att utbildningsnämnden beslutar följa alliansens förslag på 
ekonomiska åtgärder samt uppdrag för en budget i balans. 
 
Sture Pettersson (S) yrkar att utbildningsnämnden beslutar tillskriva 
kommunfullmäktige och äska medel för att täcka utbildningsnämndens 
underskott i budget 2021. 
 
Chris Nygren (V) tillstyrker Sture Petterssons (S) yrkande.  
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandes förslag. 
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Forts § 151 

 
Chris Nygren (V) ber att få lämna en protokollsanteckning, vilket godkänns av 
ordföranden (Bilaga 1).     

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet. 

Alliansens förslag på ekonomiska åtgärder samt uppdrag till utbildningschef.      

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 
Controller 
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Utbildningsnämnden 

UN § 152                                                   Dnr 2021/00007  

Internkontrollplan 2021 - Delårsuppföljning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen för delår 2021.    

Bakgrund 

Intern kontrollplan för 2021 antogs av utbildningsnämnden den 1 mars 2021 
(Un § 31). Enligt beslutad intern kontrollplan 2021 sker återrapportering till 
utbildningsnämnden vid två tillfällen, vid delårsbokslut i september 2021 och 
vid årsbokslut i februari 2022.  

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 

Redovisning av internkontrollplan delår 2021.    

 

 

Expedierats till: 

Utbildningschef 
Kvalitetssamordnare 
Kvalitetskontroller 
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Utbildningsnämnden 

UN § 153                                                   Dnr 2021/00035  

Statsbidrag 2021  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.    

Bakgrund 

Huvudmän som bedriver förskole- och skolverksamhet kan ansöka om vissa 
specifika riktade statliga bidrag. Statsbidragen är fastställda av regeringen och 
regleras i olika förordningar. Skolverket är den beslutsfattande myndigheten.  

Sektor utbildning har från den 1 januari 2021 fram till 30 augusti 2021 blivit 
beviljade statsbidrag om totalt 16 632 611 kr. Summan utgår ifrån beslut om 
ansökningar som gjorts. Efter själva rekvisitionen och/eller redovisningen av 
respektive statsbidrag, kan den erhållna summan komma att minska.            

Underlag för beslut 

Erhållna statsbidrag per den sista augusti 2021.   

 

 

Expedierats till: 
Utredare 
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Utbildningsnämnden 

UN § 154                                                   Dnr 2021/00173  

Kultur förskola och skola 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.       

 

Bakgrund 

Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i 
regionalt arrangörsstöd per barn i åldern 3-19 år för kultur.  

2019 fanns 110 625 kronor avsatta för Mariestad och 113 415 kronor (inkl. 
omkostnadsstöd) betalades ut. 

2020 fanns 110 950 kronor avsatta för Mariestad och 121 530 kronor (inkl. 
omkostnadsstöd) betalades ut. 

I Mariestads kommun används även regionalt arrangörsstöd till kulturaktiviteter 
på stadsbiblioteket i Mariestad.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Kultur förskola och skola 2019 och 2020” upprättad av 
kultursamordnare och utbildningschef. 

”Hej Mariestad” från Västra Götalandsregionen.   

Kommunens utnyttjande av det regionala arrangörsstödet. 

Scenkonst 2020-2021.    

 

 

Expedierats till: 
Utredare 
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Utbildningsnämnden 

UN § 155                                                   Dnr 2021/00192  

Utbildningsnämndens verksamhetsbesök 2021/2022 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar om verksamhetsbesök 2021/2022 enligt 
förslaget.   

Bakgrund 

Utbildningsnämnden genomför varje år ett flertal verksamhetsbesök för att se 
de olika verksamheterna som nämnden ansvarar för. Under större delen av 
2020 samt våren 2021 ställdes samtliga verksamhetsbesök in med anledning av 
Covid-19 pandemin. Om det möjliggörs att besöka verksamheter under läsåret 
2021/2022 föreslås utbildningsnämnden besöka följande verksamheter:  

 

• Skolrestaurang Tuva vid Tunaholmsskolan och Vadsbogymnasiet 

• Kronoparkens förskola 

• Vadsbogymnasiet  

• Vuxenutbildningen  

• Björkgårdens kök 

• Tidavads skola och förskola 

• Högelidsskolan  

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 verksamhetsbesök 2021/2022.  

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-20 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 156                                                   Dnr 2018/00209  

Riktlinje för godkännande av enskild huvudman för förskola, 
tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk 
omsorg samt insyn i fristående skolor och fristående skolor 
med fritidshem 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer reviderad riktlinje för godkännande av enskild 
huvudman för förskola, tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk 
omsorg samt insyn i fristående skolor och fristående skolor med fritidshem.    

Bakgrund 

Enligt 26 kap. skollagen ska varje huvudman utföra tillsyn över fristående 
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg. Enligt skollagen 9 kap. 22 §, 10 
kap. 41 §, 11 kap. 40 §, 14 kap. 18 §, 15 kap. 34 § samt 18 kap. 37 § ska varje 
huvudman utföra insyn i fristående skolor och fristående skolor med 
fritidshem. 

2016-12-13 (Un § 177) fastställde utbildningsnämnden riktlinje för tillsyn i 
fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående 
skolor och fristående skolor med fritidshem. 

Aktuell revidering innehåller förtydliganden. 

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 godkännande av enskild huvudman för förskola, tillsyn i fristående 
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående skolor och 
fristående skolor med fritidshem.        

 

Expedierats till: 
Utbildningschef   



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-20 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 157                                                   Dnr 2021/00108  

Pågående och planerade projekt rörande lokaler, 
utbildningsnämndens verksamheter 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.         

Bakgrund 

Utbildningschef redovisar pågående och planerade projekt rörande 
utbildningsnämndens verksamheters lokaler.          

Underlag för beslut 

Fastighetslista 2021-09-06.      

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-20 

Sida 21 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 158                                                   Dnr 2021/00012  

Information på sammanträdet 

  

      

- Covid - Smittspårning genomförts i 5 klasser på grundskolan. Smittan 
har inte varit i skolan utan på olika fritidsaktiviteter. Smittspårning har 
även genomförts på en förskola. 

- Frånvarostatistiken visar att nivån av frånvaron är densamma som när 
det inte är pandemi. 

- Gurgeltester – Sektor utbildning har fått leverans men har inte börjat 
använda testerna. 

- Skolinspektion har genomfört en granskning av den fjärr- och 
distansundervisning som bedrivits på Tunaholmsskolan. 
Skolinspektionen har utifrån granskningen lämnat tips och 
rekommendationer om uppföljning av elever under 
distansundervisning.          

      

 

 

 
 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-20 

Sida 22 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 159                                                   Dnr 2021/00024  

Rapporter  

  

 

Inga rapporter att redovisa.                           

      

 

 

 
  

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-20 

Sida 23 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 160                                                   Dnr 2021/00008  

Delegationsbeslut att anmäla  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Följande delegationsbeslut anmäls 

 

 Delegat: Ordförande utbildningsnämnden 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

A2 Deltagande i Styrning och ledning,  matematik, 
SKR 

Dnr UN 2020/128 
(43) 

 
Delegat: Chef förskola och pedagogisk omsorg 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C2 Avstängning från plats i förskola/pedagogisk 
omsorg 

Dnr UN 2021/204 

C1 Placering inom förskola och pedagogisk omsorg Dnr UN 2021/124 
(2) 

C1 Placering inom förskola och pedagogisk omsorg Dnr UN 2021/124 
(3) 

 
Delegat: Skolskjutshandläggare 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C29 Beslut skolskjutsärenden juni och augusti 2021, 
enligt förteckning 

Dnr UN 2020/51 
(19+20) 

 
Delegat: Rektor Regattan och Termitens förskolor 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Plats i förskola Dnr UN 2021/193 

C28 Plats i förskola Dnr UN 2021/194 

  
 
 
 
 
 
 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-20 

Sida 24 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Forts § 160 
 
 
Delegat: Rektor Grangärdet 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C4 Avslag plats grundskola Dnr UN 2021/199 

 
 
Delegat: Rektor Hertig Karls förskola 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Plats förskola Dnr UN 2021/175 
(1-2) 

 
Delegat: Rektor Högelidsskolan F-6 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C4 Avslag plats grundskola Dnr UN 2021/185 
(1) 

C4 Avslag plats grundskola Dnr UN 2021/185 
(2) 

C4 Avslag plats grundskola Dnr UN 2021/185 
(3) 

C4 Avslag plats grundskola Dnr UN 2021/185 
(4) 

 
Delegat: Rektor Kvarnstenens och Tidavads skola 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C4 Anmälan förskoleklass, Kvarnstenen Dnr UN 2021/91 
(3) 

C4 Anmälan förskoleklass, Tidavad Dnr UN 2021/91 
(4)       

 
Delegat: Rektor Prisma skolan 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C4 Anmälan förskoleklass, Prisma Dnr UN 2021/91  
(5) 

C1 Beslut placering enl. kap 14 § 5, 6 Sekretess Dnr UN 2021/195 

 
 
 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-20 

Sida 25 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Forts § 160 
 
 
Delegat: Rektor Tunaholmsskolan 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C4 Placering åk 7 Tunaholmsskolan Dnr UN 2021/91  
(1) 

C4 Placering åk 7 Tunaholmsskolan Dnr UN 2021/91 
(2) 

C4 Avslag placering Tunaholmsskolan Dnr 2021/200 
 

 
Delegat: Rektor Unicaskolan 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C4 Anmälan förskoleklass, Unicaskolan Dnr UN 2021/91 

(6) 

C1 Beslut placering kap 14 § 5, 6. Sekretess Dnr 2021/196 
 

 
                              

 

 
 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-20 

Sida 26 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 161                                                   Dnr 2021/00023  

Handlingar att anmäla  

  

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna 

- 2021-628 Beslut Godkännande Olins gymnasiet i Götene. 

- Antagandemeddelande Bångahagen beslut. 

- Antagandemeddelande Kv Sprinten beslut. 

- Antagandemeddelande Mariefors beslut. 

- MBN-2021-2194_ Datum 2021-09-14 Livs - Kontrollrapport – 
Föreläggande.                       

 

      

 

 
 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-20 

Sida 27 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 162                                                   Dnr 2021/00011  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningsärenden, 
synpunkter och klagomål samt eventuellt inkomna "Tillsyn 
individärenden". 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.      

Bakgrund 

Statistik gällande inkomna ärenden, utredningar och avslutade befarade 
kränkningsärenden redovisas för tiden 6 juni till 20 september 2021.                

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.      

 

 

 
  

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-20 

Sida 28 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 163                                                   Dnr 2021/00013  

Övriga frågor 

  

 

Inga övriga frågor denna gång.                      

      

 

 
 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-20 

Sida 29 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 164                                                   Dnr 2021/00209  

Verksamhetsbesök Tuva och Kronoparkens förskola 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Bakgrund 

Utbildningsnämnden gör olika verksamhetsbesök vid några tillfällen per år. 
Denna gång besöktes TUVA som är den nya matsalen för Tunaholmsskolan 
och Vadsbogymnasiet. Nämnden besökte även den under byggnation nya 
förskolan Kronoparken. Förskolan ska vara inflyttningsklar i januari 2022.      

      

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-20 

Sida 30 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 

 

Protokollsanteckning 
Fullmäktige beslutade den 14 juni 2021 om ett tillskott till utbildningsnämnden på 
5,5 miljoner kr för innevarande år 
(majoritetens förslag). 
Vänsterpartiet föreslog ett tillskott på 
10 miljoner kr.  
Det är uppenbart att utbildningsnämnden är i behov av ytterligare tillskott i den 
storleksordningen som Vänsterpartiet föreslog vid fullmäktigemötet 14 juni. 
 
Chris Nygren (V) 
 
 

 


