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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2018-05-07 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Utbildningsnämndens arbetsutskott 

 

Plats och tid Stadshuset, Österön, kl. 08.00-09.20 

 
Beslutande Anette Karlsson  (M) ordförande 

Sture Pettersson  (S) vice ordförande 
Leif  Jonegård  (L) ledamot 
Birgitta Svensson  (C) tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare Maria Appelgren  utbildningschef 
Stina Lindell  barn- och elevhälsochef 
Annica Henrysson  chef förskola och pedagogisk omsorg 
Therese Wessman  kvalificerad utredare 
Carina Törnell  sekreterare 

Justerare Sture Pettersson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 34-42 

 Carina Törnell  

Ordförande  
 

 Anette Karlsson  

Justerande  
 

 Sture Pettersson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2018-05-07 

Anslagsdatum 2018-05-09 Anslaget tas ner 2018-05-31 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 34                                                   Dnr 2016/00156  

Ändring av dagordning  

  

Beslut 

1. Ärende "Skolgång för elever som fyllt 18 år men inte beviljats 
uppehållstillstånd" utgår från dagordningen. 

2. Ärende ”Huvudmannens svar inför Skolinspektionens 
kvalitetsgranskning av vuxenutbildningen” läggs till på dagordningen.                        

 

 

 
 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2018-05-07 
Sida 4 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 35                                                   Dnr 2016/00417  

Riktlinje för mottagande i grundsärskola och 
gymnasiesärskola 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar fastställa reviderad Riktlinje för mottagande i 
grundsärskola och gymnasiesärskola.  

Bakgrund 

I enlighet med 7 kap. 5 § skollagen ska barn som bedöms inte kunna nå upp till 
grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, tas emot i 
grundsärskolan. 18 kap. 2 och 5 §§ skollagen stadgar att gymnasiesärskolan ska 
ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge 
en god grund för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhället. 
Frågan om mottagande i särskolan prövas av barnets hemkommun och 
huvudmannen är ansvarig för utbildning i särskola.  

Utbildningsnämnden antog 2016-06-13 ”Riktlinje för mottagande i 
grundsärskola/gymnasiesärskola”. För att förtydliga och säkerställa 
huvudmannens ansvar ersatte riktlinjen rutinen ”Rutin för utredning och beslut 
om mottagande i grundsärskola/gymnasiesärskola”. 

Riktlinjen är reviderad i enlighet med de förtydliganden av arbetsgång och 
rutiner som skett inom området under året.        

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Riktlinje för mottagande i grundsärskola och 
gymnasiesärskola" upprättad av barn- och elevhälsochef Stina Lindell och 
utbildningschef Maria Appelgren. 

Riktlinje för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola skrivelse  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 36                                                   Dnr 2017/00144  

Omsorg på obekväm tid 

  

Beslut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet till utbildningsnämnden utan eget förslag till 
beslut.    

Bakgrund 

Under 2013 beslutade regeringen om ett riktat statsbidrag för att stimulera 
kommuner att erbjuda omsorg på obekväm tid i ökad omfattning. I april 2013 
genomfördes en enkätundersökning bland samtliga vårdnadshavare inom 
förskolan i Mariestads kommun i syfte att få en bild av behovet av omsorg på 
obekväm tid.  

Utbildningsnämnden beslutade 2015-09-08 (Un § 139) att starta kvällsomsorg 
fram till 22.30 under en prövotid 22 augusti 2016 till 22 juni 2017 på en 
förskola i tätorten. Utvärdering skedde i januari/februari 2017. 

Utbildningsnämnden beslutade 2015-09-08 (Un § 139) att förbereda för dygnet 
runt omsorg med placering på Hertig Karls förskola som planeras öppna 
hösten 2018. 

Förskolan Lingonet startade kvällsomsorg den 22 augusti 2016 på prov fram till 
22 juni 2017. Endast ett barn har utnyttjat omsorg efter klockan 18.30 under 
hösten 2016.  

Utbildningsnämnden beslutade 2017-04-18 (UN § 68) att omsorg på obekväm 
läggs vilande till hösten 2018 och att inventering ska göras våren 2018 för att 
utreda behovet av omsorg på obekväm tid inför hösten 2018. 

En ny inventering av behov av omsorg på obekväm tid gjordes mars 2018. En 
enkät mailades ut till vårdnadshavare med barn i förskolan, 1228 st. På 
blanketten står det att endast en förskola är aktuell för omsorg på obekväma 
tider. Totalt har 12 barn behov av omsorg på obekväma tider, varav fem barn 
på kvällstid, sex barn på natten och sex barn på helger. Sex av dessa barn är 
placerade på Hertig Karls förskola.        

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Behov av omsorg på obekväm tid i Mariestads kommun" 
upprättad av chef förskola och pedagogisk omsorg Annica Henrysson och 
utbildningschef Maria Appelgren.          

Omsorg på obekväm tid.   

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 37                                                   Dnr 2018/00172  

Dataskyddsombud för utbildningsnämndens verksamheter 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar att utse säkerhetssamordnare Per 
Ahlström till dataskyddsombud för utbildningsnämndens verksamheter. 

2. Utbildningsnämnden beslutar entlediga tidigare utsett 
personuppgiftsombud för utbildningsnämnden, administrativ chef Ola 
Blomberg, från sitt uppdrag som personuppgiftsombud. 

Bakgrund 

Dataskyddsförordningen ska börja tillämpas 2018-05-25 och vid samma 
tidpunkt kommer personuppgiftslagen (PuL) från år 1995 att upphävas.  

Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de verksamheter som ingår 
i nämndens verksamheter. Inom ramen för Dataskyddsförordningen ska 
personuppgiftsansvarige besluta om ett dataskyddsombud samt informera vem 
som är dataskyddsombud till Datainspektionen. 

Dataskyddsombudet har som främsta uppgift att övervaka att organisationen 
följer dataskyddsförordningen, vilket bland annat innebär att samla in 
information om hur organisationen behandlar personuppgifter följer 
bestämmelser och interna styrdokument.  

Vidare ska dataskyddsombudet informera och ge råd inom organisationen. 

Dataskyddsombudet har även till uppgift att ge råd om 
konsekvensbedömningar, vara kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten, 
för de registrerade samt personalen inom organisationen.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Dataskyddsombud för utbildningsnämndens verksamheter" 
upprättad av utbildningschef Maria Appelgren. 

Skrivelse "Vad är ett dataskyddsombud?" upprättad av administrativ chef Ola 
Blomberg.  
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 38                                                   Dnr 2018/00184  

Delegation - Underskrift vid tecknande av  
personbiträdesavtal för utbildningsnämnden 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att utbildningschef Maria Appelgren, på 
nämndens vägnar, får skriva under de personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas 
med anledning av ny dataförordning, GDPR, som börjar gälla den 25 maj 2018.      

Bakgrund 

Personuppgiftsbiträde finns omnämnt i den nuvarande personuppgiftslagen 
men i och med GDPR kommer rollen som personuppgiftsbiträde att ändras. 
Bland annat kommer ett personuppgiftsbiträde få utökat ansvar för 
personuppgiftsbehandlingen.  

Som personuppgiftsbiträde måste man ställa upp tillräckliga garantier för att de 
skyldigheter som GDPR ställer upp kommer att efterlevas. Man måste också 
kunna garantera att de registrerades rättigheter skyddas. Gör man inte detta, får 
en personuppgiftsansvarig inte anlita det personuppgiftsbiträdet.  

Den som är ansvarig för behandling av personuppgifter är också ansvarig för 
sina underleverantörer. Verktyget för att behålla kontrollen heter 
personuppgiftsbiträdesavtal.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Delegation - Underskrift vid tecknande av  
personbiträdesavtal för utbildningsnämnden” upprättad av utbildningschef 
Maria Appelgren.       

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 39                                                   Dnr 2018/00007  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningar, 
klagomål och synpunkter. Avvikelserapporter 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner informationen.      

Bakgrund 

Befarade kränkningar gås igenom inför utbildningsnämndens möte den 22 maj 
2018.            

Underlag för beslut 

Anmälda kränkningsärenden.      

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 40                                                   Dnr 2018/00008  

Aktuellt - Utbildningschefen har ordet 

  

Utbildningschef Maria Appelgren har ordet 

Informerar om: 
 
- Dom fallit i polisärenden gällande elever på gymnasiet.  
 
- Vadsboskolan ansökan om att få anlita ordningsvakter har fått nej  från 
 polisväsendet. Detta beslut har överklagats. 
 
- Elevärende på Vadsboskolan gällande avstängning.                           
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 41                                                   Dnr 2018/00182  

Kvalitetsgranskning av vuxenutbildningen. 

  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar godkänna ”Verksamhetsredogörelse för huvudman” 
till Skolinspektionen inför kvalitetsgranskningen av vuxenutbildningen.      

Bakgrund 

Under 2018, någon gång mellan maj och september, kommer inspektörer från 
Skolinspektionen att besöka Mariestads kommun och vuxenutbildningen för en 
tematisk kvalitetsgranskning. De granskar då flexibilitet och individanpassning 
för elever som studerar teoretiska kurser inom kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå.             

Underlag för beslut 

Verksamhetsredogörelse för huvudman.      

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 42                                                   Dnr 2018/00011  

Frågor att diskutera 

  

 

- Pedagogisk omsorg – organisation i Lugnås. 

 

- Rektorsorganisationen – grundskolan.                      

      

 

 
 

 


