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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 69                                                   Dnr 2019/00331  

Återremiss - Handlingsplan angående utfasning av skadliga 
ämnen i kommunens förskolor 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

1. Utbildningsnämnden beslutar om återremiss av ärendet för att ta fram 
en kostnadskalkyl. 

Bakgrund 

Utbildningsnämnden, 2020-02-20 (UN § 23), föreslog fullmäktige besluta att 
Mats Karlssons motion angående utfasning av skadliga ämnen i kommunens 
förskolor (KS 2019/452) anses vara besvarad då arbetet för en giftfri förskola 
är pågående och är en ständigt medveten process. Handlingsplan giftfri förskola 
är en del av ett pågående och medvetet arbete som görs vid förskolorna. 
Utbildningsnämnden gav i uppdrag till utbildningschefen att återkoppla om hur 
arbetet med att efterfölja framtagen ”Handlingsplan giftfri förskola” går och 
eventuellt revidera densamma.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Återkoppling av handlingsplan giftfri förskola” upprättad av 
chef förskola och pedagogisk omsorg och utbildningschef. 

Skrivelse handlingsplan giftfri förskola – åtgärder.       

 

 

Expedierats till: 
Chef förskola och pedagogisk omsorg 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 70                                                   Dnr 2020/00206  

Personal åldersstruktur - Fritidshem. 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.   

Bakgrund 

Vid utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-06-02 (Unau § 68) lades ett 
uppdrag att redovisa åldersstruktur i relation till lärarlegitimation för 
medarbetare inom skolan för att visualisera kommande pensionsavgångar och 
rekryteringsbehov.  
 
I del 1 redovisas åldersstruktur för nuvarande fritidspedagoger de närmaste  
12–15 åren.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Personal, åldersstruktur, del 1 - Fritidshem" upprättad av 
grundskolechef och utbildningschef. 

PP fritidspedagoger pensionsavgångar.   

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 71                                                   Dnr 2018/00012  

PRAO åk 9 under ht 2020 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar att den praktiska arbetslivsorienteringen på 
arbetsplatser för åk 9 ersätts av andra former arbetslivsorienterade insatser för 
höstterminen 2020.         

Bakgrund 

I enlighet med 10 kap. 8a § skollagen, ansvarar huvudmannen för att alla elever 
från och med åk 8 erhåller minst 10 dagars praktisk arbetslivsorientering (Prao). 
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.  

Med anledning av coronavirusets inverkan på samhället är det svårt för 
grundskoleeleverna att kunna tillgodogöra sig hela eller delar av prao. Under 
vårterminen för läsåret 19/20 förflyttades prao för dåvarande åk 8 med 
intentionen att istället kunna genomföras under höstterminen läsåret 20/21 i åk 
9. Att eleverna nu ska kunna genomföra prao som planerat inte är möjligt under 
rådande pandemi. Det beror bland annat på svårigheter att uppfylla 
arbetsmiljörättsliga krav men även att få företag har möjlighet att ta emot prao-
elever i sin verksamhet. Det föreligger således synnerliga skäl för att ersätta 
ordinarie arbetsplatsförlagd prao under höstterminen 2020 med andra  
arbetslivsorienterande insatser i Mariestads grundskola. Sådana andra 
arbetslivsorienterade insatser avses innehålla bland annat besök från företag och 
näringsliv på plats i våra verksamheter. Grundskolans rektorer, tillsammans 
med Studie- och yrkesvägledare, ansvarar för genomförandet av dessa insatser.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "PRAO under ht 2020" upprättad av grundskolechef och 
utbildningschef.   

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 72                                                   Dnr 2020/00002  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningar 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen. 

2. Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om en återkoppling 
gällande Tidavad på nästa arbetsutskott.     

Bakgrund 

Statistik gällande inkomna ärenden, utredningar och avslutade befarade 
kränkningsärenden redovisas. 

Grundskolechef informerar om uppkomna konflikter mellan elever, Tidavads 
skola. 

Gymnasiechef/rektor informerar om befarat kränkningsärende: Id 177420 .   

Behandling på sammanträdet 

Arbetsutskottet diskuterar de uppkomna händelserna. Presidiet kommer vid 
särskilt möte diskutera de uppkomna situationerna den 22 oktober 2020.      

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.      
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 73                                                   Dnr 2019/00003  

Utbildningsnämndens delegationsordning - tillagda punkter 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om återremiss för att utreda ett 
eventuellt beloppstak i delegationen avseende upphandlingsärenden. Samt se 
över formuleringar med mera gällande yttranden till förvaltningsrätten och 
åtgärder i ärenden hos skolinspektionen med flera.       

Bakgrund 

Delegation avseende upphandlingsärenden är tillagt i utbildningsnämndens 
delegationsordning i enlighet med LOU (lagen om offentlig upphandling).  

Arbetsutskottet tilldelas delegation att godkänna principiellt viktigt innehåll i 
förfrågningsunderlag för ej rutinmässiga upphandlingar som bedöms överskrida 
lagstadgad direktupphandlingsgräns exempelvis projektrelaterade upphandlingar 
och tidigare ej upphandlade ramavtalsområden. 

Utbildningschef och upphandlare med samordningsansvar tilldelas delegation 
att besluta anta anbud samt teckna kontrakt/avtal enligt genomförd 
upphandling. 

Utbildningschef får delegation att revidera utbildningsnämndens 
personuppgiftsregister. 

Utbildningschef ges delegation att avge yttranden i förvaltningsrättsliga 
ärenden. 

Utbildningschef ges delegation att besluta om eventuella åtgärder i elevärenden 
hos skolinspektionen och barn och elevombudet samt ärenden till 
diskrimineringsombudsmannen.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Utbildningsnämnden delegationsordning – 
upphandlingsärenden” upprättad av nämndsekreterare, skoljurist och 
utbildningschef.       

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 

 



 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-08 

Sida 8 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 74                                                   Dnr 2020/00204  

Elevärende - Sekretess 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Bakgrund 

Utbildningsnämnden informeras om inkommet elevärende.         

Underlag för beslut 

 Muntlig information på mötet.    

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 75                                                   Dnr 2020/00222  

Elevärende - Sekretess 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Utbildningsnämnden informeras om inkommet elevärende.         

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.       

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 76                                                   Dnr 2020/00190  

Elevärende - Sekretess 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Utbildningsnämnden informeras om inkommet elevärende         

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet     

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 77                                                   Dnr 2018/00443  

Överklagat ärende till Förvaltningsrätten angående 
utbetalning på grund av underskott budget för grundskola 
2019 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Friskolan i Mariestad AB har överklagat utbildningsnämndens beslut ”Barnpeng 
och elevpeng – utbetalning för underskott 2019”, 2020-04-21 (Un § 59).         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Laglighetsprövning enligt kommunallagen, Barnpeng och 
elevpeng – utbetalning för underskott 2019” upprättad av utbildningschef.       

Underrättelse laglighetsprövning. 

Yttrande med bilagor. 

Kompletterande yttrande med bilagor.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 78                                                   Dnr 2020/00019  

Internkontrollplan 2020 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.       

Bakgrund 

Intern kontrollplan 2020 antogs av utbildningsnämnden den 20 februari 2020 
(Un § 30). Enligt beslutad intern kontrollplan 2020 sker återrapportering till 
utbildningsnämnden vid två tillfällen, vid delårsbokslut i september 2020 och 
vid årsbokslut februari 2021.           

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Internkontrollplan 2020" upprättad av skoljurist och 
utbildningschef. 

Intern kontroll 2020 delår, utbildningsnämnden.            

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 79                                                   Dnr 2019/00223  

Gränsdragningar, upptagningsområden 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med utredningens förslag 1 att från 
hösten 2021 justera så att bostadsområdet Ladukärr går mot Grangärdets skola 
istället för Högelidsskolan f-6.       

Bakgrund 

Utbildningsnämnden gav 2019-03-05 § 27 sektor utbildning i uppdrag att se 
över upptagningsområden i Mariestads kommun. I uppdraget ingår att belysa de 
kommunala skolornas nuläge och kapacitet i förhållande till elevprognoser och 
demografi. 

Vidare ingår att identifiera eventuella risker eller konsekvenser av ändrade 
upptagningsområden.  

Syftet är således att se om och i så fall när elevantalet per upptagningsområden 
överskrider respektive skolas kapacitet.  

Utredningen visar att på kort sikt är det endast en omdragning av 
upptagningsområden som är aktuell. Upptagningsområdet för Högelidsskolan 
f-6 minskas med bostadsområdet Ladukärr som istället riktas mot Grangärdets 
skola från hösten 2021.            

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Gränsdragningar, upptagningsområden" upprättad av 
utbildningschef. 

Utredning upptagningsområden. 

Rapport upptagningsområde Prismaskolan 2020.       

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 80                                                   Dnr 2019/00300  

Dispens utsläppskrav Mariestads taxi 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar att till och med 2021-08-31 bevilja Mariestad Taxi 
AB dispens avseende utsläppskrav för fordon DRD 349.             

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade 2020-01-21 (UN § 10) att anta anbud för 
genomförande av skolskjuts med taxi, med Mariestad Taxi AB som 
genomförare. I ingått avtal framkommer följande gällande krav på utsläpp: 

1.11.6.1 Euroklass fordon 

Alla fordon som används i uppdraget ska minst uppfylla utsläppskraven för 
Euro 6 för lätta fordon och Euro VI för tunga fordon. Vid nyanskaffning gäller 
villkor i p.1.12. 

Dispens kan lämnas i undantagsfall. Säljaren ska ansöka om dispens skriftligen  

Mariestad Taxi AB har nu inkommit med en ansökan om dispens för ett fordon 
(DRD 349) som inte uppfyller utsläppskraven för Euro 6. Aktuellt fordon är 
klassat som Euro 5 och avses användas endast som reservfordon.             

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Skolskjuts med taxi – ansökan om dispens för utsläppskrav" 
upprättad av utbildningschef. 

Ansökan om dispens 2020-08-12, Mariestad Taxi AB.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 81                                                   Dnr 2019/00206  

Budget 2020 - Tertial 2 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.  

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. 

Preliminärt resultat vid tertial 2 visar cirka 3 miljoner minus för 
utbildningsnämndens verksamheter.           

Underlag för beslut 

 Muntlig information på mötet.  

 

 

 
 



 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-08 

Sida 16 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 82                                                   Dnr 2019/00116  

Nämndmål 2020 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden godkänner nämndmål 2020 – delårsrapport.       

Bakgrund 

Varje mandatperiod formuleras långsiktiga mål som stödjer 
kommunfullmäktiges mål och kommunens vision. Målen följs därefter upp i 
samband med budget.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Nämndmål 2020 - delårsrapport" upprättad av 
utbildningschef. 

Nämndmål utbildningsnämnden delår 2020       

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 83                                                   Dnr 2020/00004  

Uppdrag till utbildningschef - Uppdragslista 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

1. Utbildningsnämnden beslutar ge utbildningschef i uppdrag att tillsammans 
med chef för sektor stöd och omsorg genomföra en översyn av Lotsens 
samlade resurser. 

2. Utbildningschefen får i uppdrag att skyndsamt ta fram en handlingsplan med 
åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för personal och elever på skolorna 
Kvarnstenen och Tidavad. 

3. Utbildningsnämnden beslutar att återta uppdrag givet på utbildningsnämndens 
möte, 2020-06-16 (Un § 99), om att ombesörja att där behov finns förse 
skolområdena med kameraövervakning.    

4. Utbildningsnämnden beslutar att återta uppdrag givet på utbildningsnämndens 
möte, 2019-11-19 (Un § 178), om att tillsammans med socialtjänsten och 
andra lämpliga aktörer skapa forum för ökad dialog med ungdomar och 
vårdnadshavare.           

Bakgrund 

Utbildningsnämnden och socialnämnden har efterfrågat organisatoriska lösningar för 
mer fördjupad samverkan/samarbete mellan skola och socialtjänst avseende barn och 
unga 0-20 år. 

Utbildningsnämnden efterfrågar en handlingsplan med åtgärder för att förbättra 
arbetsmiljön för personal och elever på skolorna Kvarnstenen och Tidavad. 

Utbildningschefens uppdrag att utreda lämpliga platser för kameraövervakning är ej 
längre aktuellt då säkerhetsfunktionen tillsammans med andra enheter och myndigheter 
tagit fram ett förslag. 

Utbildningschefens uppdrag att tillsammans med socialtjänsten att skapa forum för 
ökad dialog med ungdomar och vårdnadshavare är ej längre aktuellt då sektor stöd och 
omsorg beslutat satsa på ett ungdomscentrum Clara.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Organisatorisk översyn av medborgarresurs, Lotsen, upprättad av 
utbildningschef. 

Tjänsteskrivelse "Återtagande av uppdrag till utbildningschef kameraövervakning" 
upprättad av nämndsekreterare och utbildningschef. 

Tjänsteskrivelse "Återtagande av uppdrag till utbildningschef ungdomsforum" 
upprättad av nämndsekreterare och utbildningschef. 

Uppdragslistan.  
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 84                                                   Dnr 2020/00012  

Skolskjutsärenden 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner informationen.  

Bakgrund 

Redovisning av skolskjutsärenden handlagda under juni till augusti 2020. 

Information angående Västtrafiks bussturlista vilken kommer att justeras på 
vissa turer från den 20 december 2020 så att väntetiden för elever från Tidavad 
ska kortas.           

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

 

 

 
 

 

 



 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-08 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 85                                                   Dnr 2020/00232  

Information behörigheter lärarpersonal 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

Inför höstterminsstarten 2020 har sektor utbildning sett över behörig personal i 
grundskola och gymnasium. Ärendet ingår som en del i intern kontroll men 
redovisas där som en helhet. Material hur behörighet per enhet ser ut har därför 
efterfrågats och redovisas för nämnden.           

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Information behörigheter lärarpersonal" upprättad av 
utbildningschef.       

Lärarbehörigheter i grundskol ht 2020. 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 
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Skolinspektion 2020 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.  

Bakgrund 

Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) 
genomfört en kvalitetsgranskning vid Mariestads kommun avseende de 
förutsättningar huvudmannen skapar för att eleverna får en likvärdig utbildning. 
En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att 
ge elever förutsättningar att nå de nationella målen. 

I beslutet från Skolinspektionen framgår att huvudmannen behöver inleda Ett 
utvecklingsarbete inom delar av ”Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet” 
samt ”Huvudmannens kompensatoriska arbete”.  
 
Huvudmannen ska senast den 15 februari 2021 redovisa till Skolinspektionen 
vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade 
utvecklingsområden och resultatet av dessa åtgärder.          

Underlag för beslut 

Beslut från Skolinspektionen.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Information på sammanträdet 

  

Ordföranden informerar om: 

- Tre gjorda ordförandebeslut. Två rörande öppettider i skolrestauranger 
och ett gällande matlådor för gymnasieelever som läser på distans. 

Utbildningschef informerar om: 

- Personuppgiftsincident vid Utbildning Skaraborgs antagningskansli  
gällande ett systemfel vid elevs begäran om nytt lösenord i det 
antagningssystem som används vid gymnasieintag. Felet är tillrättat. 

- Den ekonomiska genomlysningen av utbildningsnämndens 
verksamheter, del 1 kommer att redovisas på extra utbildningsnämnden 
den 10 september 2020. 

- Den 14 oktober 2020, kl. 08.00-10.00, har utbildningsnämnden 
dialogmöte med chefer inom sektor utbildning. 

- På utbildningsnämndens möte den 20 oktober 2020  kommer 
utbildning i den nya e-tjänsten för arvodesutbetalningar ges. 

- APL på Vård och omsorgsprogrammet - På grund av  pågående 
pandemi av Covid 19 så är det inte möjligt för våra elever som är under 
18 år att göra sin APL (arbetsplatsförlagt lärande). Vi har enligt 
Gymnasieförordningen, kap.4 13 §, möjlighet att skolförlägga de delar 
som då kommer att saknas. Skolan ihop med vård & 
omsorgsverksamheten MTG, Skas samt primärvården kommer att i 
möjligaste mån hitta tillfälle för elever som saknar APL att få göra några 
extra veckor under vårterminen 2021.                     
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Övriga frågor 

  

 

Helena Hallerhed meddelar att hon kommer att sluta som ledamot i 
utbildningsnämnden.                     

      

 

 

 
  

 


