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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Sida 1 

  
 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Stadshuset, Dillö samt via Teams, kl. 08.30-14.40 

 
Beslutande 
 
 
Beslutande på distans 

Anette Karlsson  (M) ordförande 
Sture Pettersson  (S) vice ordförande 
Katarina Brydzinski  (M) ledamot, §§ 68-85 
Stefan Erikson  (M) ledamot 
Ola Jonegård  (M) ledamot 
Gunilla Nilsson  (C) ledamot 
Morgan Forsberg  (KD) ledamot, §§ 64-84 
Leif  Jonegård  (L) ledamot 
Anita Olausson  (S) ledamot 
Arne Andersson  (S) ledamot 
Chris Nygren  (V) ledamot 
Joar Strid  (SD) ledamot 
Birgitta Svensson  (C) tjänstgörande ersättare, §§ 64-67 
Lillemor Ågren  (S) tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare på distans Birgitta Svensson (C) ersättare 
Britta Wänström  (V) ersättare 
Sarah Lundén Nilsson (S) ersättare 
Siv Gustavsson  (S) ersättare 
Irina Kitaeva  upphandlare, § 65 
Erik Eriksson  gymnasiechef/rektor, §§ 66, 77 
Per Andersson  biträdande rektor, § 66 
Petra Lindsten  HR-konsult, § 67 
Malin Ohlsson  biträdande rektor, §§ 68-69 
 
Forts sid 2… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Sture Pettersson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 64-85 

 Carina Törnell  

Ordförande  
 

 Anette Karlsson  

Justerande  
 

 Sture Pettersson  
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Forts. 

Övriga deltagare på distans  Carolina Lidskog  lärare, § 68 
 Erik Lundstedt  lärare, § 68 
 Synneve Åberg  rektor, § 68 
 Annica Wänegård  lärare, § 68 
 Jessica Gråberg Cresbo  lärare, § 68 
 Maria Sandstedt  lärare, § 68 
 Kajsa-Stina Helmersson  rektor, § 68 
 Emma Jerenvik  lärare, § 68 
 Tommy Appelgren  lärare, § 69 
 Sara Appelgren  lärare, § 69 
 Emma Bohman  rektor, § 69 
 Belinda Johansson  lärare, § 69 
 Johanna Brodén Westergren lärare, § 69 
 Tuva Brandberg  elev, § 69 
 Annica Henrysson  chef förskola, § 77 
 Anna-Karin Yséus  grundskolechef, §§ 77, 84-85 
 Pia Svartén  controller, §§ 77-79 
Övriga deltagare Maria Appelgren  utbildningschef 
 Carina Törnell  sekreterare 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-19 

Anslagsdatum 2021-04-23 Anslaget tas ner 2021-05-16 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämnden 

UN § 64                                                   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 § 65                                                   Dnr 2021/00080  

Upphandling skolskjuts Torsö 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att genomföra upphandling av skolskjuts på 
Torsö för elever, som går på Skärgårdsskolan, samt för gymnasieelever som bor 
på Torsö.  

Bakgrund 

Mariestads kommun sektor utbildning behöver upphandla entreprenör för 
genomförande av schemalagd skolskjutstrafik på Torsö. Upphandlingen avser 
skolskjutstrafik med buss, som är i regelbunden trafik enligt tidtabell och 
avsedd för transporter av elever till och från Torsö Skärgårdsskola varje 
skoldag. I uppdraget ingår även skolskjutstrafik för gymnasieelever mellan 
bostad och anslutningsbuss på vägen till och från gymnasieskolan. 

Avsikten är att ingå avtal där löptiden anpassas efter kommunens övriga 
skolskjutsar för att i framtiden upphandla samtliga skolskjutsar med buss i en 
upphandling. 

Efter prövning av anbudsgivare, kvalificeringskrav och övriga ställda krav, 
kommer det anbud som för beställaren är ekonomiskt mest fördelaktigt med 
hänsyn till lägst pris att antas. 

Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande i enlighet med Lag 
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). 

Upphandlingen annonseras omgående efter det politiska beslutet. Avtalsstart är 
2021-08-01.      

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 "Upphandling skolskjuts Torsö" upprättad av upphandlare och 
utbildningschef.        

Expedierats till: 
Upphandlare, Mariestads kommun 
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Utbildningsnämnden 

UN § 66                                                   Dnr 2020/00063  

Återkoppling - SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen. 

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade, 2021-03-01 (Un § 25),  om en uppföljning av 
ärendet Systematiskt arbetsmiljöarbete på nämndens möte i april 2021 för att 
förtydliga ej angivna skador och tillbud.             

Underlag för beslut 

 Arbetsskador och tillbud. 

 

 

Expedierats till: 
HR-konsult 
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Utbildningsnämnden 

UN § 67                                                   Dnr 2020/00298  

Vuxenutbildningar - lärarkapacitet 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar att de grundläggande kurserna ska starta. 
Vid behov kan antal platser utökas.  

2. Utbildningschef får i uppdrag att vid behov av utökning av antal platser 
återkomma med en kostnadsberäkning för kurserna.      

Bakgrund 

Vuxenutbildningen i Mariestad kan notera en ökning av ansökningarna till 
gymnasiala kurser, främst i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska 
och matematik. Ansökningarna till de grundläggande kurserna ligger på en 
oförändrad nivå. En orsak till ökningen kan vara en ökad efterfrågan som följd 
av den pågående pandemin, en annan orsak kan vara att de personer som var 
nyanlända till Sverige för drygt 5 år sedan nu passerat igenom de lägre 
utbildningsstegen och vill ta nästa steg i sin utbildningsplan.  

Antalet personer som sökte i mars 2021 var 96 till antalet, vid detta 
antagningstillfälle brukar antalet ligga på mellan 60 och 70 sökande. 
Vuxenutbildningen har för närvarande inte kapacitet att ge alla sökande 
möjlighet att läsa alla kurser de önskar, vilket i sin tur bidrar till att elever får 
förlängd studietid.  

Av de som sökte till kurser till starten den 22/3 var det ca 30 personer som inte 
blev antagna till sina förstahandsval i matematik, engelska, svenska och svenska 
som andraspråk. Vi kunde tillgodose att alla fick en kurs av de tre ämnena och 
hjälpte till att fylla ut med andra kurser så att de kom upp i en studieomfattning 
som behövde heltid, för att slippa ekonomiskt bortfall från CSN. Troligtvis 
kommer alla 30 söka igen till höstterminen då de behöver de kurserna för att få 
behörighet till högre studier. Om så är fallet riskerar Vuxenutbildningen att inte 
ha utbildningskapacitet i den omfattning som krävs för att kunna ge alla 
sökande möjlighet att läsa de kurser de önskar om inte omprioriteringar sker av 
budgeten inom Vuxenutbildningen. Lärarresurser bör kunna köpas av 
Vadsbogymnasiet, men Vuxenutbildningen har i nuläget inte budgeterat för den 
ökning som skett.  

Behandling på sammanträdet 

Ordföranden föreslår att nämnden beslutar att de grundläggande kurserna ska 
starta och att vid behov kan antal platser utökas. Samt att utbildningschef får i 
uppdrag att återkomma med kostnaden för kurserna om platserna utökas. 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förslaget.        
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Forts § 67 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Information till huvudmannen – riskerad brist på 
lärarkapacitet på Vuxenutbildningen.       

 

 

 

Expedierats till: 
Gymnasiechef/rektor 
Biträdande rektor 
Utbildningschef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 68                                                   Dnr 2021/00083  

Information - Försteläraruppdraget 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen. 

Bakgrund 

Utbildningsnämnden informeras om förstelärarnas uppdrag inom grundskolan 
och gymnasieskolan.           

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet. 
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Utbildningsnämnden 

UN § 69                                                   Dnr 2021/00084  

Information - Hur skolorna arbetar med klimatfrågorna 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.         

Bakgrund 

Representanter för grundskolan och gymnasieskolan informerar om hur 
skolorna arbetar med klimatfrågorna.            

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.      
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Utbildningsnämnden 

UN § 70                                                   Dnr 2021/00038  

Remiss: Dnr: 2021:630 Ansökan från Olinsgymnasiet i 
Skara AB 

  

Beslut 

Mariestads kommun, utbildningsnämnden, beslutar ansluta sig till Skara 
kommuns yttrande. 
  

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

Bakgrund 

Skolinspektionen inkom 2021-02-04 med en remiss till Mariestads kommun 
gällande ansökan från Olingymnasiet i Skara AB som ansökt om godkännande 
som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola vid 
Olingymnasiet i Skara kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023.  

Sökt program: 

- Programmet för hälsa, vård och omsorg. 
 

Mariestads kommun har fått tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med  
2 kap. 5 § skollagen (2010:800).  

Mariestads kommun ingår i ett samverkansavtal med grannkommunerna genom 
Utbildning Skaraborg. Syftet är att stärka och utveckla Skaraborg till en attraktiv 
gymnasieregion. Samverkansavtalet innebär bland annat att alla elever inom 
samverkansområdet har möjlighet att söka önskat program på alla 
gymnasieskolor inom samverkansområdet. 

Kommunstyrelsen, i Mariestads kommun, beslutade 2011-04-07 (Ks § 46) att 
överlåta till utbildningsnämnden att, för kommunens del, yttra sig till 
Skolinspektionen över ansökningar om godkännande som huvudman för 
fristående skolor i andra kommuner.  

Behandling på sammanträdet  
 
Sture Pettersson (S) yrkar att utbildningsnämnden föreslår att Skolinspektionen 
avslår Olinsgymnasiet i Skara AB ansökan.  
 
Chris Nygren (V) tillstyrker Sture Pettersson (S) yrkande. 

Ordföranden yrkar att nämnden beslutar ställa sig bakom Skara kommuns 
yttrande. 
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Forts § 70 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 
utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom Skara kommuns yttrande till 
Skolinspektionen.  

Underlag för beslut 

Ansökan från Olingymnasiet i Skara AB som ansökt om godkännande som 
huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola vid 
Olingymnasiet i Skara kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023.    

 

 

Expedierats till: 
Skara kommun 
Skolinspektionen 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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Utbildningsnämnden 

UN § 71                                                   Dnr 2021/00039  

Remiss: Dnr: 2021:628 Ansökan från Olinsgymnasiet i 
Skara AB 

  

Beslut 

Mariestads kommun, utbildningsnämnden, beslutar ansluta sig till Götene 
kommuns yttrande.  
 
Sture Pettersson (S), Anita Olausson (S), Arne Andersson (S) och Chris Nygren (V) 
reserverar sig mot beslutet.   

Bakgrund 

Skolinspektionen inkom 2021-02-04 med en remiss till Mariestads kommun 
gällande ansökan från Olingymnasiet i Skara AB som ansökt om godkännande 
som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
Olingymnasiet i Götene kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023.  
 
Sökta program: 

- Försäljning- och serviceprogrammet 

- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap. 

- Fordons- och transportprogrammet, inriktning personbil. 

- Barn- och fritidsprogrammet, inriktning fritid och hälsa.  
 
Mariestads kommun har fått tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 
kap. 5 § skollagen (2010:800).  

Mariestads kommun ingår i ett samverkansavtal med grannkommunerna genom 
Utbildning Skaraborg. Syftet är att stärka och utveckla Skaraborg till en attraktiv 
gymnasieregion. Samverkansavtalet innebär bland annat att alla elever inom 
samverkansområdet har möjlighet att söka önskat program på alla 
gymnasieskolor inom samverkansområdet. 

Kommunstyrelsen, i Mariestads kommun, beslutade 2011-04-07 (Ks § 46) att 
överlåta till utbildningsnämnden att, för kommunens del, yttra sig till 
Skolinspektionen över ansökningar om godkännande som huvudman för  
fristående skolor i andra kommuner.  
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Forts § 71 

Behandling på sammanträdet  
 
Sture Pettersson (S) yrkar att utbildningsnämnden föreslår att Skolinspektionen 
avslår Olinsgymnasiet i Skara AB ansökan.  
 
Chris Nygren (V) tillstyrker Sture Pettersson (S) yrkande. 

Ordföranden yrkar att nämnden beslutar ställa sig bakom Götene kommuns 
yttrande. 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 
utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom Götene kommuns yttrande till 
Skolinspektionen.      

Underlag för beslut 

Ansökan från Olingymnasiet i Skara AB som ansökt om godkännande som 
huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
Olingymnasiet i Götene kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023.    

 

 

Expedierats till: 
Götene kommun 
Skolinspektionen 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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Utbildningsnämnden 

UN § 72                                                   Dnr 2021/00040  

Remiss: Dnr:  2021:627 Ansökan från Olinsgymnasiet i 
Skara AB 

  

Beslut 

Mariestads kommun, utbildningsnämnden, beslutar ansluta sig till Falköpings 
kommuns yttrande.   
 
Sture Pettersson (S), Anita Olausson (S), Arne Andersson (S) och Chris Nygren (V) 
reserverar sig mot beslutet.   

Bakgrund 

Skolinspektionen inkom 2021-02-04 med en remiss till Mariestads kommun 
gällande ansökan från Olinsgymnasiet i Skara AB som ansökt om godkännande 
som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 
Olinsgymnasiet i Falköpings kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023.  
 
Sökta program: 

- Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi. 

- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap. 

- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap. 

- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning medier, information och      
 kommunikation.   
 
Mariestads kommun har fått tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 
kap. 5 § skollagen (2010:800).  

Mariestads kommun ingår i ett samverkansavtal med grannkommunerna genom 
Utbildning Skaraborg. Syftet är att stärka och utveckla Skaraborg till en attraktiv 
gymnasieregion. Samverkansavtalet innebär bland annat att alla elever inom 
samverkansområdet har möjlighet att söka önskat program på alla 
gymnasieskolor inom samverkansområdet. 

Kommunstyrelsen, i Mariestads kommun, beslutade 2011-04-07 (Ks § 46) att 
överlåta till utbildningsnämnden att, för kommunens del, yttra sig till 
Skolinspektionen över ansökningar om godkännande som huvudman för 
fristående skolor i andra kommuner.     
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Forts § 72 

Behandling på sammanträdet  
 
Sture Pettersson (S) yrkar att utbildningsnämnden föreslår att Skolinspektionen 
avslår Olinsgymnasiet i Skara AB ansökan.  
 
Chris Nygren (V) tillstyrker Sture Pettersson (S) yrkande. 

Ordföranden yrkar att nämnden beslutar ställa sig bakom Falköping kommuns 
yttrande. 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 
utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom Falköping kommuns yttrande 
till Skolinspektionen.        

Underlag för beslut 

Ansökan från Olinsgymnasiet i Skara AB som ansökt om godkännande som 
huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Olinsgymnasiet i 
Falköpings kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023.  

 

 

Expedierats till: 
Falköping kommun 
Skolinspektionen 
Kommunstyrelsen för kännedom 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

Sida 17 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 73                                                   Dnr 2021/00052  

Remiss: Dnr: SI 2021:559 Ansökan från Lärande i Sverige 
AB 

  

Beslut 

Mariestads kommun, utbildningsnämnden, beslutar ansluta sig till Skövde 
kommuns yttrande. 
 
Sture Pettersson (S), Anita Olausson (S), Arne Andersson (S) och Chris Nygren (V) 
reserverar sig mot beslutet.    

Bakgrund 

Skolinspektionen inkom 2021-02-10 med en remiss till Mariestads kommun 
gällande ansökan från Lärande i Sverige AB som ansökt om nyetablering av en 
fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Skövde kommun 

fr.o.m. läsåret 2022/2023.  
 
Sökta program: 

- Naturbruksprogrammet, inriktning djurvård.  
 
- Naturbruksprogrammet, inriktning hästhållning.   
 
- Naturbruksprogrammet, inriktning naturturism. 

 

Mariestads kommun har fått tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 
kap. 5 § skollagen (2010:800). 
 
Mariestads kommun ingår i ett samverkansavtal med grannkommunerna genom 
Utbildning Skaraborg. Syftet är att stärka och utveckla Skaraborg till en attraktiv 
gymnasieregion. Samverkansavtalet innebär bland annat att alla elever inom 
samverkansområdet har möjlighet att söka önskat program på alla 
gymnasieskolor inom samverkansområdet. 
 
Kommunstyrelsen, i Mariestads kommun, beslutade 2011-04-07 (Ks § 46) att 
överlåta till utbildningsnämnden att, för kommunens del, yttra sig till 
Skolinspektionen över ansökningar om godkännande som huvudman för 
fristående skolor i andra kommuner.    
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Forts § 73 

Behandling på sammanträdet 

Sture Pettersson (S) yrkar att utbildningsnämnden föreslår att Skolinspektionen 
avslår Lärande i Sverige AB ansökan.  
 
Chris Nygren (V) tillstyrker Sture Pettersson (S) yrkande. 

Ordföranden yrkar att nämnden beslutar ställa sig bakom Skövde kommuns 
yttrande. 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 
utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom Skövde kommuns yttrande till 
Skolinspektionen.        

Underlag för beslut 

Ansökan från Lärande i Sverige AB som ansökt om nyetablering av en 
fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Skövde kommun 

fr.o.m. läsåret 2022/2023.    

 

 

Expedierats till: 
Skövde kommun 
Skolinspektionen 
Kommunstyrelsen för kännedom 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 74                                                   Dnr 2021/00081  

Remiss dnr 2021:835 - Ansökan från Volvo International 
School Initative AB 

  

Beslut 

Mariestads kommun, utbildningsnämnden, beslutar ansluta sig till Skövde 
kommuns yttrande.   

Bakgrund 

Skolinspektionen inkom 2021-03-22 med en remiss till Mariestads kommun 
gällande ansökan från Volvo International School Initative AB som ansökt om 
godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola 
vid Volvogymnasiet i Skövde kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023.  

Sökt program: 

- Industritekniska programmet, inriktning produkt och maskinteknik.  

 

Mariestads kommun har fått tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 
kap. 5 § skollagen (2010:800).  
 
Mariestads kommun ingår i ett samverkansavtal med grannkommunerna genom 
Utbildning Skaraborg. Syftet är att stärka och utveckla Skaraborg till en attraktiv 
gymnasieregion. Samverkansavtalet innebär bland annat att alla elever inom 
samverkansområdet har möjlighet att söka önskat program på alla 
gymnasieskolor inom samverkansområdet.  
 
Kommunstyrelsen, i Mariestads kommun, beslutade 2011-04-07 (Ks § 46) att 
överlåta till utbildningsnämnden att, för kommunens del, yttra sig till 
Skolinspektionen över ansökningar om godkännande som huvudman för 
fristående skolor i andra kommuner.     

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. 
        

 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Forts § 74 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Remiss från Skolinspektionen: SI dnr 2021:835  Ansökan om 
godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola 
vid Volvogymnasiet i Skövde kommun" upprättad av utbildningschef. 

 

Ansökan från Volvo International School Initative AB som ansökt om 
godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola 
vid Volvogymnasiet i Skövde kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023.   

 

 

Expedierats till: 
Skövde kommun 
Skolinspektionen 
Kommunstyrelsen för kännedom 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

Sida 21 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 75                                                   Dnr 2020/00122  

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) - Redovisning (2020) 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner redovisning av sektor utbildnings resultat för 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).   

Bakgrund 

Mariestads kommun deltar sedan år 2012 i undersökningen Kommunens 
Kvalitet i Korthet (KKiK) som genomförs av Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Undersökningen består av ett antal viktiga kunskapsområden 
för kommuninvånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och 
effektivitet i jämförelse med andra kommuner. 

I undersökningen 2018 gjordes ett flertal förändringar av mätetal vilket gör att 
jämförande resultat inte finns inom alla områden. 2020 uppmärksammades att 
viss skolstatistik inte kan publiceras officiellt. Fram tills regelverket ändras 
kommer således inte viss nationell statistik kunna publiceras.          

Underlag för beslut 

KKiK-resultat 2020.   

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

Sida 22 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 76                                                   Dnr 2021/00001  

Samverkansavtal gymnasieskolor 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar anta samverkansavtal för 
gymnasieutbildningarna i Skaraborg. 

2. Utbildningsnämnden beslutar att utbildningschef får skriva under 
avtalet på nämndens vägnar.  

Bakgrund 

Nuvarande samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg trädde i 
kraft 1 januari 2018. Skaraborgs 15 kommuner är parter i avtalet. 
Samverkansavtalet bidrar till att utvecklingen går framåt inom Utbildning 
Skaraborg.  
 
Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg har reviderats och 
planen var att ett nytt avtal skulle vara framtaget att gälla från 1 januari 2021. 
Då samverkansavtalet är starkt sammanlänkat med gymnasiekostnaderna 
(prislistan) och en av paragraferna är ekonomi, fick nuvarande avtal fortsätta 
gälla i max 6 månader ytterligare. Såväl beslut om ny modell för 
gymnasieprislistan, som beslut om förlängning av detta avtal togs 11 september 
2020.  
 
Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg har reviderats av 
nätverket för gymnasiet, nätverket för Introduktionsprogrammen samt av 
antagningskansliets chef och utbildningsstrateg.   

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 

Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg.     

 

Expedierats till: 
Skaraborgs kommunalförbund   



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

Sida 23 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 77                                                   Dnr 2020/00201  

Budget 2021 - månadsuppföljning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.     

Bakgrund 

Utbildningsnämnden gav utbildningschef i uppdrag, 2020-11-03 (Un § 115), att 
återkomma till nämnden med analys av enheters underskott, orsaker till 
detsamma samt de åtgärdsplaner som finns för budget i balans på dessa 
enheter.   

Inför tertial 1 redovisar respektive avdelningschef aktuellt resultat per enhet.         

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.    

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 
Controller 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

Sida 24 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 78                                                   Dnr 2021/00086  

Lönekostnader 2020 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.   

Bakgrund 

Utbildningsnämnden gav utbildningschef i uppdrag 2021-03-01 (Un § ) att ta 
fram och redogöra för den totala lönekostnaden för förskola, grundskola och 
gymnasiet 2020 samt hur stor andel av personalkostnaderna som varit 
kostnader för vikarier.         

Underlag för beslut 

Lönekostnader 2020. 

 

 

 
 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

Sida 25 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 79                                                   Dnr 2021/00074  

Skolmiljarden 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar fastställa belopp för utdelning av tilldelade 
statsbidrag ”Skolmiljarden” enligt framtaget förslag för grundskola och 
gymnasium. 
 
Ola Jonegård (M) och Leif Jonegård (L) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av detta ärende.    

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. 

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 

Skolmiljarden fördelning Mariestads kommun.   

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 
Controller    



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

Sida 26 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 80                                                   Dnr 2021/00012  

Information på sammanträdet 

  

 

Utbildningschef informerar om nuläget för utbildningsnämndens verksamheter 
gällande Covid-19.                    

 

      

 

 
  

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

Sida 27 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 81                                                   Dnr 2021/00024  

Rapporter 2021 

  

 

Inga inkomna rapporter finns att redovisa.                       

 

      

 

 

 
  

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

Sida 28 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 82                                                   Dnr 2021/00008  

Delegationsbeslut att anmäla  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna 

 

 Delegat: Ordförande utbildningsnämnden 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

A2 Beslut om fortsatt delvis distansundervisning för 
grundskolans åk 7-8 med anledning av Covid-19 

Dnr UN 2020/128 
(34) 

A2 Beslut om utbildning på Vadsbogymnasiet med 
anledning av  Covid-19 

Dnr UN 2020/128 
(35) 

A2 Tid i förskola för barn vars förälder är gravid och 
tillhör riskgrupp för covid-19 och är berättigade 
till graviditetspenning 

Dnr UN 2020/128  
(33) 

 
Delegat: Rektorer  gr, gy, gysär 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Anmälan av befarade kränkningsärenden enligt 
förteckning, 1 mars till 21 mars 2021 

Dnr UN 2020/54 
(14) 

 
Delegat: Skolskjutshandläggare 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C29 Beslut skolskjutsärenden februari 2021, enligt 
förteckning 

Dnr UN 2020/51 
(13) 

 
Delegat: Rektor Ullervad 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C4 Beslut om skolplacering, ej fått vald skola Dnr UN 2021/2 (37) 

C4 Anmälan elever som börjar förskoleklass Dnr 2021/2 (48) 

  
 
 
 
 
 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

Sida 29 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
Forts § 82 
 
Delegat: Rektor Grangärdet 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C4 Anmälan elev som börjar förskoleklass Dnr UN 2021/2 (47) 

C4 Anmälan elev som börjar förskoleklass  Dnr UN 2021/2 (52) 

 
Delegat: Rektor Högelid F-6 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C4 Anmälan elev som börjar förskoleklass  Dnr UN 2021/2 (46) 

 
Delegat: Rektor Lyrestad och Hasslerör 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C4 Anmälan elev som börjar förskoleklass Dnr UN 2021/2 (49)  

C4 Anmälan elev som börjar förskoleklass Dnr UN 2021/2 (50) 

C4 Anmälan elev som börjar förskoleklass Dnr UN 2021/2 (51) 

 
Delegat: Rektor Högelid 7-9 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C4 Anmälan elev som börjar åk 7  Dnr UN 2021/2 (53) 

 
                           

 

 

 
 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

Sida 30 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 83                                                   Dnr 2021/00023  

Handlingar att anmäla 

  

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna 

1. MBN-2021-365_ Datum 2021-03-19 Hälsoskydd - Inspektionsprotokoll 
undervisningslokal. 

2. MBN-2021-366_ Datum 2021-03-22 Hälsoskydd - Inspektionsprotokoll 
undervisningslokal. 

3. MBN-2021-590_ Datum 2021-03-12 Björkgården tjänsteanteckning. 

4. MBN-2021-590_ Datum 2021-03-12 Björkgården tjänsteanteckning2. 

5. MBN-2021-757_ Datum 2021-03-24 Livs – Kontrollrapport. 

6. MBN-2021-794_ Datum 2021-03-26 Livs - Kontrollrapport 
Högelidsskolan. 

7. Plan enheten Underrättelse om granskning Äskekärr, Askevik. 

8. Planenheten Underrättelse om granskning Askeviks camping.   

 

                         

 
 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

Sida 31 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 84                                                   Dnr 2021/00068  

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete - Grundskolan 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner uppföljning av aktiviteter och resultat i 
grundskolan.     

Bakgrund 

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för grundskolan redovisas varje år i 
april månad enligt Riktlinje för Systematiskt kvalitetsarbete.            

Underlag för beslut 

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

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

Sida 32 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 85                                                   Dnr 2021/00011  

Systematiskt kvalitetsarbete - Sekretess: 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.              

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.      

 

 

 
  

 


