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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-03 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid  Stadshuset, Österön, kl. 08.00-10.50 

 
Beslutande Anette Karlsson  (M) ordförande 

Sture Pettersson (S)   vice ordförande 
Birgitta Svensson  (C) tjänstgörande ersättare 
Brita Kvicklund  (L) tjänstgörande ersättare 
Arne Andersson (S) tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare Maria Appelgren  utbildningschef 
Carina Törnell  sekreterare 
Anna-Karin Yséus  grundskolechef, §§ 106-109 
Maria Helgée  skoljurist, §§ 106-109 
Erik Eriksson  gymnasiechef/rektor, § 110 
Annica Henrysson  chef förskola och pedagogisk omsorg, § 111 
Pia Svartén  controller, §§ 112-113 
 

Justerare Sture Pettersson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 106-117 

 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 2020-11-03 

Anslagsdatum 2020-11-09 Anslaget tas ner 2020-12-02 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 106                                                   Dnr 2020/00002  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningar, hög 
elevfrånvaro 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

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

Behandling på sammanträdet 

Grundskolechef återkopplar till ärenden från förra arbetsutskottets möte  
2020-10-06 (Unau § 89). Läget är på dessa enheter är stabilt.   

Grundskolechef informerar allmänt om verksamhetens rutiner vid hög 
elevfrånvaro.     

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.      
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 107                                                   Dnr 2020/00284 

Sekretess - Elevärende, hög frånvaro 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner informationen.      

Bakgrund 

7 kap. 2 § skollagen stadgar att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och 
skolplikten ska fullgöras i grundskolan. 

Grundskolechef och skoljurist redogör för elevärende gällande hög frånvaro,  
(Dnr Un 2020/161).          

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.      

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef 
Skoljurist 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 108                                                   Dnr 2020/00285  

Sekretess - Elevärende, frånvaro 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner informationen.      

Bakgrund 

7 kap. 2 § skollagen stadgar att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och 
skolplikten ska fullgöras i grundskolan. 

Grundskolechef och skoljurist redogör för elevärende med hög frånvaro.         

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.      

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef 
Skoljurist 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 109                                                   Dnr 2020/00190  

Beslut elevärende Skolinspektionen.  

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.  

Bakgrund 

Utbildningsnämndens arbetsutskott informeras om beslut från 
Skolinspektionen med anledning av en anmälan angående elevers rätt till 
stödinsatser.        

Underlag för beslut 

Beslut från Skolinspektionen.  

 

 

Expedierats till: 
Skoljurist 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 110                                                   Dnr 2020/00064  

Programstruktur 2021 – Handels– och 
administrationsprogrammet 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Arbetsutskott överlämnar ärendet till utbildningsnämnden utan eget förslag till 
beslut.     

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade 2020-03-17 (Un § 47) att höstterminen 2021 
starta Handels- och administrationsprogrammet med 16 platser. Samtidigt 
skulle elevantalet på ekonomiprogrammet minskas från 50 elever till 25 elever 
från och med höstterminen 2021. 

Efter nämndens beslut i mars har ett antal faktorer tillkommit som innebär att 
det kan finns orsak att ändra nämndens beslut kring Handels- och 
administrationsprogrammet. Slutantagningen för höstterminen 2020 visade att 
nämndens dimensionering av ekonomiprogrammet med 50 platser var väl 
avvägd. I juni 2020 beslutade Riksdagen att Handels- och 
administrationsprogrammet höstterminen 2022 ska ersättas av Försäljnings- 
och serviceprogrammet. 

Utredningen ”Utredning om planering och dimensionering av Komvux och 
gymnasieskola” (SOU 2020:33) lyfter fram att gymnasieutbildningar bör 
dimensioneras regionalt. Ett dimensioneringsarbete i Skaraborg är på väg att 
inledas. En uppstart av Handels- och administrationsprogrammet innebär en 
kostnadsökning för Vadsbogymnasiet på nästan 1 miljon kronor första året och 
drygt 800 000 kronor årligen därefter.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Programstruktur 2021 - Vadsbogymnasiet" upprättad av 
gymnasiechef/rektor och utbildningschef. 

Handels- och administrationsprogrammet.   

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 111                                                   Dnr 2019/00236  

Handlingsplan arbetsmiljö rektorer förskolan 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om återremiss för att återkoppla 
till nämnden när handlingsplanen är färdigställd/förhandlad.       

Bakgrund 

Utbildningsnämnden gav 2017-05-16 (Un § 94) utbildningschefen i uppdrag att 
med stöd av företagshälsovården Avonova göra en uppföljning av 
avdelningschefernas, rektorernas, programrektorernas och förskolechefernas 
arbetsmiljö utifrån den kartläggning som gjordes 2013 och 2017. Efter 
presentation i utbildningsnämnden 2020-06-16 (Un § 87) fick utbildningschefen 
i uppdrag att ta fram en handlingsplan med åtgärder gällande arbetsmiljön för 
förskolans rektorer. 

Upprättande av handlingsplan har genomförts genom att utbildningschefen 
intervjuat samtliga rektorer i förskolan kring vad som upplevs som stressande i 
rektorernas arbetsmiljö och vad man ser skulle kunna vara aktuella åtgärder. 
Åtgärderna handlar om inre fördelning av förskoleenheter mellan förskolans 
rektorer, arbetsordning och mötesstrukturer. Den upprättade handlingsplanen 
innehåller åtgärder som förväntas rymmas inom för förskolan tilldelad budget.        

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Uppföljning: Kartläggning arbetsmiljö chefer sektor 
utbildning Avonova" upprättad av utbildningschef.       

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 112                                                   Dnr 2019/00206  

Budget 2020 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.  

Bakgrund 

Prognosen ser bra ut gällande budget 2020. Prognosen visar att 
utbildningsnämndens budget för 2020 visar ett noll resultat.         

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.      

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 
Controller 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 113                                                   Dnr 2020/00201  

Budget 2021 - Fördelning av internbudget och 
investeringsmedel 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till utbildningsnämnden utan eget förslag 

till beslut.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 (Kf §73) om driftbudgetram 
samt investeringsram för år 2021. Utbildningsnämnden fick då en utökad 
driftsram med 8 956 tkr i lönepott och demografiökning med 1 114 tkr. 
Därutöver ska en effektivisering på 1% genomföras motsvarande 5 127 tkr. 
Bidraget till reformpaketet är 900 tkr. 

Ekonomiavdelningen uppdaterar löpande en ramanalys med ”tekniska 
justeringar”, där nämndernas ramar framgår. Utbildningsnämndens ram för 
2021 är 510 415 tkr.  

Utbildningsnämnden fördelar ramen till de olika verksamhetsområdena. Förslag 
på sådan fördelning för 2021 framgår av dokumentet Mål och internbudget 
2021. 

Utöver driftsbudgeten har utbildningsnämnden tilldelats en investeringsbudget 
på 1 000 tkr. Förslag på fördelning enligt nedanstående: 

- Anslag inventarier allmänt 1 000 tkr, läggs centralt på sektor utbildning 
under utbildningschef. Utbildningschef fördelar medlen till 
verksamhetsanpassningar, inventarier och anpassningar till elever i 
behov av särskilt stöd i den verksamhet där de bäst behövs.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Budget 2021 – fördelning av internbudget och 
investeringsmedel" upprättad av controller och utbildningschef. 

Mål och internbudget 2021.  

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 

 



 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-03 

Sida 11 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 114                                                   Dnr 2020/00012  

Skolskjutsärenden 2020 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.  

Bakgrund 

Redovisning av skolskjutsärenden handlagda under oktober månad 2020.        

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 115                                                   Dnr 2020/00004  

Uppdrag till utbildningschef 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen. 

2. Utbildningsnämndens arbetsutskott ger följande uppdrag till 
utbildningschef enligt upprättad uppdragslista från majoriteten (M), (C), 
(L), (KD): 

- För att få en jämlik förskola och säkra kvalitén ska kommunens andelen 
behöriga förskollärare vara lika på de olika enheterna. Detta ska ses över 
och justeras för att skapa mer jämlika förskolor i Mariestads kommun. 
Vid nästa arbetsutskott redovisa nuläget av fördelningen av andelen 
behöriga förskollärare per enhet. Ett förslag på slutdatum för när 
genomförandet med att justera andelen behöriga förskollärare per enhet 
ska redovisas. 

- Redovisa hur mixen av kompetenser ser ut inom våra förskolor samt 
fördelning av kompetenser över dygnet. 

- Undersöka och redovisa till nämnden hur många barn per förskola i 
centralorten som har behov av omsorg mellan klockan 17.00-18.30. 

- Redovisa antalet orosanmälningar 2020 per enhet inom förskolan. 

- Analys med kostnadsberäkning för att införa socialpedagoger i 
grundskolan där dessa saknas. 

- Analys av kostnadsberäkning för att höja kompetensnivån inom 
kommunal ekonomistyrning utifrån PWC rapporten. 

- Utreda och redovisa till nämnden vilka resursfördelningsmodeller som 
används av de kommuner som jämförs med Mariestad i PWC 
rapporten. För att jämföra och vid behov förbättra vår 
resursfördelningsmodell. 

- Återkomma till nämnden med analys av enheters underskott, orsaker till 
detsamma samt de åtgärdsplaner som finns för budget i balans på dessa 
enheter i samband med respektive tertial. 

- På nämnden i maj 2021 redovisa den faktiska kostnaden per program 
2020 vid Vadsbogymnasiet. 

- Utreda en omorganisation av ledningsorganisationen på 
Vadsbogymnasiet/Vuxenutbildningen enligt PWC rapporten samt en 
analys av vad en eventuell omorganisation innebär i kostnad och 
arbetsbelastning. 

- Återkoppla varje år i maj/juni och november/december om söktryck 
inom vuxenutbildningen. 
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- Ta fram förslag på hur utbildningsnämndens verksamheter kan bli 
delaktiga i att ta fram 5-årsplaner.     

Forts § 115 

Bakgrund 

Uppdragslistan med nya och avslutade uppdrag, givna av utbildningsnämndens 
arbetsutskott och nämnd, gås igenom på arbetsutskottets möten. 

Arbetsutskottet ger utifrån PWC rapport från den ekonomiska genomlysningen 
(Dnr UN 2020/169) utbildningschef flera uppdrag.               

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

Uppdragslista. 

Nya uppdrag till utbildningschef utifrån PWC rapporten.     

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 116                                                   Dnr 2020/00003  

Information på sammanträdet 

  

 

Information angående att kommunstyrelsens arbetsutskott tagit beslut om att 
nämnderna återgår till ett reducerat antal beslutande ledamöter som deltar 
fysiskt på mötena enligt den överenskommelse de olika partierna gjorde i mars 
2020. Detta innebär att de ledamöter och ersättare som ej deltar fysiskt utan är 
med på distans på nämndens möten inte är beslutsfattande. Detta gäller enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut tills vidare.                           
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 117                                                   Dnr 2020/00005  

Övriga frågor 

  

Inga övriga frågor denna gång.                              

 

 

 
 

 


