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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.30-12.30, 13.30-16.30                  (f.m 4 tim, e.m 3 tim) 

 
Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande 

Sture Pettersson  (S) vice ordförande, §§ 57-59, 63-79 
Katarina Brydzinski  (M) ledamot, §§ 57-71 
Ola Jonegård  (M) ledamot 
Karin Reboli  (M) ledamot, §§ 57-78 
Fatima Hamdi  (KD) ledamot 
Brita Kvicklund  (L) ledamot 
Anita Olausson  (S) ledamot 
Leif Andersson  (S) ledamot 
Arne Andersson  (S) ledamot 
Birgitta Svensson  (C) tjänstgörande ersättare 
Britta Wänström  (V) tjänstgörande ersättare 
Liselotte Andersson  (M) tjänstgörande ersättare, §§ 72-79 
Lillemor Ågren  (S) tjänstgörande ersättare, §§ 60-62  

Övriga deltagare Liselotte Andersson  (M) ersättare, §§ 57-71 
Lillemor Ågren  (S) ersättare, §§ 57-59, 63-79  
Maria Appelgren  utbildningschef 
Carina Törnell  sekreterare 
Gustav Sandstedt  löneadministratör, § 58   
Annica Henrysson  chef förskola och ped. omsorg, §§ 59-60 
Anna-Karin Yséus  grundskolechef, §§ 59-60, 62-63, 77 
Erik Eriksson  chef gymnasium och vuxenutbildning, § 62 
Stina Lindell  barn- och elevhälsochef, § 59 
Majlis Häljeskog  kostchef, § 61 
Emma Bohman  rektor, § 62 
Synneve Åberg  rektor, §§ 62, 78 
Stina Wallqvist  rektor, § 62 
Malin Olsson  rektor, § 62 
Lina Edkvist  utredare, § 64 
Kajsa-Stina Helmersson  rektor, § 78 
Malin Burman  rektor, § 78 
Tomas Ärlevik  rektor, § 78-79 
Håkan Persson  rektor, § 78-79 
Henrik Gullberg  bitr. rektor, §§ 78-79 
Annie Jonzon  bitr. rektor, § 79 
 
 
 
 
 

Justerare Sture Pettersson §§ 57-59, 63-79,     Arne Andersson §§ 60-62 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 

 

Sekreterare  Paragrafer §§ 57-79 

 Carina Törnell  

Ordförande  
 

 Anette Karlsson  

Justerande  
 

 Sture Pettersson §§ 57-59, 63-79 Arne Andersson §§ 60-62  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-19 

Anslagsdatum 2022-04-25 Anslaget tas ner 2022-05-18 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämnden 

UN § 57                                                   Dnr 2022/00001  

Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.                              
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Utbildningsnämnden 

UN § 58                                                   Dnr 2021/00012  

Information – E-tjänst för att söka ersättning för politiska 
uppdrag 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen om e-tjänsten ”Begära 
ersättning – Förtroendevald”.   

Bakgrund 

Utbildningsnämnden har önskat en genomgång av hur e-tjänsten för att söka 
ersättning för politiska uppdrag fungerar.          

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet. 
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Utbildningsnämnden 

UN § 59                                                   Dnr 2022/00075  

Information - Ekonomisk genomlysning av bokslut 2021 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.    

Bakgrund 

Sektor utbildning genomförde på uppdrag av utbildningsnämnden under 2019, 
2020 och 2021 en genomlysning av ekonomin inom förskolan, fritidshem, 
grundskolan, gymnasieskolan samt skolmåltider baserat på beslut Un 2018-11-
13 § 175. För att hålla en kontinuitet och fortsatt analys i ärendet har 
sammanställning av resultatet även gjorts efter bokslutet 2021. 

Sammanställningen har pågått under våren 2022. Nyckeltal har tagits fram 
utifrån uppgifter från bland annat Kolada.  
 
Bedömning ur ekonomisk dimension 

Utbildningsförvaltningen bedömer ur en ekonomisk dimension att jämförelser 
av ekonomin mellan enheter samt jämförelser på skolformsnivå mot riket kan 
bidra till att se rimligheten i verksamhetens kostnadsbild.  
 
Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen bedömning har gjorts ur denna dimension.  
 
Bedömning ur social dimension 

Ingen bedömning har gjorts ur denna dimension.           

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Ekonomisk genomlysning 2021” upprättad av 
utbildningschef. 

Sammanställning av ekonomiskt resultat 2021.     

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 60                                                   Dnr 2022/00078  

Information - Kompetensförsörjningsplan 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.   

Bakgrund 

I HÖK 21 ställs krav på att det ska finnas en plan för lokalt arbete för strategisk 
kompetensförsörjning. Planen ska innehålla insatser inom följande områden: 
arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning, i syfte att trygga 
kompetensförsörjning inom skolan på såväl kort som lång sikt. Planen ska 
anpassas till respektive arbetsgivares förutsättningar och behov. I avtalet ställs 
krav på att arbetsgivarens plan ska processas i samverkan med Lärarförbundet 
och Lärarnas Riksförbund senast 2022-03-31. 

Utbildningsförvaltningen har över tid haft handlingsplaner för 
arbetsmiljöarbetet i samverkan med de olika fackliga organisationerna. 
Handlingsplanerna utgör en del av ett aktivt och pågående arbete inom 
utbildningsförvaltningens avdelningar och verksamheter. Intentionerna i HÖK 
21 formaliserade och fördjupade det pågående arbetet.  

I anslutning till att avtalets innehåll blev känt kallade arbetsgivaren 
representanter från de berörda fackliga organisationerna (referensgrupp) för att 
diskutera processen av framtagandet av planen för strategisk 
kompetensförsörjning.  

Referensgruppen har tillsammans lagt upp process och framtagande av 
handlingsplanen. Under hösten 2021 genomfördes workshops utifrån SKRs 
stödmaterial. Arbetet utmynnade i handlingsplaner för de olika verksamheterna 
(bilaga 1-7). Planen för kompetensförsörjning är grunden i den fortsatta 
processen.           

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Kompetensförsörjningsplan” upprättad av utbildningschef. 

Plan kompetensförsörjning utbildningsförvaltningen inkl. bilaga 1 – 7.    

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 61                                                   Dnr 2022/00077  

Information - Personalomsättning 2015-2021 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner informationen.   

2. Utbildningsnämnden beslutar om en uppföljning i ärendet gällande 
kosten i september 2022.    

Bakgrund 

Utbildningsnämnden gav 2021-11-15 § 119 utbildningschefen i uppdrag att 
redovisa personalomsättning per avdelning över några år tillbaka. Bilagd 
redovisning visar personalomsättningen för alla skolans avdelningar mellan åren 
2015 – 2021. 

Kostavdelningen är den avdelning som visar störst procentuell differens 2016 
och 2021. Avdelningen har 60 medarbetare, varför det statistiskt sett ger stora 
avvikelser när det är flera som slutar. Utav de 11 som slutade inom 
kostavdelningen 2021 har fyra gått i pension direkt, ytterligare en gick i pension 
men dokumenterades felaktigt i systemet som avslut på egen begäran, två 
lämnade efter lång frånvaro genom sjukdom eller studier, en bytte tjänst och tre 
slutade i samband med organisationsförändringar kring ett särskilt kök där det 
under längre tid varit svårigheter i arbetsgruppen kring arbetssätt och rutiner. 
2016 hade kostavdelningen 10 avslut varav sex var pensionsavgång, tre till annat 
arbete och en av personliga skäl. 

Barn- och elevhälsan har idag 37 medarbetare och utökning skedde under 2019. 
Den procentuella förändringen av personalen slår 2016 trots att det i numerären 
handlar om totalt fem personer som lämnar sin tjänst det år då Barn- och 
elevhälsan har sin största personalomsättning. 
 
Bedömning ur ekonomisk dimension 

Utbildningsförvaltningen bedömer ur ekonomisk dimension att det finns behov 
av att fortsätta arbeta med att verksamheten ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
Utbildningsförvaltningen behöver bli bättre på att hitta incitament för att 
personal ska välja att stanna kvar vid kommunens arbetsplatser och förbättra 
rekryteringsförutsättningarna. Kunskapen om personalomsättningen behöver 
förbättras. En av anledningarna är ökad konkurrens om arbetskraften som 
kommer dels av konjunkturen, dels att pensionsavgångarna är höga och att 
kommunen har ett växande personalbehov totalt sett.  
 
Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs ingen bedömning ur den miljömässiga dimensionen. 
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Forts § 61 

 

Bedömning ur social dimension 

Utbildningsförvaltningen gör bedömningen att personalkontinuitet är att 
föredra för verksamhetens bästa. Därför är det viktigt att arbeta vidare med att 
verksamheten ska vara en attraktiv arbetsgivare.              

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Personalomsättning 2015-2021” upprättad av utbildningschef. 

Personalomsättning PP 2015 – 2021.   

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 62                                                   Dnr 2020/00345  

Information - Fullföljd utbildning (SKR-projekt) 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Mariestads kommun har ingått i ett projekt initierat av SKR med namnet 
Fullföljd utbildning. I inbjudan framgick att ”Huvudmän och deras 
verksamheter får ta del av kunskap och stöd i att utveckla ett förebyggande 
arbete med fokus på fullföljda studier i skolan. Projektet finansieras av 
Europeiska Socialfonden (ESF) och pågår under 2020–2022.” 

Utvecklingsprogrammet riktade sig till huvudmannanivå och dess verksamhet 
inom grund-, gymnasieskola och kommunalt aktivitetsansvar. Alla fyra nivåer 
deltog aktivt (politik, förvaltning, rektor, personal) i utvecklingsprogrammet och 
i det lokala arbetet.  

Utvecklingsprogrammet bestod av:  

1. kartläggning och analys  

2. teori, beprövad erfarenhet och lärande exempel 

3. processtöd för de egna verksamheterna 

4. erfarenhetsutbyte med andra kommuner och verksamheter.  

Arbetet i verksamheterna kopplades direkt mot nämndmålen och processen 
noterades i det systematiska kvalitetsarbetet och ingick därmed i det ordinarie 
utvecklingsarbetet för deltagande skolor, fast med extra processtöd från SKR. 
Projektdelen hade sin sista samling med SKR 2022-01-18.          

Underlag för beslut 

Muntlig dragning vid sammanträdet.       

 

Expedierats till: 
Rektor Tunaholmsskolan 
Rektor Högelidsskolan 7-9 
Rektor Unicaskolan 
Rektor Vadsbogymnasiet 
Grundskolechef 
Chef gymnasiet och vuxenutbildningen   
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Utbildningsnämnden 

UN § 63                                                   Dnr 2022/00065  

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete - Uppföljning 
grundskola 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner uppföljning av verksamheten grundskola.       

Bakgrund 

Varje år i april månad görs en uppföljning av verksamheten grundskola enligt 
Riktlinje för Systematiskt kvalitetsarbete.  
 
Bedömning ur ekonomisk dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur ekonomiska dimensionen.  
 
Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen.  
 
Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur sociala dimensionen.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete – Uppföljning av 
verksamheten grundskola” upprättad av grundskolechef samt utbildningschef. 

Muntlig information på mötet.       

 

 

Expedierats till: 
Anna-Karin Yséus 
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Utbildningsnämnden 

UN § 64                                                   Dnr 2022/00080  

Information - Kultur förskola och skola - Arrangörsstödet  

  

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.  

2021 fanns 110 950 kronor avsatta för Mariestad och 19 759 kronor (inkl. 
omkostnadsstöd) betalades ut. 

Under 2021 användes 12 % av Mariestads pott från det regionala 
arrangörsstödet. 2021 var 4 438 barn i åldern 3-19 år folkbokförda i Mariestad, 
90 av dessa fick del av stödet 2021. 

2022 finns 110 916 kronor avsatta för Mariestad. 

I Mariestads kommun används även regionalt arrangörsstöd till kulturaktiviteter 
på stadsbiblioteket i Mariestad. 
 
Bedömning ur ekonomisk dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur ekonomiska dimensionen.  
 
Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen.  
 
Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur sociala dimensionen.             

Underlag för beslut 

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

”Hej Mariestad” från Västra Götalandsregionen.         

 

 

Expedierats till: 
Utredare utbildningsförvaltningen 
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Utbildningsnämnden 

UN § 65                                                   Dnr 2021/00190  

Budget 2021 - Åtgärdslista/uppdrag Vikariekostnader 2019-
2021 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen. 

Bakgrund 

Utbildningsnämnden gav 220222 utbildningschef i uppdrag att ta fram 
vikariekostnaderna för år 2019, 2020 och 2021 för att jämföra och se om 
kostnaderna varit högre under pandemin (§ 31). 

Sammanställningen är uppdelad på de verksamhetsområden som även 
internbudgeten fördelas på. Eftersom pedagogtjänster som innehas av obehörig 
personal benämns som vikariat har sammanställningen gjorts på de kostnader 
verksamheten haft för timvikarier.   

I sammanställningen togs även 2018 med för att visa på två år utan 
pandemieffekt och två år med pandemieffekt. 
 
Bedömning ur ekonomisk dimension 

I ärendet görs ingen bedömning ur ekonomiska dimension.  
 
Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs ingen bedömning ur miljömässiga dimension.  
 
Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs ingen bedömning ur sociala dimension.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Redovisning av kostnader för vikariat 2018-2021" upprättad 
av utbildningschef. 

Sammanställning vikariekostnad utbildning 2018-2021. 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 66                                                   Dnr 2021/00206  

Information - Budget 2022 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.    

Bakgrund 

Utbildningsnämnden informeras om nuläget gällande budget för 2022. Nuläget 
för nämndens verksamheter visar en budget i balans. Vid utbildningsnämndens 
möte i maj lämnas prognos för helåret 2022.              

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.      

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 67                                                   Dnr 2022/00055  

Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från JENSEN 
education college AB om godkännande som huvudman för 
en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 
JENSEN gymnasium i Skövde kommun Dnr: SI 2022:1033    

  

Beslut 

Mariestads kommun, utbildningsnämnden, beslutar ansluta sig till Skövde 
kommuns yttrande i enlighet med överenskommelse inom Utbildning 
Skaraborg.  

Sture Pettersson (S), Leif Andersson (S), Arne Andersson (S), Anita Olausson (S) och 
Britta Wänström (V) reserverar sig mot förslaget till förmån för egna förslag. 

Bakgrund 

Skolinspektionen inkom 2022-02-24 med en remiss till Mariestads kommun 
gällande ansökan från JENSEN education college AB som ansökt om 
godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola 
vid JENSEN gymnasium i Skövde kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024.  

Sökta program: 

- Ekonomiprogrammet, inriktning juridik. 

- Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap. 

- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap. 

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.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur ekonomiska dimensionen. 
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Forts § 67 

Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen.  
 
Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur sociala dimensionen.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförande föreslår att utbildningsnämnden ska ansluta sig till Skövde 
kommuns yttrande i enlighet med överenskommelse inom Utbildning 
Skaraborg.  

Sture Pettersson (S),  yrkar att utbildningsnämnden avslår ansökan. 

Leif Andersson (S), Arne Andersson (S), Anita Olausson (S) och Britta 
Wänström (V) tillstyrker Sture Petterssons yrkande. 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner 
utbildningsnämnden arbetsutskott beslutar att föreslå utbildningsnämnden att 
ansluta sig till Skövde kommuns yttrande.  

Britta Wänström (V) yrkar att utbildningsnämnden i framtida ärenden av denna 
typ ska få  information om hur en eventuell etablering  påverkar 
Vadsbogymnasiet. 

Ordförande föreslår avslag på yrkandet.  

Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att nämnden beslutar 
att avslå Britta Wänströms yrkande.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ” Remiss från Skolinspektionen: SI dnr: 2022:1033 Ansökan 
om nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Jensen gymnasium i Skövde 
kommun” upprättad av utbildningschef. 

Ansökan från JENSEN education college AB.   

 

Expedierats till: 
Skolinspektionen 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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Utbildningsnämnden 

UN § 68                                                   Dnr 2022/00057  

Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från Lärande i 
Sverige AB om godkännande som huvudman för utökning 
av en fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i 
Skövde kommun. Dnr  2022:723   

  

Beslut 

Mariestads kommun, utbildningsnämnden, beslutar ansluta sig till Skövde 
kommuns yttrande i enlighet med överenskommelse inom Utbildning 
Skaraborg.  

Sture Pettersson (S), Leif Andersson (S), Arne Andersson (S), Anita Olausson (S) och 
Britta Wänström reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag.       

Bakgrund 

Skolinspektionen inkom 2022-02-25 med en remiss till Mariestads kommun 
gällande ansökan från Lärande i Sverige AB som ansökt om godkännande som 
huvudman för utökning av en fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i 
Skövde kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024.  

Sökta program: 

- El- och energiprogrammet, dator och kommunikationsteknik. 

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. 
 
Bedömning ur ekonomisk dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur ekonomiska dimensionen. 
 
Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen. 

 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Sida 17 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Forts § 68 

Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur sociala dimensionen.           

Behandling på sammanträdet 

Ordförande föreslår att utbildningsnämnden ska ansluta sig till Skövde 
kommuns yttrande i enlighet med överenskommelse inom Utbildning 
Skaraborg.  

Sture Pettersson (S) yrkar att utbildningsnämnden avslår ansökan. 

Leif Andersson (S), Arne Andersson (S), Anita Olausson (S) och Britta 
Wänström (V) tillstyrker Sture Petterssons yrkande. 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner 
utbildningsnämnden arbetsutskott beslutar att föreslå utbildningsnämnden att 
ansluta sig till Skövde kommuns yttrande.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ” Remiss från Skolinspektionen: SI dnr: 2022:723 Ansökan om 
utökning av en fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Skövde kommun” 
upprättad av utbildningschef. 

Ansökan från Lärande i Sverige AB.      

 

 

Expedierats till: 
Skolinspektionen 
Kommunstyrelsen för kännedom 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Sida 18 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 69                                                   Dnr 2022/00060  

Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från 
Olinsgymnasiet i Skara AB om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Olinsgymnasiet Sparresäter i Skövde 
kommun. Dnr 2022:910 

  

Beslut 

Mariestads kommun, utbildningsnämnden, beslutar ansluta sig till Skövde 
kommuns yttrande i enlighet med överenskommelse inom Utbildning 
Skaraborg. 

Sture Pettersson (S), Leif Andersson (S), Arne Andersson (S), Anita Olausson (S) och 
Britta Wänström reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag.      

Bakgrund 

Skolinspektionen inkom 2022-03-01 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 Sparresäter i Skövde kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024.  

Sökta program: 

- Naturbruksprogrammet, inriktning skogsbruk. 

- Naturbruksprogrammet, inriktning naturturism. 

- Naturbruksprogrammet, inriktning trädgård. 

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. 
 
Bedömning ur ekonomisk dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur ekonomiska dimensionen. 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts § 69 

 

Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen.   
 
Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur sociala dimensionen.       

Behandling på sammanträdet 

Ordförande föreslår att utbildningsnämnden ska ansluta sig till Skövde 
kommuns yttrande i enlighet med överenskommelse inom Utbildning 
Skaraborg.  

Sture Pettersson (S) yrkar att utbildningsnämnden avslår ansökan. 

Leif Andersson (S), Arne Andersson (S), Anita Olausson (S) och Britta 
Wänström (V) tillstyrker Sture Petterssons yrkande. 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner 
utbildningsnämnden arbetsutskott beslutar att föreslå utbildningsnämnden att 
ansluta sig till Skövde kommuns yttrande.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ” Remiss från Skolinspektionen: SI dnr: 2022:910. Ansökan om 
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Olinsgymnasiet Sparresäter i 
Skövde kommun” upprättad av utbildningschef. 

Ansökan från Olinsgymnasiet i Skara AB     

 

 

Expedierats till: 
Skolinspektionen 
Kommunstyrelsen för kännedom 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 70                                                   Dnr 2022/00074  

Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från 
Olinsgymnasiet i Skara AB om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Olinsgymnasiet i Tibro kommun. Dnr 
2022:688. 

  

Beslut 

 Mariestads kommun, utbildningsnämnden, beslutar ansluta sig till Tibro 
kommuns yttrande i enlighet med överenskommelse inom Utbildning 
Skaraborg. 

Sture Pettersson (S), Leif Andersson (S), Arne Andersson (S), Anita Olausson (S) och 
Britta Wänström reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag.      

Bakgrund 

 Skolinspektionen inkom 2022-03-18 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 Tibro kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024.  

Sökta program: 

- Bygg och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad. 

- Industritekniska programmet, inriktning processteknik. 

- El- och energiprogrammet, inriktning elteknik. 

- Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt och socialt arbete. 

- Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport. 

- Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi. 

- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap. 

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. 

 

 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Sida 21 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Forts § 70 

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.   
 
Bedömning ur ekonomisk dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur ekonomiska dimensionen.  
 
Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen.  
 
Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur sociala dimensionen.     

Behandling på sammanträdet 

Ordförande föreslår att utbildningsnämnden ska ansluta sig till Tibro kommuns 
yttrande i enlighet med överenskommelse inom Utbildning Skaraborg.  

Sture Pettersson (S) yrkar att utbildningsnämnden avslår ansökan. 

Leif Andersson (S), Arne Andersson (S), Anita Olausson (S) och Britta 
Wänström (V) tillstyrker Sture Petterssons yrkande. 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner 
utbildningsnämnden arbetsutskott beslutar att föreslå utbildningsnämnden att 
ansluta sig till Skövde kommuns yttrande.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ” Remiss från Skolinspektionen: SI dnr: 2022:688. Ansökan om 
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Olinsgymnasiet i Tibro 
kommun” upprättad av utbildningschef. 

Ansökan från Olinsgymnasiet i Skara AB.      

 

 

Expedierats till: 
Skolinspektionen 
Kommunstyrelsen för kännedom 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Sida 22 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 71                                                   Dnr 2019/00001  

Val av ordinarie ledamot till arbetsutskottet  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden väljer Brita Kvicklund (L) till ledamot i 

utbildningsnämndens arbetsutskott.       

Bakgrund 

Leif Jonegård (L) har av kommunfullmäktige avslutats som ledamot i 

utbildningsnämnden på egen begäran. Kommunfullmäktige utsåg 

ersättare Brita Kvicklund (L) till ordinarie ledamot i nämnden efter 

Leif Jonegård. 

Utbildningsnämnden väljer ledamöter till arbetsutskottet.                     

 

 

Expedierats till: 
Brita Kvicklund  
Lönekontoret 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Sida 23 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 72                                                   Dnr 2021/00108  

Information - Pågående planerade och pågående projekt 
rörande lokaler, utbildningsnämndens verksamheter 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden noterar informationen. 

2. Utbildningsnämnden beslutar att kalla representanter från tekniska 
nämnden och fastighetsavdelningen för att få information om hur långt 
planering/projektering av skollokaler kommit.     

Bakgrund 

Utbildningschef redovisar slutförda, pågående och planerade projekt rörande 
utbildningsnämndens verksamheters lokaler.           

Underlag för beslut 

Fastighetslista.      

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Sida 24 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 73                                                   Dnr 2022/00007  

Information på sammanträdet 

  

 

- En förberedelseklass startar, vid behov, på Grangärdets skola för 
flyktingelever från Ukraina.  

- Utbildningsnämndens presidie tillsammans med rektor och biträdande 
rektor på Vuxenutbildningen samt utbildningschef deltagit i en av 
Skolverket anordnad regional träff som handlade om förändringar inom 
vuxenutbildningen.                               

 

 

 
 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Sida 25 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 74                                                   Dnr 2022/00028  

Rapporter  

  

 

Inga rapporter har lämnats.                     

      

 

 
 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Sida 26 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 75                                                   Dnr 2022/00003  

Handlingar att anmäla 

  

Följande handlingar anmäls 

• MBN-2022-615_ Datum 2022-03-17 Livs - Kontrollrapport 
Kvarnstenens förskola. 

• MBN-2022-616_ Datum 2022-03-18 Livs - Kontrollrapport 
Kvarnstenens skola. 

• MBN-2022-618_ Datum 2022-03-17 Livs - Kontrollrapport Lyrestads 
skola. 

• MBN-2022-728_ Datum 2022-03-28 Livs - Kontrollrapport Hasslerörs 
skola förskola. 

• MBN-2022-731_ Datum 2022-03-28 Livs - Kontrollrapport Regattans 
förskola. 

• MBN-2022-732_ Datum 2022-03-30 Livs - Kontrollrapport Ullervads 
förskola. 

• MBN-2022-733_ Datum 2022-03-30 Livs - Kontrollrapport 
Tolsgården. 

• MBN-2022-734_ Datum 2022-03-28 Livs - Kontrollrapport 
Sikelvingen. 

• MBN-2022-735_ Datum 2022-03-28 Livs - Kontrollrapport Termiten. 

• Skolverkets nyhetsbrev om digitala nationella prov 31 mars 2022. 
                     

      

 

 

 
 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Sida 27 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 76                                                   Dnr 2022/00002  

Delegationsbeslut att anmäla 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Följande delegationsbeslut anmäls 

 Delegat: Chef förskola och pedagogisk omsorg 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C1 Placering inom förskola och pedagogisk omsorg Dnr UN 2022/89 

 
Delegat: Rektor gy, gy sär,  gr, gr sär, försk 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Anmälan av befarade kränkningsärenden enligt 
förteckning 16 mars till 12 april 2022 

Dnr UN 2021/54 
(20) 

 
Delegat: Rektorer Vadsbogymnasiet 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

B7 Beviljade inackorderingstillägg 2022 Dnr UN 2022/45  
(2-3) 

 
Delegat: Rektor förskola Regattan 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Plats i förskola Dnr UN 2022/79 

 
Delegat: Skolskjutshandläggare 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C29 Beslut skolskjutsärenden mars 2022, enligt 
förteckning 

Dnr UN 2020/51 
(35) 

                    

 

 
 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Sida 28 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 77                                                   Dnr 2022/00005  

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. 

- Skolinspektionen har avslutat ett ärende gällande trygghet och studiero 
på Högelidsskolan F-6. Dnr Un 2021/293. 

- Grundskolechef  informerar om pågående elevfrånvaroärenden,  
dnr Un 2021/248.            

      

 

 
 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Sida 29 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 78                                                   Dnr 2022/00017 

Dialogmöte 2022 - utbildningsnämnden Högelid 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden har dialog om uppföljning och resultat inom grundskolan 
och grundsärskolan.                

      

 

 

 
 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Sida 30 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 79                                                   Dnr 2021/00209  

Verksamhetsbesök Högelidsskolan 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Bakgrund 

Utbildningsnämnden har beslutat om flera verksamhetsbesök. Denna gång 
besöks Högelidsskolan.                    

 

 

 
 

 


