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Beslutande organ Utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid  Stadshuset, Österön, kl. 08.00-10.30 

 
Beslutande 
 
 
Beslutande på distans 

Anette Karlsson (M) ordförande 
Sture Pettersson  (S) vice ordförande 
Leif  Jonegård  (L) ledamot 
Birgitta Svensson  (C) tjänstgörande ledamot 
Arne Andersson  (S) tjänstgörande ledamot 

Övriga deltagare 
 
 
Övriga deltagare på distans 

Maria Appelgren  utbildningschef 
Carina Törnell  sekreterare 
Majlis Häljeskog  kostchef, § 
Pia Svartén  controller, §§ 
Anna-Karin Yséus  grundskolechef, § 

Justerare Sture Pettersson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 104-118 

 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 2021-09-27 

Anslagsdatum 2021-09-29 Anslaget tas ner 2021-10-22 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 104                                                   Dnr 2019/00180  

Riktlinje angående produkter som innehåller tillsatt socker 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar att anta reviderad riktlinje angående produkter som 
innehåller tillsatt socker enligt upprättad bilaga.    

Bakgrund 

Barns matvanor har stor betydelse för deras hälsa och måltidernas utformning 
och innehåll är en förutsättning för trivsel och lärande. Livsmedelsverket 
rekommenderar att inte servera söta drycker, kakor, glass, godis och dylikt i 
förskola, skola och fritidshem. 

Det finns därför skäl att reglera användningen av produkter som innehåller tillsatt 
socker i kommunala förskolor, förskoleklasser, grundskolor, fritidshem och 
grundsärskola i Mariestads kommun. Utifrån Livsmedelsverkets 
rekommendationer ska kostverksamheten i Mariestads kommun endast erbjuda 
söta produkter då det är inräknat och balanserat i  kostverksamhetens matsedel.        

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Riktlinje angående produkter som innehåller tillsatt socker” 
upprättad av kostchef och utbildningschef. 

Riktlinje angående produkter som innehåller tillsatt socker.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 105                                                   Dnr 2021/00202  

Påslag för lönesatsning 2021 för friskolor 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna beloppen för lönesatsningen 2021 till 
friskolor. För grundskolan är beloppet 67,30 kr/elev och för fritidshemmet 
119,19 kr/elev.  

Bakgrund 

Påslag för lönesatsningen 2021 för elever på friskolor fastställs enligt nedan. 

Beloppet är uträknat genom att dela lönesatsningen för grundskolan (139 000 kr) 
med totalt antal elever i snitt över året för F-9 skolorna (2 255 st) i Mariestads 
kommun. Summan per elev och år blir då 61,64 kr, administration (3 %) läggs till 
och summan per elev blir 63,49 kr. Därefter läggs moms på (6 %) detta ger en 
summa att utbetala per barn och år med 67,30 kr. På samma sätt har påslaget för 
fritids räknats fram. Lönepott för fritids 100 000 kr har delats med antalet elever i 
snitt över året på fritids (916 st) i Mariestads kommun. Då blir summan per elev 
och år 109,17 kr, administration (3 %) läggs till och summan blir per elev blir 
112,45 kr. Därefter har moms lagts på (6 %) och det ger en summa att utbetala 
per barn och år på 119,19 kr. 

Elevantalen för friskolorna är baserade på snitt över året 2021. Då hade Lilläng 
158 elever som ger en utbetalning på 10 633 kr. Ekhamra 181 elever som ger en 
utbetalning på 12 181 kr. Torsö 21 elever som ger en utbetalning på 1 413 kr.  
Montessori i Skövde en elev som ger en utbetalning på 67 kr.  

På de fristående fritidshemmen baseras elevantalen på snitt över året 2021. Då 
hade Lilläng 155 elever som ger en utbetalning på 18 475 kr. Torsö hade 14 elever 
som ger en utbetalning på 1 669 kr. Montessori i Skövde hade en elev som ger en 
utbetalning på 119 kr. 

Beslutet kan överklagas.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Påslag för lönesatsning 2021 för friskolor" upprättad av 
controller och utbildningschef.   

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden     
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 106                                                   Dnr 2021/00201  

Påslag för lönesatsning 2021, friförskolor 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna beloppet för lönesatsning 2021 för 
friförskolor. Beloppet för förskolan är 424,12 kr/barn och år. 

Bakgrund 

Beloppet är uträknat genom att dela förskolans lönesatsning (451 000 kr) med 
totalt antal barn i snitt för året 2021 för förskolorna (1 161 st) i Mariestads 
kommun. Summan blir per barn och år 388,46 kr, när administration (3 %) lagts 
till blir summan per barn 400,11 kr. Därefter läggs moms på (6 %) och summan 
att utbetala per barn och år blir 424,12 kr.  

Barnantalen för friskolorna är baserade på snittet över året 2021. Då hade Torsö 
37 barn. Det ger en utbetalning på 15 692 kr för förskolan. Sagopark hade 45 
barn och det ger en utbetalning på 19 085 kr. Montessori hade ett barn som ger 
en utbetalning på 424 kr.  

Beslutet kan överklagas.               

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Påslag för lönesatsning för 2021, friförskolor. 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 107                                                   Dnr 2021/00206  

Budget 2022 Fördelning utbildningsnämnden 

  

Beslut 

Återremiss för fortsatt dialog om fördelning av internbudget för 2022.   

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-21 (Kf § 79) om driftbudgetram samt 
investeringsram för år 2022. Utbildningsnämnden fick då en utökad driftsram 
med 13 500 tkr samt 7 692 tkr i lönepott och demografiökning med 566 tkr. 
Därutöver ska en effektivisering på 1% genomföras motsvarande 5 171 tkr. 
Bidraget till reformpaketet är 500 tkr. 

Ekonomiavdelningen uppdaterar löpande en ramanalys med ”tekniska 
justeringar”, där nämndernas ramar framgår. Utbildningsnämndens ram för 2022 
är 529 539 tkr.  

Utbildningsnämnden fördelar ramen till de olika verksamhetsområdena.  

Utöver driftsbudgeten har utbildningsnämnden tilldelats en investeringsbudget på 
1 000 tkr.            

Underlag för beslut 

Diskussionsunderlag till Mål och internbudget 2022.   

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 108                                                   Dnr 2020/00201  

Budget 2021   

  

  

Beslut 

Ärendet behandlas på extra arbetsutskott den 4 oktober 2021. 

Bakgrund 

Utbildningsnämndens prognos för budget 2021 visar ett underskott. Åtgärder för 
en budget i balans diskuteras.         

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.      

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 109                                                   Dnr 2021/00188  

Läsårstider 2022/2023 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar att höstterminen 2022 börjar den 24 augusti och 
slutar den 22 december. Vårterminen 2023 börjar den 10 januari och slutar  
den 16 juni.  

Bakgrund 

Enligt 3 kap. 2 och 3 §§ skolförordningen (2011:185) ska läsåret ha minst 178 
skoldagar och minst 12 lovdagar. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. 
Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen. 
Motsvarande bestämmelser finns i 3 kap. 1 och 2 §§ gymnasieförordningen 
(2010:2039).  

Sektor utbildning har tagit fram förslag på läsårstider för 2022/2023.             

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Läsårstider 2022/23, läsårsstart och läsårsslut” upprättad av 
utbildningschef.    

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 110                                                   Dnr 2021/00108  

Lokaler - Redovisning antal elever/årskurs per enhet 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen. 

Bakgrund 

Utbildningsnämnden har gett utbildningschef i uppdrag att redogöra för elevantal 
per årskurs och enhet samt förskolans och skolans utvecklingsbehov.             

Underlag för beslut 

Elevantal per årskurs och enhet. 

Skolans utvecklingsbehov. 

Förskolans utvecklingsbehov. 

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 111                                                   Dnr 2018/00349  

Sammanträdestider 2022 UN och UNAU 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden godkänner de föreslagna sammanträdestiderna för 2022 
efter att lagt till ett arbetsutskott samt bytt dag på ett nämndsmöte i september 
månad.  

Bakgrund 

  

Unau tisdagar klockan 08.30. 
Lokal: Dillö/Österön i Stadshuset. 
 

Un tisdagar klockan 08.30.  
Lokal: Vänersalen i Stadshuset (i 
samband med verksamhetsbesök 
andra lokaler).   

  

 11 januari 25 januari 

  8 februari (årsbokslut 2020) 22 februari (årsbokslut 2020) 

  8 mars 22 mars 

  5 april   19 april   

  3 maj  (tertial 1, per den 30 april) 17 maj (tertial 1, per den 20 april) 

  31 maj   14 juni   

  

  30 augusti     

    6 september (tertial 2 per den 31 augusti) 19 september (tertial 2 per den 31 augusti)  

(OBS! Måndag) 
  27 september (tertial 2 per den 31 augusti) 11 oktober (tertial 2 per den 31 augusti) 

  25 oktober    8 november    

  29 november   13 december 

    

 

         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Sammanträdestider för utbildningsnämnden samt 
arbetsutskottet 2022" upprättad av nämndsekreterare och utbildningschef. 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden  
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 112                                                   Dnr 2021/00191  

Utbildningsnämndens årshjul 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden godkänner utbildningsnämndens årshjul.    

Bakgrund 

I ”Riktlinje för det systematiska kvalitetsarbetet” framgår i vilken månad olika 
ärenden ska lyftas i utbildningsnämnden. För att underlätta planeringen har sektor 
utbildning tagit fram en plan för vilka ärenden som bör lyftas vid vilket 
nämndsmöte för att tidsplanen för de olika ärendena ska hållas.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Utbildningsnämndens årshjul" upprättad av utbildningschef. 

Utbildningsnämndens årshjul 2021. 

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 113                                                   Dnr 2021/00208  

Sammanställning läsårets resultat Systematiskt 
kvalitetsarbete 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden godkänner ”Sammanställning av huvudmannens 
systematiska kvalitetsarbete läsår 2020/2021”.     

Bakgrund 

Enligt 4 kap. skollagen (2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på 
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de mål 
som finns för utbildningen och det systematiska kvalitetsarbetet ska 
dokumenteras. Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen ska 
även genomföras på förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå 
ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och 
elever. Barn i förskolan/pedagogisk omsorg, deras vårdnadshavare och elevernas 
vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.            

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete – sammanställning 
läsåret 2020/2021" upprättad av avdelningschefer och utbildningschef. 

Sammanställning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete läsår 2020/2021.     

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 114                                                   Dnr 2021/00010  

Skolskjutsärenden 2021 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

Redovisning av skolskjutsärenden handlagda under juni och augusti 2021.              

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.      
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 115                                                   Dnr 2021/00012  

Information på sammanträdet 

  

      

- Covid – Smittspårning har genomförts på en förskola. 

 

- Unicare vårdcentral har ansvar från och med 210927 att ta emot eventuell 
smittspårning med hjälp av gurgeltest för alla skolenheter i östra delen av 
Mariestads kommun medan Närhälsan har motsvarande ansvar för västra 
delen av Mariestads kommun. 

 

- Hittills har gurgeltest enbart tagits i bruk för smittspårning vid en 
fristående enhet.                     
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 116                                                   Dnr 2021/00014  

Uppdrag till utbildningschef  

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Uppdragslistan per den 25 september 2021.      
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 117                                                   Dnr 2021/00013  

Övriga frågor 

  

 

- Ordföranden gör ett förtydligande om att det är viktigt att skriva in rätt 
antal timmar när man begär arvode för utbildningsnämndens 
arbetsutskotts och nämndens möten.   

- Diskussion angående arvode i samband med dialogmöten.                     
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 118                                                   Dnr 2021/00011  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningsärenden  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden arbetsutskott godkänner informationen.      

Bakgrund 

Statistik gällande inkomna ärenden, utredningar och avslutade befarade 
kränkningsärenden. 

Grundskolechef informerar om några av de inkomna ärendena. Informerar även 
om elev som lämnat skolan utan personalens kännedom.           

      

 

 
  

 


