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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-05-19 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.00, direktjustering. 
 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Närvarande på distans, 
ej beslutande 

 

Anette Karlsson (M)  ordförande 
Sture Pettersson  (S)  vice ordförande 
Emma Sjögren  (KD) ledamot, ej § 1-2 
Helena Hallerhed  (C) ledamot 
Chris Nygren  (V) ledamot 
Joar Strid  (SD) ledamot 
Britta Kvicklund  (L) tjänstgörande ersättare 
Katarina Brydzinski (M) ledamot, § 1-2 
 
 
Katarina Brydzinski (M) ledamot 
Arne Andersson (S) ledamot 
Lillemor Ågren (S) ersättare  

Övriga deltagare Maria Appelgren utbildningschef 
Erik Eriksson avdelningschef gymnasiet 
Carina Törnell sekreterare 

Justerare Sture Pettersson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 74-75 
 Carina Törnell  

Ordförande  
 

 Anette Karlsson  

Justerande  
 

 Sture Pettersson  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-05-19 

Anslagsdatum 2020-05-19 Anslaget tas ner 2020-06-11 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 
  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämnden 

UN § 74                                                   Dnr 2018/00343  

Justerad programstruktur 2020 
  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar inför höstterminen 2020 lägga ner 
Estetiska programmet på grund av få sökanden. Beslutet följer 
utbildningsnämndens tidigare beslut från 2020-03-17 (Un § 46). 

2. Utbildningsnämnden beslutar inför höstterminen 2020 stoppa 
antagningen till lärlingsutbildningen på Bygg- och 
anläggningsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet på grund 
av få sökanden.   
 

Paragrafen justeras omedelbart.     

Bakgrund 

Estetiska programmet har under många år haft utmaningar med att locka 
sökande till programmet. Nedgången är inte unik för Mariestad utan många 
andra huvudmän i Sverige vittnar om liknande rekryteringsproblem till 
Estetiska programmet. 
 
I nuläget har Estetiska programmet enbart en klass i årskurs 2. Höstterminen 
2019 och 2017 hade programmet så få sökande att intagningen till programmet 
stoppades efter respektive års omvalperioder. Efter första sökomgången till 
höstterminen 2020 var intresset fortsatt svagt och 2020-03-17 (Un § 46) 
beslutade utbildningsnämnden att om inte Estetiska programmet under 
omvalsperioden uppnått ett elevantal om minst sex förstahandssökande elever 
så ska det inte kvarstå i utbudet hösten 2020. Den 15 maj 2020 avslutades 
omvalperioden och programmet fick totalt en förstahandssökande. 
Utbildningsnämnden föreslås därför besluta att programmet läggs ned och 
avvecklas.  
 
Lärlingsutbildningen på Vadsbogymnasiet har efter omvalsperioden totalt sju 
sökande. Två av dessa har sökt till Bygg- och anläggningsprogrammet och fem 
har sökt till Vård- och omsorgsprogrammet. I denna stund råder osäkerhet om 
hur många av dessa som antagits lärlingsutbildningarna. Då lärlingseleverna 
genomför mycket av sin utbildning på sina lärlingsarbetsplatser kan de inte med 
enkelhet samläsa med övriga elever på Vadsbogymnasiet, utan de läser i en egen 
klass. Detta kan innebär en liten undervisningsgrupp med mycket höga 
undervisningskostnader per elev. 
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Forts § 74 

 
Till följd av detta  föreslås utbildningsnämnden stoppa antagningen till dessa 
utbildningar inför hösten.    

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår utbildningsnämnden besluta lägga ner 
Estetiska programmet samt stoppa antagningen till lärlingsutbildningen på 
Bygg- och anläggningsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet på 
grund av få sökanden inför höstterminen 2020 och finner att nämnden beslutar 
enligt förslaget.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Justerad programstruktur 2020” upprättad av avdelningschef 
för gymnasiet samt utbildningschef.  

Muntlig information på mötet.      

 

Expedierats till:  
Avdelningschef Vadsbogymnasiet  
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Utbildningsnämnden 

UN § 75                                                   Dnr 2020/00128  

Student vt 2020. Återkoppling - distansundervisning  
  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

2. Utbildningsnämnden beslutar att studentavslutningen vt 2020 
genomförs enligt det förslag som tagits fram av Vadsbogymnasiets 
skolledning i dialog med studentkommitté, polis och kommunens 
säkerhetsansvariga. 
        

Paragrafen justeras omedelbart.  

Bakgrund 

Den 17 mars 2020 övergick Sveriges gymnasier till att bedriva sin undervisning 
på distans med anledning av Covid-19-pandemin. Avdelningschef för 
Vadsbogymnasiet informerar om hur distansundervisningen med mera 
fungerat. 
 
I början av maj kom Folkhälsomyndigheten med riktlinjer och råd kring hur 
studentfirandet detta år ska läggas upp på landets gymnasieskolor. Under april 
och maj månad har Vadsbogymnasiets skolledning haft återkommande dialoger 
med skolans studentkommitté kring upplägget av årets studentfirande. Den 6 
maj träffade skolledningen polisen och den 13 maj träffade skolledningen 
Mariestads kommuns säkerhetssamordnare i samma ärende. Med utgångspunkt 
från Folkhälsomyndighetens riktlinjer, och de dialoger som hållits har 
Vadsbogymnasiets skolledning tagit fram ett förslag till studentavslutning.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) föreslår att utbildningsnämnden beslutar  att 
studentavslutningen vt 2020 genomförs enligt det förslag som tagits fram av 
Vadsbogymnasiets skolledning i dialog med studentkommitté, polis och 
kommunens säkerhetsansvariga och finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget.      
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Forts § 75 

Underlag för beslut 

Förslag studentavslutning vt 2020. 
 
Folkmyndighetens info studentfirande.  
 
Muntlig information på mötet.     

 

 

Expedierats till: 
Avdelningschef Vadsbogymnasiet 
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