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Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.00-10.00 

 
Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 
Närvarande på distans, 
ej beslutande 

Anette Karlsson (M) ordförande 
Sture Pettersson  (S)  vice ordförande 
Emma Sjögren  (KD) ledamot, § 3-85 
Helena Hallerhed  (C) ledamot, ej § 80 p g a jäv 
Chris Nygren  (V) ledamot 
Joar Strid  (SD) ledamot 
Britta Kvicklund (L) tjänstgörande ersättare 
Katarina Brydzinski  (M) ledamot, § 1-2, 80 
 
Katarina Brydzinski (M) ledamot 
Arne Andersson (S) ledamot 
Anita Olausson (S) ledamot 
Lillemor Ågren (S) ersättare 
 

Övriga deltagare Maria Appelgren  utbildningschef 
Erik Eriksson  avdelningschef gymnasiet 
Pia Svartén  controller 
Anna-Karin Yséus  grundskolechef 
Carina Törnell  sekreterare 

Justerare Sture Pettersson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 73-85 

 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 2020-05-25 Anslaget tas ner 2020-06-17 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämnden 

UN § 73                                                   Dnr 2020/00001  

Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.         
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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 innebära 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 sammanträdet.      

 

 

Expedierats till: 
Avdelningschef Vadsbogymnasiet 
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Utbildningsnämnden 

UN § 75                                                   Dnr 2020/00128  

Student. 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 (C) 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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Utbildningsnämnden 

UN § 76                                                   Dnr 2020/00152  

Ekonomi - genomlysning av utbildningsnämndens 
verksamheter  

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden noterar informationen. 

2. Utbildningsnämnden beslutar ge utbildningschef i uppdrag att göra ett 
tillägg i den ekonomiska genomlysningen gällande barn- och elevhälsan. 
Redovisas i september 2020.  

Bakgrund 

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

”Genomlysningen ska utgå från politiska ambitioner. Metod är att först 
definiera nuläget utifrån SKL:s rapport – önskat läge och vilka hinder vi har för 
att nå det. Analysen ska omfatta nyckeltal. Analysen ska även göras utifrån 
framtida befolkningsutveckling till år 2025.” 

Syftet med genomlysningen är att identifiera områden där det finns potential 
för bättre resursutnyttjande och, i förekommande fall, föreslå lämpliga åtgärder. 

Genomlysningen har pågått under perioden mars - april 2020. 
Nyckeltalsanalyser i form av statistiska jämförelser har sammanställts utifrån 
uppgifter från bland annat Kolada för de genomlysta verksamhetsområdena.         

Underlag för beslut 

Ekonomisk genomlysning av utbildningsnämndens verksamheter.  
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Utbildningsnämnden 

UN § 77                                                   Dnr 2019/00206  

Budget 2020 - Tertial 1 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner tertial 1, per den 30 april 2020. 

2. Utbildningsnämnden beslutar att ge utbildningschef i uppdrag att ta 
fram åtgärder för en budget i balans.  

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen 
upprätta två prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska 
upprättas efter april och augusti.  

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt 
över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta 
en åtgärdsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en 
budget i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Sektor utbildning har upprättat prognos 1 år 2020 för sektorns verksamheter. 
Prognos 1 visar underskott med 5 825 tkr för sektor utbildning totalt.  

Prognosen för investeringar visar att samtliga medel kommer att användas.  

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 "Tertial 1 för budgetår 2020" upprättad av controller Pia 
Svartén och utbildningschef Maria Appelgren. 

Tertial 1, per den 30 april 2020.  

 

Expedierats till: 
Controller, sektor utbildning 
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Utbildningsnämnden 

UN § 78                                                   Dnr 2020/00009  

Statsbidrag 2020 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Huvudmän som bedriver förskole- och skolverksamhet kan ansöka om vissa 
specifika riktade statliga bidrag. Statsbidragen är fastställda av regeringen och 
regleras i olika förordningar. Skolverket är den beslutsfattande myndigheten.  

Sektor utbildning har från den 1 januari 2020 fram till 30 april 2020 blivit 
beviljade statsbidrag om totalt 15 716 485 kr. Summan utgår ifrån beslut om 
ansökningar som gjorts. Efter själva rekvisitionen och/eller redovisningen av 
respektive statsbidrag, kan den erhållna summan komma att minska.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Redovisning statsbidrag 2020 per den 30 april" upprättad av 
utredare Lina Edkvist och utbildningschef Maria Appelgren. 

Erhållna statsbidrag per den sista april 2020.  
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Utbildningsnämnden 

UN § 79                                                   Dnr 2020/00063  

SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Mariestads kommun har framtagna rutiner för det systematiska arbetsmiljö-
arbetet. I detta beskrivs roller och ansvar, men också hur arbetsgången för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska se ut. Det systematiska arbetsmiljö-
arbetet finns dessutom med som en del i kvalitetsåret för sektor utbildning och 
utbildningsnämnden. Detta för att kvalitetssäkra att framtagna rutiner efterlevs. 

I perioden januari - mars ska, enligt rutinen för SAM, följande delar genomföras 
och redovisas (i tillämpliga delar ska handlingsplaner utarbetas): 

• Skyddsronder i samtliga verksamheter. 

• Kartläggning hot- och våld. 

Sektor utbildnings verksamheter har genomfört detta arbete. När det gäller 
skyddsronder löses uppkomna situationer inom respektive enhet. Inom 
kartläggning hot och våld samt vid riskanalyser med anledning av skyddsrond 
framkommer behovet av att genomgå utbildning i hot och våld. Kontakt är 
tagen med säkerhetssamordnare för att planera för årlig utbildning av sektor 
utbildnings personal inom området. 

Med anledning av läget med pandemi redovisas även sjukfrånvarostatistik 
januari – mars 2020.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete" upprättad av 
utbildningschef Maria Appelgren. 

Sjukstatistik januari – mars 2020.  
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Utbildningsnämnden 

UN § 80                                                   Dnr 2018/00209  

Riktlinje för godkännande av enskild huvudman för förskola, 
tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk 
omsorg samt insyn i fristående skolor och fristående skolor 
med fritidshem  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer reviderad riktlinje för godkännande av enskild 
huvudman för förskola, tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk 
omsorg samt insyn i fristående skolor och fristående skolor med fritidshem. 
 

På grund av jäv deltar inte Helena Hallerhed (C) i ärendets handläggning.  

Bakgrund 

Enligt 26 kap. skollagen ska varje huvudman utföra tillsyn över fristående 
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg. Enligt skollagen 9 kap. 22 §, 10 
kap. 41 §, 11 kap. 40 §, 14 kap. 18 §, 15 kap. 34 § samt 18 kap. 37 § ska varje 
huvudman utföra insyn i fristående skolor och fristående skolor med 
fritidshem. 

2016-12-13 (Un § 177) fastställde utbildningsnämnden riktlinje för tillsyn i 
fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående 
skolor och fristående skolor med fritidshem. 

Aktuell revidering innehåller förtydliganden med anledning av en skärpning i 
skollagen avseende prövningen av ägare/ledning för fristående förskolor.  

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.  
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Forts § 80 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Riktlinje för godkännande av enskild huvudman för förskola, 
tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt insyn i 
fristående skolor och fristående skolor med fritidshem" upprättad av skoljurist 
Maria Helgée och utbildningschef Maria Appelgren. 
 
Riktlinje för godkännande av enskild huvudman för förskola, tillsyn i fristående 
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående skolor och 
fristående skolor med fritidshem.  

 

 

Expedierats till: 
Skoljurist Maria Helgée 
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Utbildningsnämnden 

UN § 81                                                   Dnr 2020/00003  

Information - Corona 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.     

Bakgrund 

Utbildningschefen informerar om olika åtgärder under den rådande Corona- 
pandemin. Bland annat om att hon skriver en rapport/sammanställning över 
det hon informerar om till avdelningschefer, personal och olika nämnder. 
Rapporten uppdateras efter hand.  
 
Utbildningschefen meddelar att uppdraget som gavs vid förra 
utbildningsnämndens möte om att utreda hur eleverna på Vadsbogymnasiet, 
som läser på distans, kan ges möjlighet att serveras skollunch, nu är slutfört. 
Matlådor kan nu beställas och hämtas på särskilda utlämningsplatser inom 
kommunen för dessa elever.                     
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Utbildningsnämnden 

UN § 82                                                   Dnr 2020/00006  

Rapporter 

  

 

Inga rapporter finns att informera om                             
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Utbildningsnämnden 

UN § 83                                                   Dnr 2020/00007  

Delegationsbeslut 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna 

Delegat: Ordförande utbildningsnämnden 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

A2 Beslut om föreläggande enl.  SL 7 kap 23 §   2020/161 

 
Delegat: Rektorer  gr, gy, gysär 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Anmälan av befarade kränkningsärenden enligt 
förteckning april 2020. 

Dnr UN 2020/54 (4) 

 
Delegat: Skolskjutshandläggare 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C29 Beslut skolskjutsärenden april 2020, förteckning Dnr UN 2020/51 (4) 

 
Delegat: Rektor Grangärdets skola 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C4 Beslut om skolplacering, avslag förstahandsval.  Dnr UN 2020/41 
(28)  

 
Delegat: Rektorer förskolan 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C1 Placering inom förskola och pedagogisk omsorg Dnr UN 2020/65 (3)  

 
Delegat: Rektor Termitens förskola 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C1 Plats i förskola enligt SL 8 kap § 5 Dnr UN 2020/154  
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Forts § 83 
 
Delegat: Rektor Högelidsskolan F-6 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C4 Beslut om skolplacering, avslag första- och 
andrahandsval.  

Dnr UN 2020/41 
(14) 

C4 Beslut om skolplacering, avslag första- och 
andrahandsval.  

Dnr UN 2020/41 
(15) 

C4 Beslut om skolplacering, avslag första- och 
andrahandsval. 

Dnr UN 2020/41 
(16) 

C4 Beslut om skolplacering, avslag byte av skola. Dnr UN 2020/41 
(22) 

C4 Beslut om skolplacering, avslag byte av skola. Dnr UN 2020/41 
(23) 

C4 Beslut om skolplacering, avslag byte av skola. Dnr UN 2020/41 
(36) 
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Utbildningsnämnden 

UN § 84                                                   Dnr 2020/00008  

Handlingar att anmäla 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna 

1. Miljökontoret Livs - Avgift - Extra off kontroll Flugsvampen. 

2. Miljökontoret Livs - Kontrollrapport - Uppföljande kontroll 

Flugsvampen. 

3. Miljökontoret Livs - Kontrollrapport Ullervads skola. 

4. Planenheten. Förslag detaljplan för del av Lillängen. Mariestad 

centralort. 

5. Planenheten. Samrådsremiss Tranan 3. 

6. Protokollsutdrag . KF giftfri förskola. Beslut-201900452-KS-§ 52. 

7. Protokollsutdrag FVM Beslut-201600433-KS-§ 78. 

8. Protokollsutdrag KF Ansvarsfrihet för år 2019. Beslut-202000162-KS-§ 

39. 

9. Protokollsutdrag. KF entledigande ersättare UN 

10. Skrivelse angående ES från programansvarig till utbildningsnämnden . 

11. Specialpedagogiska myndigheten - Tidning - Lika värde nr 2 2020.            

      

 

 
  

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-05-19 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 85                                                   Dnr 2020/00002  

Systematiskt kvalitetsarbete – Sekretess. Befarade 
kränkningar, klagomål och synpunkter 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

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

Grundskolechef informerar om följande befarade kränkningsärenden: 
Id 167009, 166905 och 166888.              

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

 

 

 
  

 


