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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Utdragsbestyrkande

"[Datum, anslaget tas ned]"

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-11-29

Utbildningsnämndens arbetsutskott
UN § 89

Dnr 2014/00280

Internkontrollplan 2016 - Kontrollperiod 4

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

1. Utbildningsnämnden godkänner internkontroll för kontrollperiod 4.
2. Utbildningschef får i uppdrag att ta fram en handlingsplan med åtgärder
gällande internkontrollpunkten ”Säkerställa att beslut om anpassad
studiegång för elever endast fattas då utredningen visar att det särskilda
stödet för en elev inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens behov
och förutsättningar”.
Bakgrund

Internkontrollplan 2016 antogs av utbildningsnämnden den 10 november 2015
(Un § 170). Enligt beslutad internkontrollplan 2016 sker redovisning i
utbildningsnämnden vid fyra tillfällen under året, den 12 april, 14 juni, 20
september och den 13 december.
För kontrollperiod 4 (den 13 december) redovisas nio rutiner.
Behandling på mötet

Ordförande, Anette Karlsson (M), föreslår att utbildningsnämnden ger
utbildningschef i uppdrag att ta fram en handlingsplan med åtgärder gällande
punkten ”Säkerställa att beslut om anpassad studiegång för elever endast fattas
då utredningen visar att det särskilda stödet för en elev inte i rimlig grad kan
anpassas efter elevens behov och förutsättningar” i internkontrollplanen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse "Internkontrollplan 2016 - kontrollperiod 4" upprättad av
kvalificerad utredare Maria Helgée och utbildningschef Katarina Lindberg
Redovisning av internkontrollplan, kontrollperiod 4.

Expedierats till:
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UN § 90

Dnr 2016/00298

Komplettering av Huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete - sammanställning läsåret 2015/2016

Arbetsutskottets beslut

Utbildningschefen får i uppdrag att komplettera sammanställningen, under
rubriken ”Den pedagogiska måltiden”, med utbildningsnämndens beslutade mål
för den pedagogiska måltiden 2017.
Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

1. Fastställa de kompletterande åtgärderna till verksamhetsmålen,
under avsnitt 1.3.2. Verksamhetsmål läsår 2016/2017.
2. Godkänna komplettering avseende grundsärskolans fullföljda skolgång,
under avsnitt 3.7.2. Lärande/kunskaper.
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. Om det vid uppföljning framkommer brister i verksamheten ska
huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.
Vid nämndsammanträdet i juni 2016 antog utbildningsnämnden
Verksamhetsplan för år 2016-2019, vilken anger riktningen på
utbildningsnämndens prioriterade utvecklingsområden de kommande fyra åren
(UN § 108). Utbildningsnämndens verksamhetsmål (prioriterade
utvecklingsområden) följs upp årligen i ”Sammanställning av huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete” (UN § 135, 2016-09-20) och i årsredovisningen.
De övergripande exemplen på kompletterande åtgärder för att nå
verksamhetsmålen samt komplettering avseende grundsärskolans fullföljda
skolgång är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och utgör ett komplement
till ”Sammanställning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete läsåret
2015/2016”. I enlighet med ”Riktlinje för det systematiska kvalitetsarbetet” tas
fortlöpande åtgärder fram även på avdelnings- och enhetsnivå.
Behandling på mötet

Ordförande, Anette Karlsson (M), föreslår, inför behandlingen på
utbildningsnämnden, under rubriken ”Den pedagogiska måltiden” att
komplettera sammanställningen med beslutsdatum för den framtagna riktlinjen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts § 90
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse "Komplettering Sammanställning av huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete, läsår 2015/2016".
Komplettering ”Sammanställning av huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete, läsår 2015/2016”.
Grundsärskolans fullföljda skolgång.
Expedierats till:
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UN § 91

Dnr 2016/00417

Riktlinje för mottagande i grundsärskola och
gymnasiesärskola

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar fastställa riktlinje för mottagande i särskolan.
Bakgrund

Sektor utbildning har sedan tidigare en upprättad rutin för mottagande i
särskola. Denna rutin är beslutad av sektor utbildnings ledningsgrupp och
revideras årligen.
Enligt 2 kap. 8 § Skollagen är det huvudmannen som ansvarar för utbildning i
särskola. Beslut om mottagande i grundsärskolan regleras också i 7 kap. 5 §:
Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att
de har en utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan. Frågan om
mottagande i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun.
I Skollagen 18 kap. 2 § och 5 § regleras rätten till utbildning i
gymnasiesärskolan:
Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad
utbildning som ska ge en god grund för personlig utveckling och ett aktivt
deltagande i samhället
Även där framgår att det är hemkommunen som prövar frågan om en sökande
tillhör målgruppen.
För att förtydliga och säkerställa huvudmannens ansvar har rutinen reviderats
och gjorts om till en riktlinje.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse "Riktlinje för mottagande i grundsärskola och gymnasieskola"
upprättad av elevhälsochef Stina Lindell och utbildningschef Katarina Lindberg.
Riktlinje för mottagande i särskolan.

Expedierats till:
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UN § 92

Dnr 2015/00405

Svar till skolinspektionen angående besök i Mariestad.
Pedagogisk omsorg
Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden godkänner svar till Skolinspektionen.
Bakgrund

Skolinspektionen har under hösten 2015 genomfört en kvalitetsgranskning av
pedagogisk omsorg i Mariestads kommun med syfte att utreda om
verksamheten är utformad för att främja och stimulera barnens utveckling och
lärande. Skolinspektionens granskning visade att den aktuella verksamheten
utformats så att den främjar och stimulerar barnens utveckling och lärande.
Detta synliggörs bland annat genom att barnen erbjuds en språkutvecklande
miljö där deras lek och intresse för att lära främjas. Barnen ges också stöttning i
det sociala samspelet.
I Skolinspektionens beslut från den 7 januari 2016 bedömdes att verksamheten
i större utsträckning behöver ge barnen möjlighet att ta del av andra
verksamheter i samhället för att främja barnens allsidiga kontakter och sociala
gemenskap även utanför gruppen.
Skolinspektionen förelade därför Mariestads kommun att dels, senast den 7
mars 2016, inkomma med redovisning av en skriftlig planering för hur man
avser att arbeta för att förbättra det identifierade utvecklingsområdet och att
dels, senast den 7 januari 2017, inkomma med en uppföljande redovisning av
planerade och genomförda åtgärder.
Behandling på mötet

Ordförande, Anette Karlsson (M), föreslår tillägg i text under rubriken
bakgrund ”Skolinspektionens granskning visade den aktuella verksamheten utformats så
att den främjar och stimulerar barnens utveckling och lärande. Detta synliggörs bland annat
genom att barnen erbjuds en språkutvecklande miljö där deras lek och intresse för att lära
främjas. Barnen ges också stöttning i det sociala samspelet”.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse "Yttrande till Skolinspektionen" upprättad av chef förskolan
Anna-Karin Yséus och utbildningschef Katarina Lindberg.
Beslut Skolinspektionen, 2016-01-07.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts § 92
Yttrande till Skolinspektionen, ”Redovisning av planerade och genomförda
åtgärder efter granskning av pedagogisk omsorg som bedrivs i Mariestads
kommun”.
Expedierats till:
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UN § 93

Dnr 2016/00367

Motion om att ta fram riktlinjer för vad som vägs in i
begreppet närproducerade råvaror/livsmedel inför
kommande upphandlingar
Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motion.
Motivering för att avslå motionen:
Mariestads kommuns antagna riktlinjer visar tydligt på viljan att möjliggöra för
lokala producenter att lämna anbud.
Begreppet närproducerat/lokalproducerat är inte tillämpningsbart enligt Lagen
om offentlig upphandling, utan det är utformningen av förfrågningsunderlag
och dialog med producenter i närområdet som möjliggör/öppnar upp för dessa
att lämna anbud.
Utbildningsnämnden har sedan år 2013 arbetat aktivt med kostens riktlinjer, där
närproducerade råvaror och livsmedel finns med prioriterat fokus vid kostens
upphandlingar.
Bakgrund

Marie Bivefors (SD) inkom den 12 september 2016 med rubricerad motion.
Motionären föreslår att kommunen tar fram tydliga riktlinjer och kriterier till
kommunens verksamheter, vilka råvaror det kan gälla och vad räknas som
närområde.
Det finns ingen officiell definition av hur nära närproducerat är.
Närproducerade livsmedel definieras av föreningen LivsmedelsSverige på
Lantbruksuniversitetet som ”mat som produceras, förädlas och konsumeras
inom ett visst område där avsändaren framgår tydligt”.
Av Mariestad kommuns riktlinjer ”Riktlinjer för kostverksamheten i Mariestads
kommun” framgår att ”Mariestads kommun använder en stor andel svenska
livsmedel. Kommunen strävar efter att – inom ramen för upphandlingsreglerna
– bibehålla och helst öka den andelen. Ambitionen är att öka andelen
lokalproducerade livsmedel och andelen ekologiska livsmedel, minska
matsvinnet i alla led, ha en produktion med låg klimatpåverkan och minska
onödiga tillsatser i maten.” Det framkommer även att ”Ambitionen är att –
inom ramen för upphandlingsreglerna – öka andelen svenska livsmedel. Genom
att dela upp livsmedelsupphandlingarna i mindre varuområden kan mindre
företag lättare klara av att lägga konkurrenskraftiga anbud.”
Det går inte att fastställa begreppet närproducerat då detta är beroende av
produkt samt tillgång i närområdet. Att precisera närproducerat skulle snarare
minska möjligheten att uppnå målen i riktlinjerna.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts § 93
Behandling på mötet

Arbetsutskottets ledamöter diskuterar kring formulering för motivering att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse ”Motion om att ta fram riktlinjer för vad som vägs in i
begreppet närproducerade råvaror/livsmedel inför kommande upphandlingar”
upprättad av kostchef Ann-Christine Gustafsson och utbildningschef Katarina
Lindberg.
Remiss: Motion om att ta fram riktlinjer för vad som vägs in i begreppet
närproducerade råvaror/livsmedel inför kommande upphandlingar".

Expedierats till:
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UN § 94

Dnr 2016/00369

Motion om ökad andel närproducerade och ekologiska
livsmedel inom kommunens verksamheter
Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Motivering till att avslå motionen:
I Mariestad kommuns riktlinjer ”Riktlinjer för kostverksamheten i Mariestads
kommun” framgår att ”Mariestads kommun använder en stor andel svenska
livsmedel. Ambitionen är att öka andelen lokalproducerade livsmedel och
andelen ekologiska livsmedel.
Kommunen har sedan 2012 jobbat för att hitta bra sätt för lokala leverantörer
att kunna lämna anbud på just sina varor. Hållbara val, i sann biosfäranda, för
lokala arbetstillfällen där även smak och kvalitet fått styra.
Utbildningsnämnden arbetar aktivt med att öka andelen närproducerade
livsmedel inom kommunens verksamheter. Detta har resulterat i att kommunen
för närvarande har upphandlade avtal med 11 lokala leverantörer. I vissa av
dessa avtal har leverantören ett flertal lokala producenter.
Bakgrund

Marie Bivefors (SD) inkom den 12 september 2016 med rubricerad motion
Motionären föreslår att det ska göras en kartläggning på nuvarande livsmedel
inom verksamheten, som kunde ersättas med närproducerat ekologiska
livsmedel på ett kostnadseffektivt hälsofrämjande sätt, att göra en kartläggning
och få kontakt med lokala bönder och näringsidkare för ett framtida samarbete
när det gäller inköp av lokalproducerad mat samt att kommunen satsar på att
sätta Mariestad på kartan som den mest eko-vänligaste och lokalfrämjande
staden.
Av Mariestad kommuns riktlinjer ”Riktlinjer för kostverksamheten i Mariestads
kommun” framgår att ”Mariestads kommun använder en stor andel svenska
livsmedel. Kommunen strävar efter att – inom ramen för upphandlingsreglerna
– bibehålla och helst öka den andelen. Ambitionen är att öka andelen
lokalproducerade livsmedel och andelen ekologiska livsmedel, minska
matsvinnet i alla led, ha en produktion med låg klimatpåverkan och minska
onödiga tillsatser i maten.”
Kommunen har sedan 2012 jobbat för att hitta bra sätt för lokala leverantörer
att kunna lämna anbud på just sina varor. Hållbara val, i sann biosfäranda, för
lokala arbetstillfällen där även smak och kvalitet fått styra. I dagsläget har
kommunen upphandlade avtal med 11 lokala leverantörer. I vissa av dessa avtal

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts § 94
kan en leverantörer ha ett flertal lokala producenter. Detta har lett till att
upphandlingsenheten samt kostavdelningen deltagit och informerat vid ett
flertal seminarier, exempelvis Upphandling24 och Lokalproducerat i Väst.
Kostchefen deltog även som representant för de offentliga köken i Västra
götalandsregionen i ett dialogmöte på länsstyrelsen i Göteborg. Detta var
initierat av Landsbygdsnätverket. Kostchefen deltar i årsvisa träffar med LRF
kommungrupp i Mariestad där frågor om livsmedel och upphandling tas upp.
Kommunen strävar efter att kontinuerligt öka andelen ekologiska råvaror i de
offentliga måltider som serveras och vid den senaste mätningen, 2015, uppgick
andelen ekologiska livsmedel till 20 %. Idag finns dock inte ekologiska
lokalproducerade alternativ till alla råvaror kommunen inhandlar.
Det är viktigt med fortsatt lokal matproduktion för att ha en levande landsbygd.
Det är också viktigt för biologisk mångfald och sysselsättning. De
upphandlingsregler som antagits ger också möjlighet att handla mer
lokalproducerat och/eller ekologiskt. Om ekologisk lokalproducerad mat ska
prioriteras kommer en kostnadsökning att ske.
Behandling på mötet

Arbetsutskottets ledamöter diskuterar kring formulering för motivering att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse ” Motion om ökad andel närproducerade och ekologiska
livsmedel inom kommunens verksamheter” upprättad av kostchef AnnChristine Gustafsson och utbildningschef Katarina Lindberg.
Remiss: Motion om ökad andel närproducerade och ekologiska livsmedel inom
kommunens verksamheter.
Expedierats till:
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UN § 95

Dnr 2015/00116

Riktlinje för tillsyn och insyn i fristående skolor, fritidshem
och pedagogisk omsorg
Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden fastställer reviderad riktlinje för tillsyn i fristående
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående skolor och
fristående skolor med fritidshem.
Bakgrund

Enligt skollagen 26 kap. 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.
2015-09-08 fastställde utbildningsnämnden riktlinje för tillsyn i fristående
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående skolor och
fristående skolor med fritidshem.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse "Riktlinje för tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och
pedagogisk omsorg samt insyn i fristående skolor och fristående skolor med
fritidshem" upprättad av kvalitetsutvecklare Ulrika Törnberg och
utbildningschef Katarina Lindberg.
Riktlinje för tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg
samt insyn i fristående skolor och fristående skolor med fritidshem.

Expedierats till:
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UN § 96

Dnr 2016/00354

Nämndmål 2018

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att förlänga tiden/möjligheten för
ledamöter och ersättare att lämna förslag till nämndmål 2018 till den 19
december 2016.
Bakgrund

Enligt rutinen för det systematiska kvalitetsarbetet och enligt kommunens
målstyrningsmodell, med utgångspunkt från de av kommunstyrelsens framtagna
fokusområden för 2016-2019 arbetar utbildningsnämnden med att ta fram
nämndmål för 2018.
Behandling på sammanträdet

Ordförande, Anette Karlsson (M), föreslår en förlängd inlämningstid för förslag
till nämndmål 2018. Förslagen lämnas senast den 19 december 2016.
Förslag till nämndmål skickas/lämnas till nämndsekreterare,
carina.tornell@mariestad.se.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UN § 97

Dnr 2016/00416

Elevpeng vid studier utomlands

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar att inte bidra med elevpeng vid studier utomlands
för skolpliktiga grundskoleelever.
Bakgrund

Enligt skollagen kan vårdnadshavare som tillfälligt önskar åka utomlands med
skolpliktigt barn, antingen ansöka om ledighet eller ansöka om att barnet ska få
fullgöra skolplikten på annat sätt. Dessa alternativ kan bara bli aktuella om
eleven fortfarande betraktas som bosatt i landet. Om en elev varaktigt vistas
utomlands upphör skolplikten.
Sektor utbildning har fått in frågor som avser medtagande av elevpeng vid
vistelse utomlands. Det finns ingen skyldighet enligt skollagen för kommuner
att betala ut elevpeng till skolpliktig elev för skolgång utomlands.
Omvärldsbevakning visar att flera kommuner i landet har beslutat att inte
bevilja elevpeng vid studier utomlands för skolpliktiga grundskoleelever.
Exempel på detta är Stockholms stad, Lidingö kommun och Skövde kommun.
Utbildningsnämnden har i tidigare ärende beslutat att inte bidra med skolpeng
vid studier utomlands för skolpliktig grundskoleelev (Bun 2014-03-26, § 44).
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse "Elevpeng vid studier utomlands" upprättad av utbildningschef
Katarina Lindberg.

Expedierats till:
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UN § 98

Dnr 2016/00044

Aktuellt - utbildningschefen har ordet

Utbildningschef Katarina Lindberg informerar

Tillförordnad förskolechef Jenny Forsell har besökt blivande Tidavads förskola
och meddelar att den ser ut att bli en jättefin förskola.
Katarina Lindberg bjuder på omvärldsbevakning i form av ett TV-klipp där
reportern Ulf Kristoffersson, TV4, gör ett inslag om övervinster i välfärden.
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UN § 99

Dnr 2016/00086

Uppdrag till utbildningschefen. Övriga frågor

Arbetsutskottets beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott ger utbildningschefen i uppdrag att ta fram
en blankett för avvikelsemätning inom kostverksamheten.
Övriga frågor

Utvärdering av Resursfördelningsmodellen.
IT - Digitaliseringsstrategi inom MTG. Nytt avtal är på gång.
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