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Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.30-12.00 samt 14.00-16.00 

 
Beslutande Anette Karlsson  (M) ordförande 

Sture Pettersson  (S) vice ordförande 
Karin Reboli  (M) ledamot 
Gunilla Nilsson  (C) ledamot 
Leif  Jonegård  (L) ledamot, §§ 185-210, t o m kl.12.00 
Anita Olausson  (S) ledamot 
Leif Andersson  (S) ledamot 
Arne Andersson  (S) ledamot 
Chris Nygren  (V) ledamot 
Liselotte Andersson  (M) tjänstgörande ersättare 
Pontus Ragnarsson  (SD) tjänstgörande ersättare 
Fatima Hamdi  (KD) tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare Birgitta Svensson  (C) ersättare, §§ 211-212, fr o m kl. 14.00 
Lillemor Ågren  (S) ersättare 
Britta Wänström  (V) ersättare, §§ 185-210, t o m kl. 12.00 
Maria Appelgren  utbildningschef 
Carina Törnell  sekreterare 
Anna-Karin Yséus  grundskolechef, §§ 186-189, 193-194, 196 
Petra Lindsten  HR-konsult, § 190 
Majlis Häljeskog  kostchef, §§ 193-194, 211-212 
Karin Ahlin  enhetschef, §§ 191-192, 193-194, 211-212 
Annica Henrysson  chef förskola, ped.omsorg, §§ 193-194, 196-197 
Erik Eriksson  avdelningschef gymnasium och vux, §§ 193-194 
Daniel Andersson  controller, § 199 
Cecilia Gustafsson  controller, § 199 
Pia Svartén  controller, § 199 
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Utbildningsnämnden 

UN § 185                                                   Dnr 2020/00001  

Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

1. Ärende ”Budget 2022”  tas bort från dagordningen i övrigt godkänns 
upprättat förslag till dagordning. 

2. Utbildningsnämnden beslutar att återgå till fysiska möten och att 
nämndens möten öppnas för allmänheten. 

Bakgrund 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att 
förhindra smitta av covid-19 har från den 1 november 2021 lättats. 
Utbildningsnämnden ämnar från nu att genomföra sina sammanträden med 
ledamöter och ersättare på plats samt öppna mötena för allmänheten.                   
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Utbildningsnämnden 

UN § 186                                                   Dnr 2021/00011  

Systematiskt kvalitetsarbete - Sekretess. 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 för tiden 1 oktober till 14 november 2021. 

Grundskolechef informerar om ett inkommet ärenden med id nr 265646.              

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet. 
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Utbildningsnämnden 

UN § 187                                                   Dnr 2021/00248  

Sekretess: Frånvarotrappan 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner informationen. 

Bakgrund 

Frånvarotrappan är ett sätt att visualisera en elevs situation i olika steg av 
frånvaro. Den ger även förslag på åtgärder skolan bör ta för att underlätta 
elevens återgång till sin skolmiljö. Arbetet med elever som har hög frånvaro är 
en process där analys och bedömning av måluppfyllelsen ligger till grund för 
beslut om åtgärder för förbättringar.            

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet. 

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 188                                                   Dnr 2020/00236  

Information - Skolinspektionen grundsärskola 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Skolinspektionen förelade Mariestads kommun, 29 juni 2021, att vidta åtgärder 
så att elevs rätt till särskilt stöd tillgodoses. Mariestads kommun skulle redovisa 
vilka åtgärder som vidtagits med anledning av föreläggandet. 

Mariestads kommun har inkommit med sådan redovisning. Mot bakgrund av 
uppgifterna i redovisningen bedömer Skolinspektionen att Mariestads kommun 
vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas.   

Behandling på sammanträdet 

Grundskolechef informerar om ett skolinspektionsärende gällande 
grundsärskolan.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Avslut uppföljning beslut gällande Högelidsskolan” uppförd 
av utbildningschef. 

Skolinspektionens beslut.      

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 189                                                   Dnr 2021/00203  

Information - Skolinspektionen Prismaskolan 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Skolinspektionen beslutade 27 augusti 2021 att lämna anmälan till Mariestads 
kommuns klagomålshantering gällande Prismaskolan för utredning och 
eventuella åtgärder. Skolinspektionen beslutade även att följa upp ärendet.   

Mariestads kommun har lämnat en redovisning som visar att Mariestads 
kommun utrett klagomålet och vidtagit åtgärder. Elevens behov av stöd har 
utretts och åtgärdsprogram är under upprättade. Skolinspektionen bedömer att 
uppföljningen av ärendet kan avslutas.   

Behandling på sammanträdet 

Grundskolechef informerar om ett skolinspektionsärende gällande 
Prismaskolan.     

Underlag för beslut 

Skolinspektionens beslut.  

 

 

Expedierats till: 
Grundskolechef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 190                                                   Dnr 2020/00063  

SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete - Sjukfrånvaro 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.    

Bakgrund 

Mariestads kommun har framtagna rutiner för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. I detta beskrivs roller och ansvar, men också hur 
arbetsgången för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska se ut. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet finns dessutom med som en del i 
kvalitetsåret för sektor utbildning och utbildningsnämnden, för att 
kvalitetssäkra att framtagna rutiner efterlevs. 

Sjukfrånvarostatistik för perioden januari 2021 till september 2021 redovisas. 

Behandling på sammanträdet 

HR-konsult visar sjukfrånvarostatistik gällande utbildningsnämndens 
verksamheter.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete – Sjukfrånvaro” 
upprättad av HR-konsult och utbildningschef. 

Sjukfrånvarostatistik januari – september 2021.     

 

 

Expedierats till: 
HR-konsult Petra Lindsten 
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Utbildningsnämnden 

UN § 191                                                   Dnr 2021/00244  

Affärsavtal kostdatasystem 

Matilda Food Tech AB 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Kommunalförbundet Göliska IT har bjudit in till anbudsgivning avseende 
kostdatasystem för kommunerna Essunga, Grästorp, Lidköping, Skara, Götene 
och Vara samt kommunerna Gullspång, Mariestad och Töreboda. 

Upphandlingen har genomförts enligt öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) 
om offentlig upphandling (LOU). 

Göliska IT har beslutat att tilldela avtal till MatildaFoodtech AB. Avtalet har en 
avtalstid om sex (6) år med möjlighet till förlängning om fyra (4) år. Planerad 
avtalsstart är 2021-11-01.   

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 

Affärsavtal kostdatasystem.   

 

 

Expedierats till: 
Kostchef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 192                                                   Dnr 2019/00066  

Avvikelserapport Kosten  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen. 

Bakgrund 

Avvikelserapport gällande Tuva skolrestaurang där det på Måltidens dag gick åt 
mer kycklingfilé än beräknat och man fick ersätta med annat kött än det som 
stod på matsedeln.     

Behandling på sammanträdet 

Kostchef informerar om en avvikelserapport inom kosten gällande Tuva.      

Underlag för beslut 

Avvikelserapport TUVA. 

 

 

Expedierats till: 
Kostchef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 193                                                   Dnr 2021/00207  

Uppföljning av kostens verksamheter - Huvudmannens 
systematiska kvalitetsarbete 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av kostavdelningen.   

2. Utbildningsnämnden ger utbildningschef i uppdrag att redovisa 
personalomsättning samt anställningstid per avdelning i sektor 
utbildning de senaste fem åren.   

Bakgrund 

Varje år i november redovisas uppföljningen av kostavdelningen enligt Riktlinje 
för Systematiskt kvalitetsarbete. 

Behandling på sammanträdet 

Chris Nygren (V) yrkar att personalomsättningen inom sektorn ska redovisas. 
Utbildningsnämnden har inget att erinra om det och ger utbildningschef i 
uppdrag att redovisa personalomsättning samt anställningstid per avdelning i 
sektor utbildning de senaste fem åren.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete – Uppföljning 
kostavdelningen” upprättad av kostchef och utbildningschef.    

 

 

Expedierats till: 
Kostchef 
Utbildningschef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 194                                                   Dnr 2019/00111  

Kosten -  Enkätsvar återkoppling från UN maj 2021 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Återkoppling kosten – enkätsvar år 2021 gavs på utbildningsnämnd  

2021-05-17 (Un § 159). Efter dragningen gav nämnden kostavdelningen i 
uppdrag att återkomma med en analys av resultaten samt en handlingsplan på 
enhetsnivå för de enheter med låga värden på frågor som handlar om att äta sig 
mätt och om tiden för att äta är tillräcklig.   

Behandling på sammanträdet 

Kostchef återkopplar och redovisar enkätsvar för 2021.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Återkoppling kosten – analys och handlingsplan på enhetsnivå 
utifrån enkätsvar 20/21” upprättad av kostchef och utbildningschef. 

Återkoppling kosten. Analys enkätsvar och Handlingsplan.  

 

 

Expedierats till: 
Kostchef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 195                                                   Dnr 2021/00208  

Sammanställning läsårets resultat Systematiskt 
kvalitetsarbete 

  

Beslut 

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.  

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 

Sammanställning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete läsår 
2020/2021.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 
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Utbildningsnämnden 

UN § 196                                                   Dnr 2019/00115  

Öppet under jullov 2021 förskola och fritidshem 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens beslutar att Hertig Karls förskola och Unicaskolans 
fritidshem har öppet den 27/12, 28/12, 29/12, 30/12 2021. Övriga förskolor 
och fritidshem är stängda under denna period. 

Bakgrund 

Mellan jul och nyårshelgen 2021 är det fyra arbetsdagar för förskola och 
fritidshem. De senaste åren har det varit få barn och elever på förskolor och 
fritidshem under julledigheten. Behovet av omsorg dessa dagar har varit svårt 
att planera utifrån att vårdnadshavare anmäler behov av plats men inte nyttjar 
sin anmälda plats. Detta innebär flera enheter har haft få barn och elever utifrån 
den organisationen som planerats. För en bättre samordning, effektivitet och 
personalplanering är färre öppna enheter genomförbart då det faktiska behovet 
av platser tillgodoses. När många enheter är öppna är det svårt att effektivt 
samordna personalen För att kunna samordna matförsörjning under dessa 
dagar behöver samordning ske av verksamheterna liksom städ och 
vaktmästarservice.  

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 "Julöppna förskolor och fritidshem" upprättad av chef 
förskola, grundskolechef och utbildningschef. 

Statistik julöppet 2020 Närvaro förskola fritidshem. 

 

Expedierats till: 
Chef förskola och pedagogisk omsorg 
Grundskolechef         
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Utbildningsnämnden 

UN § 197                                                   Dnr 2021/00108  

Pågående planerade och pågående projekt rörande lokaler 
- Kronoparkens förskola 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Bakgrund 

Kronoparkens förskola är nu inne i slutfasen av byggnationen. I december 2021 
startar personalen sina anställningar och den 15 januari 2022 börjar första 
barnen.      

Behandling på sammanträdet 

Chef för förskola och pedagogisk omsorg visar bilder från byggnationen av 
Kronoparkens förskola.       

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.      

 

 

Expedierats till: 
Chef förskola och pedagogisk omsorg 
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Utbildningsnämnden 

UN § 198                                                   Dnr 2020/00224  

Utomhusmiljö förskolor och grundskolor, översyn 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden noterar informationen. 

2. Utbildningschef får i uppdrag att på nästa arbetsutskott presentera ett 
startdatum för upprustningen.         

Bakgrund 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-06-04, (Unau § 65), gav 
utbildningschefen i uppdrag att göra en översyn av alla förskolors och 
grundskolors utomhusmiljö samt utifrån översynen ta fram en prioriteringslista 
över eventuellt framkomna åtgärder av utomhusmiljön. Tekniska avdelningen 
har i samverkan med avdelningschef för förskolan gjort en inventering av 
lekutrustning på alla förskolors gårdar vilket redovisats 2020-09-22. Utifrån 
detta har det gjorts en prioriteringslista i samråd med förskolans ledningsgrupp. 

Inventering har nu gjorts även av skolgårdar tillsammans med rektorer och 
avdelningschef för grundskolan.  

Inventeringen är gjord i perspektivet att skapa likvärdiga förskole- och 
skolgårdar utifrån angivna kriterier. Solskydd är inte med i översynen eftersom 
solskydd åtgärdades på förskolorna 2018/19. Någon inventering av belysningen 
på gårdarna har inte ingått i översynen.  

Behandling på sammanträdet 

Utbildningschef informerar om utförd inventering av utomhusmiljön på 
utbildningsnämndens verksamheters skolgårdar.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Utomhusmiljö förskolor och grundskolor, översyn - del 2 
förskolor och grundskolor" upprättad av utbildningschef. 

Muntlig information på mötet. 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef   
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Utbildningsnämnden 

UN § 199                                                   Dnr 2019/00309  

Presentation ekonomer 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen. 

Bakgrund 

Efter en sammanslagning av ekonomiavdelningarna i Mariestads, Törebodas 
och Gullspång kommuner har en omorganisation skett. Utbildningsnämnden 
har  tre controllers i den nya organisationen. Pia Svartén – förskola och 
grundskola. Daniel Andersson – barn- och elevhälsa, gymnasiet, 
vuxenutbildningen och övergripande för sektorn. Cecilia Gustafsson – 
kostverksamheten.  

Behandling på sammanträdet 

Daniel Andersson, Cecilia Gustafsson samt Pia Svartén. controllers, presenterar 
sig för utbildningsnämndens ledamöter.           
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Utbildningsnämnden 

UN § 200                                                   Dnr 2021/00190  

Budget 2021 - Åtgärdslista/uppdrag redovisning 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av plan för 
ekonomiutbildning, utbildning för personal om grafiska profilen, 
redovisning av planering för statsbidrag av tillfällig karaktär, samt 
redovisning av kostnaden för digitalisering i skolans verksamheter.    

2. Utbildningsnämnden beslutar att ge utbildningschef i uppdrag att 
redovisa kostnaderna för digitalisering i skolans verksamheter en gång 
per år.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden har i två ärenden uppdragit åt utbildningschef att tillse att 
en plan för ekonomiutbildning tas fram för rektorer. Dels i uppdrag från 2021-
03-01, dels i uppdrag 2021-09-20 § 151. 

Utbildningsnämnden gav 2021-09-20 § 151, i uppdrag till utbildningschef att 
tillsammans med kommunikationsavdelningen samordna enklare utbildning för 
all personal i skolan i hur man använder grafisk profil i dokument och 
kommunikation med vårdnadshavare. 

Utbildningsnämnden har vid möte 2021-09-20 § 151 begärt redovisning av hur 
planeringen ser ut för statsbidrag som är av tillfällig karaktär. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott gav 2021-06-07 § 133 utbildningschef i 
uppdrag att ta fram kostnaden för digitalisering i skolans verksamheter från 
2017 till 2020 (fyra år).         

Underlag för beslut 

Ekonomiutbildning för rektorer. 

Kommunikation och grafisk profil. 

Sökta och beviljade statsbidrag 2021 utfasning. 

Likvärdig skola.  

Kostnader digitalisering i skolan. 

Sammanställning digitalisering.   

 

Expedierats till: 
Utbildningschef   
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Utbildningsnämnden 

UN § 201                                                   Dnr 2020/00201  

Budget 2021 per den 31 oktober 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Bakgrund 

Utbildningsnämndens prognos för budget 2021 per sista augusti, delår visar ett 
underskott. En prognos per den 31 oktober har tagits fram och presenteras för 
nämnden.                    

 

 

 
  

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 202                                                   Dnr 2021/00231  

Kompetensutvecklingsplan, sektor utbildning 2021/2022 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden noterar informationen. 

 

2. Utbildningschef får i uppdrag att utforma en enkät där personalen får 
ange vad de anser att de behöver för kompetensutveckling.    

Bakgrund 

En kompetensutvecklingsplan tas fram för varje läsår avseende den 
pedagogiska personalen.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Kompetensutvecklingsplan, sektor utbildning 2021/2022" 
upprättad av utbildningschef. 

Kompetensutvecklingsplan 2021/2022.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

Sida 21 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 203                                                   Dnr 2021/00057  

Utbildningsnämndens Delegationsordning 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar godkänna föreslaget tillägg för arbetsutskott, 
utbildningschef och upphandlare med samordningsansvar gällande 
upphandlingsärenden för skolskjuts buss och taxi samt för småproducenter,  
närproducerade livsmedel i nämndens delegationsordning.  

Bakgrund 

Delegation avseende upphandlingsärenden beslutades i utbildningsnämnden 
2020-10-20 (Un § 142).   

Arbetsutskottet tilldelades delegation att godkänna principiellt viktigt innehåll i 
förfrågningsunderlag för ej rutinmässiga upphandlingar som bedöms överskrida 
lagstadgad direktupphandlingsgräns exempelvis projektrelaterade upphandlingar 
och tidigare ej upphandlade ramavtalsområden. 

Ett nytt tillägg i delegationerna förtydligar att det avser upphandlingsärenden 
för skolskjuts buss och taxi samt för småproducenter, närproducerade 
livsmedel. 

Utbildningschef och upphandlare med samordningsansvar tilldelades delegation 
att besluta anta anbud samt teckna kontrakt/avtal enligt genomförd 
upphandling. 

Övriga upphandlingar görs i enlighet med LOU (lagen om offentlig 
upphandling) och de riktlinjer/rutiner som Mariestads kommun tagit fram och 
följer. Kommunens upphandlare bistår och bevakar enligt den bifogade listan.  

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.        

 

 

 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

Sida 22 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Forts § 203 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Utbildningsnämndens delegationsordning" upprättad av 
utbildningssekreterare och utbildningschef. 

Lista över avtal/upphandlingar. 

Utbildningsnämndens delegationsordning. 

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 
Nämndsekreterare 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

Sida 23 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 204                                                   Dnr 2021/00242  

Överenskommelse för hjälpmedel förskola, skola och 
dagverksamhet 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden i Mariestads kommun ställer sig bakom förslaget till 
överenskommelse för hjälpmedel i förskola och skola.     

Bakgrund 

Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva 
samordnade insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig 
verksamhet. Överenskommelsen förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och 
anger former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få en så 
patientsäker och jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. 

Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar 
sjukvårdshuvudmannen för personliga hjälpmedel, skolhuvudmannen för 
pedagogiska hjälpmedel, läromedel och grundutrustning och kommunens 
dagliga verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på situation 
och det aktuella syftet med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara 
antingen ett personligt eller ett pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller 
grundutrustning, vilket komplicerar gränsdragningen mellan huvudmännen. Det 
kan leda till en fördröjning innan den enskildes behov av hjälpmedel blir 
tillgodosett. För att effektivisera handläggningen och ta till vara den kompetens 
som finns hos huvudmännen gav Ledningsrådet för Medicintekniska produkter 
ett uppdrag till en tillfällig beredningsgrupp att förtydliga ansvaret för de 
berörda aktörerna.   

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.      

 

 

 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

Sida 24 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Forts § 204 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola 
och daglig verksamhet” upprättad av utbildningschef. 

Protokollsutdrag Skaraborgs kommunalförbund. 

Förslag överenskommelse hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet. 

TU hjälpmedel i skola daglig verksamhet Västkom. 

Rapport hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet. 

 

 

Expedierats till: 
Skaraborgs kommunalförbund 
 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

Sida 25 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 205                                                   Dnr 2021/00245  

Remiss föreskrifter om nationella prov läsåret 2022/2023 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Bakgrund 

Mariestads kommun har av Skolverket fått möjlighet att yttra oss om föreslagna 
föreskrifter angående nationella prov i grundskolan, sameskolan, specialskolan, 
gymnasieskolan läsåret 2022/2023 samt inom kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare andra 
kalenderhalvåret 2022 och första kalenderhalvåret 2023. 

Mariestads kommun, utbildningsnämnden, har inget att erinra om förslaget. 

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 ”Remiss föreskrifter om nationella prov läsåret 2022/2023” 
upprättad av utbildningschef.  

Förslag till föreskrifter. 

Konsekvensutredning.    

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

Sida 26 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 206                                                   Dnr 2021/00166  

Stöd och anpassningar i kommunens grundskolor gällande 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.  

Motivering: I samband med beredningen av ärendet har svar om hur 
verksamheten anpassar för elevers behov bifogats.   

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen på olika sätt ska 
arbeta för så goda förutsättningar som möjligt för eleverna i grundskolan med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom stöd, anpassningar och höjd 
kunskap. 

Utbildningsnämnden har i beredningen fört dialog med professioner inom 
grundskola och barn- och elevhälsa samt samrått med socialnämndens 
verksamhet. 

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 

Beredning Stöd och anpassningar i kommunens grundskolor gällande 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Medborgarförslag.  

 

 

Expedierats till: 
Medborgarförslagsställarna 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Socialchef för kännedom 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

Sida 27 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 207                                                   Dnr 2021/00012  

Information på sammanträdet 

  

 

Utbildningschef Maria Appelgren informerar  
 
- Smittspårning av Covid-19 pågår på en skola i Mariestad. 
 
- I dag, 15 november, pågår en polisinsats på Vadsbogymnasiet med hund 
 för att söka efter narkotika.  
 

Ordföranden Anette Karlsson (M) informerar 

- Det extra insatta arbetsutskottet den 22 november 2021 ställs in. 

 

Ledamoten Leif Andersson (S) informerar 

- Svenska hockeyförbundet låter hälsa att man är mycket nöjd och tackar 
kommunen och skolan för väl genomförda insatser under TV-puckens 
slutspel som hölls i Mariehus Arena, Mariestad vecka 44.  

                         

      

 

 
  

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

Sida 28 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 208                                                   Dnr 2021/00024  

Rapporter 

  

 

Vice ordförande Sture Pettersson (S) rapporterar från två programråd han 
deltagit i, Teknik College och Industriprogrammet.                   

      

 

 

 
  

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

Sida 29 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 209                                                   Dnr 2021/00008  

Delegationsbeslut att anmäla 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Följande delegationsbeslut anmäls 

Delegat: Utbildningschef 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

B2 Tilldelningsbeslut (Maskindiskmedel) 
 

Dnr UN 2021/257  

G9 Beslut om nytt dataskyddsombud Dnr UN 2018/172 
 

 
Delegat: Chef förskola och pedagogisk omsorg 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C1 Placering inom förskola och pedagogisk omsorg. Dnr UN  2021/249 
 

C1 Placering inom förskola och pedagogisk omsorg 
för barn med annan hemkommun. 

Dnr UN 2021/250 
 

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

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C25 Anmälan av befarade kränkningsärenden enligt 
förteckning 1 sept till 8 okt 2021. 

Dnr UN 2021/54 
(18) 

 
Delegat: Rektor Högelidsskola F-6 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C4 Beslut avslag skolplacering grundskola Dnr UN 2021/185 
(6) 

 
Delegat: Skolskjutshandläggare 
  

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C29 Beslut skolskjutsärenden oktober 2021, enligt 
förteckning 

Dnr UN 2020/51  

 
 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

Sida 30 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Forts § 209 
 
Delegat: Rektor Skrivaren 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Plats i förskola Dnr UN 2021/251 

  
Delegat: Rektor Termiten, Regattan 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Plats i förskola Dnr UN 2021/241 

 
Delegat: Rektor Tolsgården, Vävaren 
 

Del nr: Ärende: Diarienr: 

C28 Plats i förskola Dnr UN 2021/256 

 
                      

 

 

 
 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

Sida 31 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 210                                                   Dnr 2021/00023  

Handlingar att anmäla 

  

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna 

• MBN-2021-1703_ Datum 2021-10-21 Hälsoskydd - Beslut undervisningslokal. 
 

• MBN-2021-1707_ Datum 2021-10-19 Hälsoskydd - Beslut undervisningslokal. 
 

• MBN-2021-2272_ Datum 2021-10-21 Hälsoskydd - Inspektionsprotokoll 
undervisningslokal. 
 

• MBN-2021-2273_ Datum 2021-10-28 Hälsoskydd - Inspektionsprotokoll 
undervisningslokal. 
 

• MBN-2021-2274_ Datum 2021-10-28 Hälsoskydd - Inspektionsprotokoll 
undervisningslokal. 
 

• MBN-2021-2296_ Datum 2021-10-04 Livs - Kontrollrapport Vävaren. 
 

• MBN-2021-2297_ Datum 2021-10-01 Livs - Kontrollrapport - Föreläggande 
Tolsgården. 
 

• MBN-2021-2297_ Datum 2021-10-25 Livs - Kontrollrapport - Uppföljande 
kontroll. 
 

• MBN-2021-2385_ Datum 2021-10-11 Livs – Kontrollrapport. 
 

• MBN-2021-2386_ Datum 2021-10-11 Livs – Kontrollrapport. 
 

• MBN-2021-2556_ Datum 2021-10-29 Livs – Kontrollrapport. 
 

• MBN-2021-2570_ Datum 2021-11-02 Livs – Kontrollrapport. 
 

• MBN-2021-2575_ Datum 2021-11-03 Livs - Beslut – Klassning. 
 

• MBN-2021-2575_ Datum 2021-11-03 Livs - Beslut – Registrering. 
 

• Rapport Ett engagerande mikrokosmos. 
 

• Utbildningschef delegationsbeslut om dataskyddsombud. 

                              

 
 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

Sida 32 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 211                                                   Dnr 2021/00209  

Verksamhetsbesök -  Björkgården 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen 

Bakgrund 

Utbildningsnämnden har beslutat om flera verksamhetsbesök. Denna gång 
besöks Björkgården för att se det renoverade köket.    

Behandling på sammanträdet 

Kostchef och enhetschef informerar om och visar köket vid Björkgården.      

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet. 

 

 

 
  

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

Sida 33 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 212                                                   Dnr 2021/00085  

Dialogmöte - Kostens verksamhet 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Bakgrund 

Utbildningsnämnden har dialog om kostens verksamheter i enlighet med 
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 

Deltagande chefer förutom kostchef och enhetschef är rektorerna Ann-Sofie 
Andersson, Ann-Sofie Bolinder, Sara Olausson, Veronica Grankvist, Annelie 
Norén Hovbjer.             

      

 

 

 
  

 


