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Beslutande organ Utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid   Stadshuset, Österön, kl. 08.00-11.10 

 
Beslutande Anette Karlsson  (M) ordförande 

Sture Pettersson  (S) vice ordförande 
Leif  Jonegård  (L) ledamot 
Helena Hallerhed  (C) ledamot 
Anita Olausson  (S) tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare Maria Appelgren utbildningschef 
Monica Lalli skolskjutshandläggare, § 70 
Marie-Louise Brage rektor, § 71 
Maj-Lis Häljeskog kostchef, § 72 
Maria Helgée skoljurist, § 73, 74 
Anna-Karin Yséus grundskolechef, § 74, 75, 76 
Pia Svartén ekonom/controller, § 78 
Carina Törnell sekreterare 

Justerare Sture Pettersson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 70-85 

 Carina Törnell  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-09-03 

Anslagsdatum 2019-09-09 Anslaget tas ner 2019-10-02 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 70                                                   Dnr 2019/00070  

Skolskjutsärenden 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.  

Bakgrund 

Redovisning av beviljade och avslagna skolskjutsansökningar inför 
höstterminens skolstart. 

Skolskjutshandläggaren redogör för de skolskjutsärenden som handlagts inför 
skolstarten hösten 2019. Av dessa har tre överklaganden gällande avslag av 
skolskjuts överlämnats till Förvaltningsrätten.       

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

 

 

Expedierats till: 
Skolskjutshandläggare, Monica Lalli 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 71                                                   Dnr 2018/00294  

Svar Uppföljning - Kvalitetsgranskning av betygssättning vid 
högskoleförberedande program 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner det föreslagna svaret till 
Skolinspektionen angående ”Kvalitetsgranskning av betygssättning vid 
högskoleförberedande program.   

Paragrafen justeras omedelbart.     

Bakgrund 

Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19 § (2010:800) genomfört en 
kvalitetsgranskning av betygsättning på högskoleförberedande program. Syftet 
var att granska kvaliteten i betygssättningsprocessen med fokus på lärarnas 
arbete. Kvaliteten bedöms utifrån i vilken utsträckning lärarna gör en allsidig 
bedömning av elevernas kunskaper, baserat på ett brett och varierat underlag.  

Vadsbogymnasiet, i Mariestads kommun, ingick i denna granskning. 
Skolinspektionen besökte Vadsbogymnasiet den 28 november 2018.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Annette Karlsson (M) föreslår att utbildningsnämndens 
arbetsutskott, delegation ärendetyp A2, godkänner det upprättade svaret till 
Skolinspektionen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskning av betygssättning på 
högskoleförberedande program vid Vadsbogymnasiet i Mariestads kommun. 
 
Svar uppföljning – ”Kvalitetsgranskning av betygssättning vid 
högskoleförberedande program”.  

 

 

Expedierats till: 
Skolinspektionen 
Utbildningsnämnden, (delegationsbeslut) 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 72                                                   Dnr 2019/00180  

Revidering - "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 

Riktlinje angående produkter som innehåller tillsatt socker.       

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 73                                                   Dnr 2019/00175  

Riktlinje fullgörande av skolplikt på annan sätt 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar anta ”Riktlinje för ansökan och prövning av 
fullgörande av skolplikt på annat sätt”. 

Bakgrund 

7 kap. 2 § skollagen stadgar att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och 
skolplikten ska fullgöras i grundskolan. Enligt 7 kap. 18 § skollagen får en elev i 
grundskolan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter och om det 
finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. I vissa undantagsfall kan en elev 
fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola, till exempel i skola 
utomlands. För att detta ska beviljas så krävs att den verksamhet som erbjuds 
barnet framstår som ett fullgott alternativ till utbildningen i grundskolan, att 
behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses och att det finns synnerliga 
skäl. Frågan regleras i 24 kap. 23-25 §§ skollagen och ska, enligt förarbetena till 
skollagen, tillämpas med stor restriktivitet, det vill säga i rena undantagsfall.  

Sektor utbildning har tagit fram förslag på riktlinje för att säkerställa 
hanteringen och arbetsgången avseende ansökan och prövning av fullgörande 
av skolplikt på annat sätt samt tydliggöra för vilka regler Mariestads kommun 
har att förhålla sig till.                      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Riktlinje ansökan om fullgörande av skolplikt på annat sätt" 
upprättad av skoljurist Maria Helgée och utbildningschef Maria Appelgren. 

Riktlinje för ansökan och prövning av fullgörande av skolplikt på annat sätt. 

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 74                                                   Dnr 2018/00402  

Internkontrollplan 2019 - Kontrollpunkt 2 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden godkänner internkontroll för kontrollperiod 2.       

Bakgrund 

Internkontrollplan 2019 antogs av utbildningsnämnden den 11 december 2018 
(Un § 194). Enligt beslutad internkontrollplan 2019 sker återrapportering till 
utbildningsnämnden vid tre tillfällen under året. 

För kontrollperiod 2 redovisas två kontrollmoment.           

Underlag för beslut 

Redovisning av internkontrollplan, kontrollperiod 2.       

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 75                                                   Dnr 2019/00153  

Motion om förstärkning av personal på fritidshemmen 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen. 
 

Motivering: Den officiella statistik som visar att personaltätheten på Mariestads 
kommuns fritidshem är lägre än riket, är en icke säkerställd siffra. Detta 
eftersom redovisningen av antal avdelningar per fritidshem inte redovisas på 
samma sätt i de olika kommunerna. 

Förskolan i Mariestad har vid minskade barnkullar ingen övertalig kompetens 
eftersom det i verksamheten inte varit möjligt att bemanna alla tjänster med 
behörig personal.     

Bakgrund 

Grundskolans ledningsgrupp har under 2019 fokuserat på skolutveckling för 
fritidshem, de nationella målen, arbetsmiljö och barn/elevgruppernas storlek. 
Arbetet leds av grundskolechef tillsammans med utvalda rektorer samt en 
representant från varje fritidshem. I Mariestads kommun organiserar rektorerna 
för en samlad skoldag för eleverna där samverkan mellan skola och fritidshem 
är av stor betydelse för eleven. Detta gör det svårt att lämna statistik som 
synliggör den faktiska verksamheten. Statistiken visar att personaltätheten är låg 
men att kostnaden per elev är hög.  
 
Vidtagna åtgärder i dagsläget är ovan nämnda utvecklingsområden samt ett 
digitalt system för tidsplanering som infördes 1 april 2019. I systemet kan 
elevens planerade närvaro och elevens faktiska närvaro synliggöras och skapar 
förutsättningar att planera verksamheten utifrån behov.  

Förskolan i Mariestad har vid minskade barnkullar ingen övertalig kompetens 
eftersom det i verksamheten inte varit möjligt att bemanna alla tjänster med 
behörig personal.           

Underlag för beslut 

Motion om förstärkning av personal på fritidshemmen.       

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 76                                                   Dnr 2019/00011  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningar - 
Sekretess 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.  

Bakgrund 

Inkomna anmälningar, utredningar och avslutade befarade kränkningsärenden 
redovisas.  

Behandling på sammanträdet 

Grundskolechef informerar om ett pågående elevärende.  

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på mötet.  
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 77                                                   Dnr 2017/00509  

Förskollärare och annan personal inom förskolan 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Efter genomförd utvärdering beslutar utbildningsnämnden att andelen 
förskollärare per förskola även fortsättningsvis ska vara minst 75%, därefter 
sker rekrytering av annan personal enligt skollagens krav.       

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade, 2018-06-05 (Un §45), att andelen förskollärare 
per förskola skulle vara minst 75%, därefter sker rekrytering av annan personal 
enligt skollagens krav. Utvärdering och eventuell omprövning av beslutet skulle 
genomföras senast maj 2019.      

Efter genomförd utvärdering noteras att andelen förskollärare ligger kvar på 
samma nivå, 62%, som föregående år. Andelen tillsvidareanställda barnskötare 
och annan personal har ökat från 15% till 22%. Variationen av andelen 
förskollärare per förskola kvarstår men har minskat något. 

Utbildningsnämnden gav, 2017-11-14 (Un § 174), utbildningschef i uppdrag att 
göra en genomlysning av hur fördelningen på de olika enheterna ser ut gällande 
förskollärare och barnskötare samt se över vilka kompetenser som finns bland 
vikarier samt anställningsformer inom förskolans verksamheter. 
Genomlysningen visade att genomsnittlig andel tillsvidareanställda förskollärare 
är 62% men att variationen mellan förskolorna är stor. I organisationen finns 
15% tillsvidareanställda barnskötare. 

I Mariestads kommuns förskolor tillsvidareanställs endast förskollärare med 
legitimation med anledning av följande beslut: 

Nämndens viljeinriktning i förskolan och familjedaghemmens verksamhet ska 
vara personal med adekvat högskoleexamen, Barn- och utbildningsnämnden 
2008-05-15 (Bun §42). 

Barn och utbildningsnämnden godkänner konvertering av tillsvidareanställda, 
barnskötares tjänster till förskollärartjänster efter fullgjord utbildning med 
examensbevis, Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-03 (Bun §121). 

Skollagen anger vad som gäller för anställning inom förskolan: Endast den som 
har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig får bedriva 
undervisning. Utöver lärare eller förskollärare får det i förskolan finnas annan 
personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och 
lärande främjas, 2 kap. 13 -14 §§. I Lpfö18 förtydligas förskollärarens uppdrag 
och ansvar för undervisningen i förskolan. Undervisningen ska ske under 
ledning av förskollärare För att klara förskolans undervisningsuppdrag måste 
målet vara att öka andelen förskollärare i förskolan.  
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Forts § 77 

Då det är brist på förskollärare är det svårt att rekrytera personal till alla tjänster 
på förskolorna i kommunen. Med ett beslut om att andelen förskollärare per 
förskola ska vara minst 75% och att det därefter sker rekrytering av annan 
personal enligt skollagens krav, kan kompetensen jämnas ut mellan förskolorna 
samtidigt som kommunen kan rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. 
Risken att det skapas instabilitet i barngrupperna på grund av korta vikariat 
minskas. 

Osäkerheten att tillsvidareanställa annan personal i förskolan än förskollärare 
bedöms just nu vara liten. Detta på grund av att rekryteringsbehovet inom 
förskolan är framöver stort. Närbelägna högskolor har nyligen startat upp 
utbildningar för förskollärare.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Förskollärare och annan personal inom förskolan” upprättad 
av chef förskola Annica Henrysson och utbildningschef Maria Appelgren.       

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 78                                                   Dnr 2018/00086  

Budget 2019: Utbildningsnämndens tertialrapport 2 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

1. Utbildningsnämnden godkänner tertial 2, per den 31 augusti 2019. 

2. Utbildningsnämnden beslutar att upprätta en handlingsplan med 
beskrivning av åtgärder för att uppnå 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 tertial 2, 2019 för sektorns verksamheter. 

Delårsbokslutet visar underskott med 9 390 tkr för sektor utbildning totalt.  

Prognosen för investeringar visar att samtliga medel kommer att användas.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Tertial 2 för budgetår 2019" upprättad av ekonom Pia Svartén 
och utbildningschef Maria Appelgren. 

Tertial 2, 2019 för utbildningsnämnden.  

Handlingsplan.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 79                                                   Dnr 2019/00087  

Information - Lärarassistenter statsbidrag 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.  

Bakgrund 

Statsbidrag kan sökas för anställning av lärarassistenter inom skolan från 
Skolverket. För att få statsbidraget ska huvudmannen själv finansiera lika stor 
del av kostnaden för de lärarassistenter som bidrag erhålls för.          

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  

Sveriges riksdag - Förordning (2019:551) om statsbidrag för anställning av 
lärarassistenter.    

 

 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-03 

Sida 14 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 80                                                   Dnr 2019/00155  

Revidering: Tjänstegaranti - Sektor utbildning 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om återremiss för komplettering.       

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2014 (Kf § 131) att införa 
tjänstegarantier i Mariestads kommun. Kommunfullmäktige gav samtidigt 
kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta förslag till tjänstegarantier inom för 
kommuninvånarna strategiskt utvalda verksamhetsområden. 

Utbildningsnämnden beslutade 2015-02-10 (Un § 24) om tjänstegarantier, då 
uppdelat per verksamhet. 

Den nu reviderade versionen med tjänstegarantier innefattar alla sektor 
utbildnings verksamheter.         

Underlag för beslut 

Tjänstegaranti – Sektor utbildning       

 

 

 
Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 81                                                   Dnr 2017/00489  

Nämndmål 2019 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden godkänner nämndmål 2019 – prognos 2.       

Bakgrund 

Varje år beslutar utbildningsnämnden om mål som stödjer visionen via ett eller 
flera fokusområden. Målen följs därefter upp i samband med budget vid 
prognostillfällena.              

Underlag för beslut 

Målstyrning prognos 2, 2019.       

 

 

Expedierats till:  
Utbildningsnämnden 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-03 

Sida 16 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 82                                                   Dnr 2019/00116  

Nämndmål 2020 - Diskussionsärende 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen kring målområden för 2020.       

Bakgrund 

Enligt riktlinjen för det systematiska kvalitetsarbetet och enligt kommunens 
målstyrningsmodell ska utbildningsnämnden ta fram förslag på målområden för 
2020. Utifrån föreslagna mål i Kommunfullmäktige i juni 2019 tillsammans med 
analys av de nationella målen ska utbildningsnämnden ta fram förslag till 
målområden 2020. 

Nämndmålen ska både ha anknytning till de fastställda fokusområdena för 2020 
samt till kommunfullmäktiges mål.                

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Information – Målområden 2020” upprättad av 
utbildningschef Maria Appelgren.       
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 83                                                   Dnr 2019/00006  

Information på sammanträdet 

  

 

Ingen information fanns att delge denna gång.                              
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 84                                                   Dnr 2019/00007  

Uppdrag till utbildningschef 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott ger utbildningschefen i uppdrag att till 
nästa arbetsutskott informera om nuläget gällande beläggning på de olika 
förskolorna. Samt redovisning av check in och check out.                         

 

Övriga frågor 

Fritidsklubb/fritidshem. 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 85                                                   Dnr 2019/00077  

Uppdragslista, uppdrag givna till utbildningschef 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen      

Bakgrund 

Uppdragslistan med uppdrag givna till utbildningschef av främst 

utbildningsnämnden och utbildningsnämndens arbetsutskott.            

Underlag för beslut 

Uppdragslista 2019-09-03.      

 

 

 
  

 


