
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid  Stadshuset, Österön, kl. 08.30-09.45         (1,5 tim) 

 
Beslutande Anette Karlsson  (M) ordförande 

Sture Pettersson  (S) vice ordförande 
Gunilla Nilsson  (C) ledamot 
Brita Kvicklund  (L) ledamot 
Arne Andersson  (S) tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare Maria Appelgren  utbildningschef 
Carina Törnell  sekreterare 
Anna-Karin Yséus  grundskolechef, §§ 43, 44, 45 
Majlis Häljeskog  kostchef, § 43 
Annica Henrysson  chef förskola pedagogisk omsorg, § 44 
Maria Helgée  skoljurist, § 46 

Justerare Sture Pettersson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 43-50 

 Carina Törnell  

Ordförande  
 

 Anette Karlsson  

Justerande  
 

 Sture Pettersson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-05-03 

Anslagsdatum 2022-05-06 Anslaget tas ner 2022-05-28 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 43                                                   Dnr 2022/00042  

Remiss gällande motion om skolfrukost 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motion angående 
skolfrukost i grundskolan med anledning av organisatoriska svårigheter att 
servera skolfrukost inom schemaramen. Utbildningsnämnden bedömer att det 
ej är lämpligt utifrån barnens perspektiv då det skulle innebära längre skoldagar. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-31 att överlämna ärendet om Motion 
om skolfrukost till utbildningsnämnden för beredning (KS 2022/55). 

Motionären Marie Engström Rosengren (V) föreslår att Mariestads kommun 
inför en avgiftsfri skolfrukost i kommunens grundskolor. Syftet med motionen 
är att utjämna skillnader och därmed förbättra barns förutsättningar att 
tillgodogöra sig undervisning.  

I grundskolan har varje elev rätt att få utbildningen tillgodosedd utifrån statligt 
beslutad timplanen för grundskolan. Detta ställer krav på skolornas 
schemaläggning och organisation. I dagsläget är alla grundskolor förutom 
Unicaskolan bundna till att schemalägga sin skoldag utifrån Västtrafiks 
linjeplanering. Redan idag försvårar detta schemaläggningen. Efter en utredning 
av skolskjutsar i Mariestads kommun visar detta att det inte är möjligt att skapa 
utrymme för eleverna att äta frukost innan skolstart.  

I april 2022 finns det 2 286 elever inskrivna i grundskolan. 1 730 elever går i F-6 
skolor och av dessa är 928 elever inskrivna på fritidshem där föräldrar lämnar 
barnen inför skoldagen. På fritidshemmet serveras frukost varje dag för de 
elever vars vårdnadshavare lämnar tidigt. Detta för att tillgodose elevernas 
omsorg på morgonen, då vårdnadshavarna på grund av arbete inte är hemma på 
morgonen. Rätt till fritidshemsplats har elever upp till 13 år.  
 
Bedömning ur ekonomisk dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola bedömer att det ur en 
ekonomisk dimension inte finns förutsättningar att erbjuda skolfrukost till 
grundskolans elever. För att möjliggöra skolfrukost innan skolstart krävs att 
busslinjer ändras och att skoltaxi utökas. Snittkostnad för frukost är 7,60 per 
elev och till detta kommer en kostnad för personal som hanterar frukost med 
250 kr/tim/enhet. 
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Forts § 43 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola har inte har inte funnit några 
särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  
 
Bedömning ur social dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola bedömer att en skolfrukost i 
grundskolan ur en social dimension tillgodoses för de elever som behöver för 
att orka sin skoldag. Detta sker genom anpassningar i elevens skolgång. På 
Mariestads kommuns grundskolor F-6, från förskoleklass till årskurs, serveras 
frukost till elever som kommer till fritidshemmet tidigt på morgonen så att de 
har ätit innan skolstart. En ändring för att tidigarelägga skolskjutsarna skulle för 
eleverna innebära att deras skoldag förlängs ytterligare genom att de behöver 
åka tidigare till sin skola.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Motion angående skolfrukost" upprättad av grundskolechef 
och utbildningschef. 

Exempel på konsekvenser att ändra tiderna för skolskjuts.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 44                                                   Dnr 2021/00148  

Uppföljning av Resursfördelningsmodell 
grundskola/förskola  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen angående utvärdering av 
resursfördelningsmodellen för avdelning förskola och avdelning grundskola. 

Bakgrund 

Mariestads kommun antog 2014-12-15 en resursfördelningsmodell för förskola 
och grundskola F-9. Resursfördelningsmodellen utvärderas och revideras 
årligen utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. 2020 granskade även PWC 
Mariestads resursfördelningsmodell och bedömde att modellerna följer en tydlig 
struktur, följer de lagar och regler som gäller och att det är lätt att följa 
arbetssättet. Det efterfrågades en beskrivning på vissa ingående värden och hur 
ekonomer praktiskt tar fram årets barn- och elevpeng. Denna beskrivning är 
framtagen och presenterades i utbildningsnämnden 2021-12-20 (UN § 224). 

Efter genomförd utvärdering 2021-06-21 (UN § 119) föreslog 
utbildningsnämnden kommunfullmäktige att förändra variabler i 
strukturtillägget för att nå ett mer likvärdigt fördelningssystem. Analysen i 
utvärderingen visade att i Mariestads kommun är variationen liten mellan 
enheterna utifrån barnen och elevernas uppväxtvillkor, detta visar på ett relativt 
homogent samhälle, därför kompenserar variablerna de skillnader som ändå 
finns förutom variabeln utländsk bakgrund. Förslaget innebar att förändra 
variabeln utländsk bakgrund genom att använda SCB: s statistik för Human 
development index (HDI) som är ett standardsätt att mäta välfärden i det land 
som familjen ursprungligen kommer ifrån. Analysen visade att de barn som 
kommer från länder med högt HDI, exempelvis Norge, har bättre 
förutsättningar att klara sin utbildning än de barn som kommer från länder med 
lägre HDI som exempelvis Somalia. Kommunfullmäktige beslutade enligt 
utbildningsnämndens förslag 2021-11-29 (KS § 199). Inför budgetåret 2022 
räknades strukturtillägget enligt variabeln HDI enligt kommunfullmäktiges 
beslut vilket för att det inte ännu går att dra slutsatser av detta beslut. 

Vid utbildningsnämndens möte 2021-09-20 (UN §151) fick utbildningschefen 
uppdrag att inför kommande utvärdering av resursfördelningsmodellen 
komplettera med en översyn av viktningen av elevpengen för små skolor som 
är ett tillägg till grundbeloppet per barn eller elev. Översynen visar att 
tilldelningen till små förskolor och skolor inte är en avgörande faktor i 
skolornas ekonomi. De aktuella skolorna har inte den typen av underskott. 
Resursfördelningsmodellen i sig självt är gjord för att skapa en likvärdig 
utbildning för barn och elever.  
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Forts § 44 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning förskola och avdelning grundskola har inte 
funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.   
 
Bedömning ur miljömässig dimension 

Utbildningsnämnden, avdelning förskola och avdelning grundskola har inte 
funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.   
 
Bedömning ur social dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning förskola och avdelning grundskola 
bedömer att resursfördelningsmodellen följer avsikten med att tillgodose en 
likvärdig utbildning för barn och elever utifrån denna dimension. En likvärdig 
utbildning där barn och elever ges förutsättningar till fullföljd utbildning och 
därmed förebygga risken för utanförskap i samhället på sikt.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Uppföljning av resursfördelningsmodell" upprättad av 
avdelningschef för förskola, avdelningschef för grundskola och utbildningschef. 

Muntlig information på mötet.   

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 45                                                   Dnr 2022/00005  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningsärenden, 
synpunkter och klagomål  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen om befarade kränkningar och 
klagomålsärende.   

Bakgrund 

Statistik över befarande kränkningsärenden inkomna under april månad 
redovisas. 

Utbildningschef informerar om klagomål, Högelidsskolan, dnr Un 2022/21.         

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet. 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 46                                                   Dnr 2019/00096  

Riktlinje för mottagande i grundsärskola och 
gymnasiesärskola  

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar fastställa reviderad ”Riktlinje för mottagande i 
grundsärskola och gymnasiesärskola”.  

Bakgrund 

I enlighet med 7 kap. 5 § skollagen ska barn som bedöms inte kunna nå upp till 
grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell 
funktionsnedsättning, tas emot i grundsärskolan. 18 kap. 2 och 5 §§ skollagen 
stadgar att gymnasiesärskolan ska ge elever med intellektuell 
funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund 
för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhället. Frågan om 
mottagande i särskolan prövas av barnets hemkommun och huvudmannen är 
ansvarig för utbildning i särskola.  

Utbildningsnämnden beslutade 2017-03-14 om Riktlinje för mottagande i 
grundsärskola och gymnasiesärskola för att förtydliga och säkerställa 
huvudmannens ansvar (UN § 40). 

Årets revidering innehåller förändringar kopplade till begreppsförändringar, 
ansvarsfördelning samt övergripande förtydliganden i riktlinjen.  
 
Bedömning ur ekonomisk dimension 

Utbildningsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån denna dimension.   
 
Bedömning ur miljömässig dimension 

Utbildningsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån denna dimension.   
 
Bedömning ur social dimension 

Utbildningsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån denna dimension.            
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Forts § 46 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Riktlinje för mottagande i grundsärskola och 
gymnasiesärskola" upprättad av skoljurist och utbildningschef.  

Riktlinje för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola. 

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 47                                                   Dnr 2021/00206  

Budget 2022 Tertial 1 inkl. måluppfyllelse 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen. 

Bakgrund 

Utbildningsnämnden informeras om nuläget gällande budget för 2022. Vid 
utbildningsnämndens möte 17 maj lämnas prognos för helåret 2022.           

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet. 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 48                                                   Dnr 2022/00006  

Skolskjutsärenden 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen. 

Bakgrund 

Redovisning av skolskjutsärenden handlagda under april 2022. Under 
tidsperioden har tre ärenden fått avslag.          

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet. 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 49                                                   Dnr 2021/00014  

Uppdrag till utbildningschef  

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen. 

Bakgrund 

Uppdragslistan med nya och avslutade uppdrag givna av utbildningsnämndens 
arbetsutskott och nämnd, gås igenom på arbetsutskottens möten.               

Underlag för beslut 

Uppdragslista per den 3 maj 2022.    
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 50                                                   Dnr 2022/00007  

Information på sammanträdet 

  

      

Utbildningschef har mottagit en förfrågan om ett förutsättningslöst möte med 
företrädare för Raul Wallenbergskolan. 

 
Statsbidragen för lärarlönelyftet minskar och en konsekvens av det blir att gå 
över till ettåriga avtal och att minska antalet lärare som får ta del av 
lärarlönelyftet med fem personer.  

 
Organisation - Särskolerektorn avslutar sin tjänst. Så gör även biträdande rektor 
på Högelidsskolans åk 7-9. Rekryteringar pågår.  

 
Utbildningschefen redogör för arbetet med att ta fram den nya grafiska profilen 
för Vadsbogymnasiet.                   

 

 

 
 

 


