
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-01-11 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid  Stadshuset, Dillö samt via Teams, kl. 08.30-10.45 

 
Beslutande 
 
 
 
 
Beslutande på distans 

Anette Karlsson  (M) ordförande 
Sture Pettersson  (S) vice ordförande 
Arne Andersson  (S) tjänstgörande ersättare 
Gunilla Nilsson  (C) ledamot 
Leif Jonegård  (L) ledamot 
  

Övriga deltagare 
 
 
Övriga deltagare på distans 

Maria Appelgren  utbildningschef 
Carina Törnell  sekreterare 
Stina Lindell  barn- och elevhälsochef, § 1 
Daniel Andersson  controller, §§ 2-3 
Pia Svartén  controller, §§ 2-3 
Erik Eriksson  chef gymnasiet och vuxenutbildning, §§ 2-3, 5 
Annica Henrysson  chef förskola och ped. omsorg, § 5 
Anna-Karin Yséus  grundskolechef, § 5 

Justerare Sture Pettersson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-11 

 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 2022-01-11 

Anslagsdatum 2022-01-13 Anslaget tas ner 2022-02-04 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 1                                                   Dnr 2021/00254  

Patientsäkerhetsberättelse 2021 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden  

Utbildningsnämnden beslutar godkänna Patientsäkerhetsberättelse – 
Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser 2021.         

Bakgrund 

3 kap. 10 § Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) stadgar att vårdgivaren årligen 
ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå:  

  

* Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 

 

* Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 

 

* Vilka resultat som uppnåtts 

 

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av 
den.         

Underlag för beslut 

Patientsäkerhetsberättelse – Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser 
2021.       

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 2                                                   Dnr 2021/00276  

Vadsbogymnasiets programpriser 2022 för interkommunala 
ersättningar. 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar fastställa Vadsbogymnasiets 
programpriser enligt förslag.    

Leif Jonegård (L) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv.    

Bakgrund 

Prislistan för programmen vid gymnasiet används för att fastställa 
interkommunala ersättningar som Mariestads kommun fakturerar till andra 
kommuner.  

När en elev kommer från en kommun inom Utbildning Skaraborgs 
samverkansområde gäller Utbildning Skaraborgs prislista istället.  

För Marinteknikprogrammet och Introduktionsprogrammet gäller 
Mariestadsprislistan också för kommuner inom Utbildning Skaraborgs 
samverkansområde. 

Prislistan används även för att fastställa interkommunala ersättningar till 
gymnasieskolor i kommunal regi utanför Utbildning Skaraborgs 
samverkansområde.         

Behandling på mötet 

Ordförande, Anette Karlsson (M) förslår att fastställa Vadsbogymnasiets 
programpriser enligt framtaget förslag och finner att utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutar enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Vadsbogymnasiets programpriser 2022 för interkommunala 
ersättningar" upprättad av utbildningschef. 

Programpriser 2022. 

Bidrag till friskolor.  

Delegationsbeslut 2021-12-20 (Un § 227, 228).      

 

Expedierats till: 
Controller 
Avdelningschef gymnasiet och vuxenutbildningen  
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 3                                                   Dnr 2021/00277  

Vadsbogymnasiets programpriser särgymnasiet 2022 för 
interkommunala ersättningar. 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer Vadsbogymnasiets programpriser 
för särgymnasiet enligt följande: 

 

Program Terminspris 
2022 

Årsbelopp 
2022 

Årsbelopp 
2021 

Individuellt program (IAIND) 238 595 kr 477 190 kr 376 268 kr 

Fastighet, anläggning och byggnation 
(FAFAS) 

158 534 kr 317 068 kr 357 642 kr 

Hotell, restaurang och bageri 
(HRHOT) 

214 667 kr 429 334 kr 429 254 kr 

Bakgrund 

Priserna används för att fastställa interkommunala ersättningar som Mariestads 
kommun fakturerar till andra kommuner som har elever på särgymnasiet i 
Mariestad. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M) förslår att fastställa Vadsbogymnasiets 
programpriser för särgymnasiet enligt framtaget förslag och finner att 
utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar enligt förslaget.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Vadsbogymnasiets programpriser särgymnasiet för 
interkommunala ersättningar" upprättad av Maria Appelgren. 

 

Expedierats till: 
Controller 
Avdelningschef för gymnasiet och vuxenutbildningen  
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 4                                                   Dnr 2021/00206  

Budget 2022   

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen. 

Bakgrund 

Detaljbudgeterna för alla avdelningarna inom utbildningsnämndens 
verksamheter är framtagna. Ekonomin är ansträngd. Kosten kommer ytterligare 
att påverkas genom att prishöjningar är aviserade från olika leverantörer. 

Humlet och Björkgårdens restauranger stänger för allmänheten på grund av 
pandemin.        

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet. 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 5                                                   Dnr 2021/00284  

Budget 2023 

  

Beslut 

1. Utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner informationen.       

2. Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om ett extra arbetsutskott 
den 31 januari kl. 08.00-09.00 för vidare behandling av ärendet.   

Bakgrund 

Inför budgetprocess 2023 har avdelningarna sammanställt omvärldsfaktorer 
som påverkar budgeten samt tagit fram jämförande nyckeltal.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Budget 2023" upprättad av utbildningschef. 

Omvärldsanalys 2023-2025 (Utbildningsnämnden)       
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 6                                                   Dnr 2022/00016  

Internremiss - Kommunal handlingsplan suicidprevention 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom kommunal handlingsplan för 
suicidprevention.    

Bakgrund 

Sedan hösten 2020 finns en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention. 
Denna är antagen av Vårdsamverkan i Västra Götaland och både hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen och VästKoms styrelse har ställt sig bakom förslaget under 
hösten 2020. I princip alla kommuner i länet, så även Mariestad (KS 2020/395), 
har ställt sig bakom den länsgemensamma handlingsplanen. I vårdsamverkan 
Skaraborg har en projektledare anställts hösten 2020 och kommer att fram till 
årsskiftet 2021/22 samordna och driva processer samt stödja regionens och 
kommunernas gemensamma arbete utifrån den länsgemensamma 
handlingsplanen. Ett uppdrag för projektledaren är att föreslå former för 
gemensamma händelseanalyser alternativt hur dessa kan användas för 
gemensamt lärande samt utvecklande av gemensamma preventiva insatser. 
Parallellt pågår ett arbete i Skaraborgs kommuner där strukturer för långsiktigt 
arbete med suicidprevention byggs upp. En aktivitet i den länsgemensamma 
handlingsplanen är att det i kommunerna ska framarbetas lokala 
handlingsplaner för suicidprevention. Det poängteras även vikten av att 
kommunens samtliga sektorer berörs av handlingsplanen. Kommunens 
dåvarande folkhälsostrateg startade upp arbetet med att forma en handlingsplan 
i kommunen under våren 2021 och en arbetsgrupp bildades. I arbetsgruppen 
ingår representanter från sektor stöd och omsorg, sektor utbildning och sektor 
ledning. Materialet har presenterats för kommunens ledningsgrupp 210506. 
Arbetsgruppen har nu färdigställt ett arbetsmaterial som kan översändas till 
nämnderna på remiss. 

Handlingsplanen följer den mall som vårdsamverkan tagit fram. Materialet 
innehåller förutom bakgrund och statistik, resultatet av en kartläggning av 
områdena:  

• Utbildningsinsatser  

• Rutiner och riktlinjer  

• Stöd till anhöriga  

• Vilka forum som finns för suicidpreventivt arbete, samt  

• Vilka andra suicidpreventiva insatser eller program som finns i 
 kommunen.  
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Forts § 6 

 

Resultatet av kartläggningen har sedan resulterat i förslag till olika aktiviteter.  

Sektor utbildning har varit representerat i arbetsgruppen av medarbetare inom 
Barn- och elevhälsan och sektorns ledningsgrupp har tagit del av förslaget till 
aktiviteter gällande sektor utbildning i Handlingsplan för suicidprevention. 
Ledningsgruppen har inga ytterligare förslag till aktiviteter.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Remiss: Förslag till kommunal handlingsplan för 
suicidprevention" upprättad av utbildningschef. 

Handlingsplan för suicidprevention, Mariestads kommun. 

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden  
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 7                                                   Dnr 2020/00335  

Skolskjuts – Regler och Riktlinjer 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar godkänna föreslagen revidering av Regler och 
riktlinjer för skolskjutsar. 

Bakgrund 

Sektor utbildning har genomfört en revidering av Regler och riktlinjer för 
skolskjutsar. Skolskjutsverksamheten handläggs från 1 januari 2019 inom sektor 
utbildning.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Skolskjuts- Regler och riktlinjer" upprättad av utbildningschef. 

Regler och riktlinjer för skolskjutsar.   

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 8                                                   Dnr 2022/00006  

Skolskjutsärenden 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen. 

Bakgrund 

Redovisning av skolskjutsärenden handlagda under december 2021.        

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet. 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 9                                                   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 20 december 2021. 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 10                                                   Dnr 2022/00007  

Information på sammanträdet 

  

      

Idag 11 januari 2022 skolstart för gymnasieelever och grundskoleelever. Lärarna 
hade sin första arbetsdag för året den 7 januari 2022.  

Samma anpassningar som före jullovet gäller för att begränsa smittspridning av 
Covid-19.                     
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 11                                                   Dnr 2022/00005  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningsärenden 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

- Statistik gällande inkomna ärenden, utredningar och avslutade befarade 
kränkningsärenden redovisas för tiden 1 dec 2021 till 11 januari 2022.  

- Information angående ett klagomål gällande stödet till elev där 
vårdnadshavarna inte är nöjda. Vårdnadshavarna anser att budgeten är 
fel då eleven inte får det stöd som vårdnadshavarna anser eleven 
behöva.                

 

 

 
  

 


