
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid  Stadshuset, Dillö samt via Teams, kl. 08.30-11.45 

 
Beslutande 
 
 
Beslutande distans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anette Karlsson (M) ordförande, §§ 71-74, 79-87 
Sture Pettersson  (S) vice ordförande, ordf. §§ 75-78 
Gunilla Nilsson  (C) ledamot 
Leif  Jonegård  (L) ledamot 
Anita Olausson  (S) ledamot 
Morgan Forsberg  (KD) tjänstgörande ersättare, §§ 75-78 

Övriga deltagare 
 
 
Övriga deltagare distans
  

Maria Appelgren utbildningschef 
Carina Törnell sekreterare 
Camilla Sundler upphandlare, § 71 
Annica Henrysson chef förskola och ped. omsorg, §§ 72, 78-80 
Anna-Karin Yséus grundskolechef, §§ 72, 78-81, 87 
Erik Eriksson gymnasiechef/rektor, §§ 72, 75-77, 84-85 
Majlis Häljeskog kostchef, § 72 
Pia Svartén controller, §§ 72, 78-80 
Per Andersson bitr. rektor, § 75 
Malin Olsson bitr. rektor, § 76  

Justerare Sture Pettersson, §§ 71-74, 79-87 och Anita Olausson, §§ 75-78 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 71-87 

 Carina Törnell  

Ordförande  
 

 Anette Karlsson  

Justerande  
 

 Sture Pettersson, §§ 71-74, 79-87                               

 

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anita Olausson, §§ 75-78 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-06-07 

Anslagsdatum 2021-06-09 Anslaget tas ner 2021-07-02 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 71                                                   Dnr 2021/00155  

Sekretess - Upphandling livsmedel 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar, på delegation A2, att teckna avtal 
med åtta stycken livsmedelsleverantörer enligt vad som framgår av bifogad 
upphandlingsrapport. Avtalen avser att komplettera befintligt grossistavtal för 
att få in mer närproducerade alternativ.      

Bakgrund 

Upphandlingsenheten i Mariestads kommun har, på uppdrag av 
kostavdelningarna i Mariestads och Gullspångs kommuner, genomfört 
upphandling av livsmedel som omfattar delar av kommunernas 
färskvarusortiment. Syftet med upphandlingen har varit att teckna avtal med 
leverantörer som kan komplettera gällande avtal med kommunernas 
övergripande livsmedelsgrossist (Martin & Servera). 

Målet har varit att få in anbud från närproducenter. Upphandlingens 
utformning har anpassats för denna målsättning vilket inneburit att det inte har 
varit uteslutande för någon leverantör att lämna anbud samtidigt som 
omfattningen och uppdelningen gjort att det inte varit intressant för större 
leverantörer att delta.  

Det är tredje gången en upphandling med den här målsättningen och 
utformningen genomförs. När upphandlingen genomfördes för andra gången 
upplevde vi ett sviktande gensvar från leverantörerna. Den här gången har dock 
intresset och antalet inkomna anbud ökat igen. Upphandlingen har föregåtts av 
en informationsträff vilket är en trolig orsak till detta. 

Avtalstiden är två år med möjlighet till ett plus ett års förlängning. Beräknad 
avtalsstart är 1 september 2021.               

Underlag för beslut 

Upphandlingsprotokoll 20/31: Livsmedelsleveranser för avgränsade 

produktområden.        

 

Expedierats till: 
Upphandlare       
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 72                                                   Dnr 2020/00201  

Budget 2021  - Tertial 1 åtgärdslista 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
utbildningsnämnden utan eget förslag till beslut.   

Bakgrund 

Utbildningsnämnden gav utbildningschef i uppdrag, 2021-05-17 (Un § 106),  

uppdrag att ta fram åtgärder för en budget i balans. Grundskolans åtgärdsplaner 
redovisas per enhet. De grundskoleenheter som visar underskott ska på 
nästkommande nämnd redovisa sina åtgärdsplaner för budget i balans. 

Även förskolans enheter som visar underskott finns med i handlingarna med 
sina åtgärdsplaner liksom gymnasieskolan och kostavdelningen.          

Underlag för beslut 

Tertial 1 – april 2021 inkl. enheters åtgärder. 

Skrivelse kostnadsminskningar gymnasiet 2021-2024. 

Excel kostnadsminskningar gymnasiet 2021-2024.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 73                                                   Dnr 2019/00206  

Budget 2020 - utbetalning till friskolor på grund av 
underskott 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar godkänna beloppen för utbetalning till friskolor 
på grund av underskott i bokslutet för grundskolan 2020. Belopp för 
grundskola 1 235 kr/elev och belopp för fritidshem 960 kr/elev.  

Bakgrund 

Om kommunala skolor får mer pengar under ett verksamhetsår än vad som 
budgeterats ska friskolorna också få det enligt Skolförordning (2011:185) 14 
kap, § 2 ”Bidrag till enskilda huvudmän”. Ett underskott som avskrivs är i 
praktiken ett tillskott. 

Beslutet kan överklagas.           

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Beräkning av belopp – grundskola och fritidshem" upprättad 
av controller och utbildningschef. 

Beräkning av belopp – grundskola och fritidshem.         

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 74                                                   Dnr 2021/00057  

Utbildningsnämndens Delegationsordning - utse 
dataskyddsombud samt gymnasiet och vuxenutbildningen 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

1. Utbildningsnämnden beslutar att ge utbildningschef i delegation att utse 
och entlediga dataskyddsombud för utbildningsnämnden.  

2. Utbildningsnämnden beslutar godkänna de föreslagna delegationerna 
för avdelningschef, gymnasiet samt vuxenutbildningen och för rektor.    

Bakgrund 

Nämnden utsåg under första halvåret 2018 ett dataskyddsombud. Uppdraget 
som nämndens dataskyddsombud avslutas under sommaren 2021. Inför att nytt 
dataskyddsombud ska utses bedöms det vara lämpligt att delegera beslutstypen 
till verksamhetschef. Det underlättar den praktiska hanteringen vid byte av 
dataskyddsombud samtidigt som det inte bedöms få några negativa 
konsekvenser.                                   

Utbildningschef har fått i uppdrag att genomföra en ny ledningsorganisation för 
Vadsbogymnasiet och Vuxenutbildningen. Omorganisationen innebär i stora 
drag att nuvarande rektor blir avdelningschef för gymnasiet och 
vuxenutbildningen samt att nuvarande biträdande rektorer blir rektorer. Detta 
innebär att gällande delegationsordning för rektor 
gymnasiet/vuxenutbildningen har fördelats till avdelningschef respektive rektor.        

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Delegation gällande rätten att utse och entlediga 
dataskyddsombud för utbildningsnämnden” upprättad av nämndens 
dataskyddsombud.  

Tjänsteskrivelse ”Revidering – Utbildningsnämndens Delegationsordning” 
upprättad av nämndsekreterare och utbildningschef. 

Utbildningsnämndens Delegationsordning.   

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden    
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 75                                                   Dnr 2020/00298  

Information till huvudmannen – antagning vuxenutbildning 
inför hösten 2021 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens noterar informationen.   

Bakgrund 

Under vårens andra antagning i mars noterade vuxenutbildningen i Mariestad 
en ökning av ansökningarna till gymnasiala kurser, främst i ämnena 
svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Ansökningarna till 
de grundläggande kurserna låg på en oförändrad nivå. Antalet personer som 
sökte i mars 2021 var 96 till antalet, vid dessa antagningstillfällen brukar antalet 
ligga på mellan 60 och 70 sökande. Vuxenutbildningen hade i mars inte 
kapacitet att ge alla sökande möjlighet att läsa alla kurser de önskade.  
 
Vuxenutbildningen hade räknat med en ökning av antalet ansökningar till 
kurser som startar i augusti 2021. Vi kan nu konstatera, efter vår genomgång av 
ansökningarna i maj, att så blev inte fallet. Antalet personer som har sökt till 
höstens kurser på grund- och gymnasienivå är 158 till antalet, vilket för 
vuxenutbildningen i Mariestad är ett normalt antal inför en termins första 
antagning.  
 
Det finns elever på gymnasiet som går sitt sista år och som riskerar att inte få 
godkända betyg i sina kurser. En del av dessa elever har till hösten sökt kurser 
på vuxenutbildningen i de kurser som de riskerar att bli underkända i. Det 
återstår att se hur många av gymnasiets elever som har behov att läsa upp 
kurser för att i stället erhålla ett slutbetyg vid vuxenutbildningen.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Information till huvudmannen – antagning vuxenutbildning 
inför hösten 2021.                      

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden    
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 76                                                   Dnr 2021/00145  

Plan för Mariestads kommuns Introduktionsprogram   

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar fastställa ”Plan för Mariestads kommuns 
Introduktionsprogram”.   

Bakgrund 

Mariestads kommun, som huvudman för gymnasieutbildningarna vid 
Vadsbogymnasiet och därmed introduktionsprogrammen, har en skyldighet 
enligt Skollagen 17 kap § 7 att fastställa en plan för utbildningen på 
introduktionsprogrammen. Planen ska ange utbildningens syfte, längd och 
huvudsakliga innehåll. Planen för introduktions-programmen revideras årligen 
och redovisas i utbildningsnämnden. 

I planen för introduktionsprogrammen har vissa förändringar gjorts inför 2021.   
Introduktionsprogrammen på Vadsbogymnasiet erbjuder inte Yrkespaketet mot 
vårdbiträde under 2021. 

Indelningen av språkelever har också förändrats vilket innebär att eleverna delas 
in i två grupper, steg 1 och 2, i stället för tre grupper. 

Yrkesintroduktion erbjuds även 2021 på Barn –och fritidsprogrammet och 
Vård –och omsorgsprogrammet, men är inte sökbart via antagningsenheten. 
Rutinerna gällande övergångar från kommunens grundskolor till gymnasiet har  
förändrats med större möjlighet till tidig dialog mellan grundskola och 
gymnasium samt till flexibilitet för att kunna möta elever med särskilda behov. I 
den reviderade rutinen finns också samverkan med KAA med.             

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Plan för Mariestads kommuns Introduktionsprogram" 
upprättad av , biträdande rektor, gymnasiechef/rektor samt utbildningschef. 

Plan för Mariestads kommuns Introduktionsprogram.   

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden   
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 77                                                   Dnr 2021/00126  

Elevpeng vid gymnasiestudier utomlands 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar att inte bidra med skolpeng vid gymnasiestudier 
utomlands för elever skrivna i Mariestads kommun.  

Bakgrund 

I mars 2014 beslutade dåvarande Barn- och utbildningsnämnden att Mariestads 
kommun inte betalar ut skolpeng till elever som vistas utomlands och som 
önskar läsa vid en grundskola i annat land. Det finns behov av att förtydliga att 
detta beslut även gäller gymnasiestudier. På Mariestads kommuns hemsida finns 
information om att kommunen inte finansierar gymnasiestudier utomlands.   

Det är inte i lag reglerat att kommuner är skyldiga att betala ut skolpeng till 
person som varaktigt vistas utomlands och som önskar studera på gymnasienivå 
utomlands. Det är därför upp till varje kommun att avgöra om kommunen 
betalar för utlandsstudier eller inte.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Elevpeng vid gymnasiestudier utomlands” upprättad av 
gymnasiechef/rektor och utbildningschef.     

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 78                                                   Dnr 2021/00148  

Information - Resursfördelningsmodell grundskola/förskola - 
uppbyggnad, antagande och viktningar 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens noterar informationen.    

Bakgrund 

Utbildningsnämnden gav utbildningschefen 2020-12-01 (Unau § 134) i uppdrag 
att ta fram dokumentation kring resursfördelningsmodellens uppbyggnad och 
eventuella viktningar och antaganden.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Resursfördelningsmodell grundskola/förskola - uppbyggnad, 
antagande och viktningar" upprättad av chef förskola och pedagogisk omsorg, 
grundskolechef samt utbildningschef. 

Beräkning av belopp – grundskola och fritidshem.      

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 79                                                   Dnr 2021/00149  

Redovisning - Resursfördelningsmodeller som används av 
de kommuner som jämförs med Mariestad i PWC 
rapporten. För att jämföra och vid behov förbättra vår 
resursfördelningsmodell. 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Utbildningsnämndens arbetsutskott gav utbildningschefen uppdrag 2020-11-03 
(Unau § 115)  att utreda och redovisa till nämnden vilka 
resursfördelningsmodeller som används av de kommuner som jämförs med 
Mariestad i PWC rapporten ”Ekonomisk genomlysning”. För att jämföra och 
vid behov förbättra Mariestads kommuns resursfördelningsmodell. Följande 
kommuner är med i jämförelsen: 

Förskola: Kristinehamn, Söderhamn, Härnösand, Sollefteå, Tranås, Vimmerby 
och Karlskoga. 

Grundskola: Östhammar, Avesta, Tidaholm, Kristinehamn, Karlskoga, Leksand 
och Arvika  

Följande kommuner har inte redovisat sin resursfördelningsmodell: Härnösand, 
Tranås, Vimmerby och Östhammar.            

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Resursfördelningsmodeller jämförliga kommuner" upprättad 
av chef förskola och pedagogisk omsorg, grundskolechef samt utbildningschef. 

Svar om resursfördelningsmodeller från jämförliga kommuner.       

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden   
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 80                                                   Dnr 2021/00129  

Resursfördelningsmodell för förskola och 
resursfördelningsmodell grundskola F-9 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta anta reviderade 
principer för resursfördelningsmodell för förskola och resursfördelningsmodell 
grundskola F-9.    

Bakgrund 

Mariestads kommun antog en resursfördelningsmodell för förskola och 
grundskola F-9 2014-12-15. Resursfördelningsmodellen utvärderas och 
eventuellt revideras årligen utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. Efter 
genomförd analys finns behov att förändra variabler i strukturtillägget för att nå 
ett mer likvärdigt fördelningssystem.              

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Resursfördelningsmodell förskola, grundskola F-9" upprättad 
av chef förskola och pedagogisk omsorg, grundskolechef samt utbildningschef. 

Resursfördelningsmodell förskola (förslag). 

Resursfördelningsmodell grundskola (förslag).  

Analys. 

SCB – statistik.   

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 81                                                   Dnr 2021/00064  

Remiss Kf § 16/21, Medborgarförslag om skylt på 
Prismaskolan 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar avslå medborgarförslaget.  

Motivering:  

Skylten är framtagen för att vara tilltalade för barn och elever.  

Utredningen visar även att skylten är bygglovspliktig och är godkänd i samband 
med bygglovet. Ett byte av skylten tillsammans med de kostnader skylten redan 
genererat skulle innebära att kommunen totalt skulle ha lagt ut ca 88.ooo kr för 
denna skylt. Det kan inte anses vara att hushålla med de ekonomiska medlen att 
byta ut denna skylt.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska byta ut 
Prismaskolans nuvarande skylt vid skolans huvudentré. Detta med anledning av 
att förslagsställaren menar att skylten inte följer språklig riktighet i enlighet med 
gällande lagstiftning. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22 (§ 16) att överlämna ärendet till 
utbildningsnämnden för beredning och beslut. 

Utredningen visar att skylten är bygglovspliktig och har godkänts i samband 
med bygglovet. Ett byte av skylten tillsammans med de kostnader skylten redan 
genererat skulle innebära att kommunen totalt skulle ha lagt ut ca 88.ooo kr för 
denna skylt. Det kan inte anses vara att hushålla med de ekonomisk medlen att 
byta ut denna skylt.           

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ” Remiss Kf § 16/21, Medborgarförslag om skylt på 
Prismaskolan” upprättad av utbildningschef. 

Remiss – Medborgarförslag: Skylt Prismaskolan.       

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden   
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 82                                                   Dnr 2021/00010  

Skolskjutsärenden 2021 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

Redovisning av skolskjutsärenden handlagda under maj månad 2021.             

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.      
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 83                                                   Dnr 2021/00014  

Uppdrag till utbildningschef 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott ger utbildningschef i uppdrag att ta fram 
kostnaden för digitalisering i våra verksamhet från 2017 till 2020 (fyra år).  

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund     
 
Utbildningsnämndens arbetsutskott ger utbildningschef ett nytt uppdrag 
angående digitalisering. 

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

      

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 84                                                   Dnr 2021/00012  

Information på sammanträdet 

  

 

Utbildningschef informerar om  

- att denna vecka är det skolavslutningar. Grundskolan på torsdag 10 juni 
och gymnasiet med studenter den 11 juni 2021. Alls studenter kommer, 
vid olika tidpunkter, att springa ut genom huvudentrén på 
Vadsbogymnasiet. 

- Sjukfrånvaron bland personal och elever sjunker. Pandemiärendena 
minskar. 

Gymnasiechefen informerar om  

- att när ansökningen till Teknik – fjärde år stängde fanns det sex sökande 
varav fyra av dessa är obehöriga.                               
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 85                                                   Dnr 2021/00023  

Svar på brev ställt till utbildningsnämnden 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner det svar gymnasiechef/rektor 
lämnat på brevet från vårdnadshavare angående vad som görs och har gjorts för 
att kompensera för pandemins effekter gällande utbildningen för eleverna vid 
Vadsbogymnasiet.                   

Underlag för beslut 

Brev till politikerna i utbildningsnämnden från vårdnadshavare. 

Svar från gymnasiechef/rektor vid Vadsbogymnasiet.      

 

 

Expedierats till: 
Vårdnadshavarna 
Gymnasiechef/rektor 
Handlingar att anmäla UN 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 86                                                   Dnr 2021/00013  

Övriga frågor 

  

 

Inga övriga frågor togs upp på mötet.                              
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 87                                                   Dnr 2021/00011  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningsärenden 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner informationen.      

Bakgrund 

Statistik gällande inkomna ärenden, utredningar och avslutade befarade 
kränkningsärenden redovisas.  
 
Grundskolechef informerar om två befarande kränkningsärenden, med 
ärendenummer 238522 och 236413.                     

 

 

 
  

 


