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Sammanträdesprotokoll 
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Beslutande organ Utbildningsnämnden 
 

Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.00-10:30 
 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 Närvarande på distans, 
 ej beslutande 

Anette Karlsson  (M) ordförande 
Emma Sjögren  (KD) ledamot 
Helena Hallerhed  (C) ledamot 
Anita Olausson  (S) ledamot 
Chris Nygren  (V) ledamot 
Joar Strid  (SD) ledamot 
Brita Kvicklund  (L) tjänstgörande ersättare 
 
Liselotte Andersson  (M) ersättare 
Birgitta Svensson  (C) ersättare 
Lillemor Ågren  (S) ersättare 
 

Övriga deltagare Maria Appelgren  utbildningschef 
Carina Törnell  sekreterare 
Bo Harty  avonova, § 87 
Anna-Karin Yséus  grundskolechef, §§ 88, 100 
Erik Eriksson  avdelningschef/rektor, §§ 88-91 
Malin Ohlsson  bitr. rektor, § 89 
 
 

Justerare Anita Olausson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 86-100 
 Carina Törnell  

Ordförande  
 

 Anette Karlsson  

Justerande  
 

 Anita Olausson  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-06-16 

Anslagsdatum 2020-06-17 Anslaget tas ner 2020-07-10 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 
  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämnden 

UN § 86                                                   Dnr 2020/00001  

Godkännande av dagordning 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.  
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Utbildningsnämnden 

UN § 87                                                   Dnr 2019/00236  

Uppföljning: Kartläggning arbetsmiljö chefer inom sektor 
utbildning 
  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner informationen.     

2. Utbildningsnämnden beslutar att en ny uppföljning av arbetsmiljön för 
chefer inom sektor utbildning ska genomföras år 2023. 

3. Utbildningsnämnden ger utbildningschef i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan med åtgärder gällande arbetsmiljön för förskolans 
rektorer.   

Bakgrund 

Utbildningsnämnden gav 2017-05-16 (Un § 94) utbildningschefen i uppdrag att 
med stöd av företagshälsovården Avonova göra en uppföljning av 
avdelningschefernas, rektorernas, programrektorernas och förskolechefernas 
arbetsmiljö utifrån den kartläggning som gjordes 2013 och 2017. 
 
Organisationskonsult Bo Harty, Avonova redogör för genomförd 
arbetsmiljökartläggning.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Kartläggning arbetsmiljö chefer sektor utbildning" upprättad 
av utbildningschef Maria Appelgren. 

Muntlig information på mötet.       

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

Sida 5 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 88                                                   Dnr 2020/00128  

Information - Avslutningar och Student 2020 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Grundskolechef informerar om att alla avslutningar på de olika enheterna har 
avlöpt väl inom grundskolan. Åk 6 och åk 9 uppmärksammandes lite extra då 
de byter stadie/skola och eleverna i 9:an lämnar grundskolan. 

 

Avdelningschef/rektor på Vadsbogymnasiet informerar om att skolledningen 
upplevt att studenten avlöpt väl och att studenterna fått ett bra avslut.  
Mottagarna vid utspringet respekterade att skolan beslutat om att det fick vara 
två mottagare per elev. Stipendieutdelning visades via inspelade sekvenser.          
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Utbildningsnämnden 

UN § 89                                                   Dnr 2019/00031  

Information angående de sökande som ej blev behöriga till 
gymnasiet inför skolstart ht 2019. 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden gav utbildningschef i uppdrag, 2019-05-21 (§ 86), att 
återkomma med information om hur utvecklingen varit för de elever som ej var 
behöriga till gymnasiet inför skolstart hösten 2019. 

Hösten 2019 fick programrektor för IM uppdraget att återkomma i juni 2020 
för att informera om hur utvecklingen har varit för de elever som skevs in på 
Introduktionsprogrammen i augusti 2019. 

Programrektor för Introduktionsprogrammet har sammanställt ett underlag för 
information till nämnden.        

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Information gällande elevers utveckling på IM Läsåret 
2019/2020” upprättad av programrektor, rektor och utbildningschef. 

Information gällande elevers utveckling på IM läsåret 2019/2020. 

 

 

Expedierats till: 
Bitr. rektor Malin Ohlsson 
Avdelningschef/rektor Erik Eriksson 
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Utbildningsnämnden 

UN § 90                                                   Dnr 2020/00021  

Antagningsstatistik 2020 Vadsbogymnasiet 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Under perioden 15 april till den 15 maj pågick omvalsperioden till gymnasiet 
HT 2020. Den 16 maj gjorde antagningskansliet en preliminär antagning som 
utföll enligt följande:    

 

GYMNASIESKOLAN 
PROGRAM ANTAL 

PLATSER 
SÖKANDE 
1:a HAND 

PREL. 
ANTAG 

VARAV 1:a 
HAND 

RESERVER 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 
 

24 37 24 23 12 

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 
 

16 28 16 13 15 

Ekonomiprogrammet (EK) 
 

50 44 50 43 2 

El- och energiprogrammet (EE) 
 

16 25 16 16 13 

Industritekniska programmet (IN) 
 

16 7 5 2 0 

Marinteknikutbildningen (MX) 
 

12 9 12 5 2 

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 
 

30 32 30 28 1 

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 
 

30 38 30 27 5 

Teknikprogrammet (TE) 
 

26 19 18 16 0 

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 
 

25 14 16 11 0 

 
7 av Vadsbogymnasiets 10 program har antagna elever till alla platser. Vård- 
och omsorgsprogrammet saknar elever till 33% av sina platser, 
Teknikprogrammet saknar elever till 31% av sina platser och 
Industriprogrammet saknar elever till 69% av sina platser. 
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Forts § 90 

 
GYMNASIESÄRSKOLAN 

PROGRAM ANTAL 
PLATSER 

SÖKANDE 
1:a HAND 

PREL. 
ANTAG 

VARAV 
1:a 
HAND 

RESERVER 

Gymnasiesärskola, Individuellt 
program ( IAIND ) 

5 1 1 1 0 

Gymnasiesärskoleprogrammet 
för fastighet, anläggning och 
byggnation ( FAFAS ) 

5 2 2 2 0 

Gymnasiesärskoleprogrammet 
för hotell, restaurang och 
bageri ( HRHOT ) 

5 2 2 2 0 

 

I samtliga dessa uppgifter ingår även sökande från övriga delar av Sverige. 
Dessa sökande ingår dock inte i antagningssiffrorna. Sökande ifrån övriga delar 
av landet kommer först i den slutliga antagningen att vara med och konkurrera 
om platser. 

Antalet sökande till Mariestad från våra tre grannkommuner har totalt ökat från 
i fjol. 2019 sökte 4 elever från Götene till Mariestad, i första hand, i år har 2 
elever från Götene sökt Vadsbogymnasiet. I Töreboda är siffran 28 elever mot 
15 i fjol. Från Gullspång har 33 elever sökt Vadsbogymnasiet mot 27 i fjol. 

Den 30 maj avslutades ansökningstiden till Vadsbogymnasiets fjärde år på 
Teknikprogrammet (T4). Utbildningen fick i år en sökande, vilket får till följd 
att utbildningen inte kommer att anordnas läsåret 20/21.              

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Antagningsstatistik 2020 Vadsbogymnasiet” upprättad av 
gymnasiechef/rektor och utbildningschef.       

 

Expedierats till: 
Avdelningschef/rektor Erik Eriksson     
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Utbildningsnämnden 

UN § 91                                                   Dnr 2020/00064  

Programstruktur 2021 - Vadsbogymnasiet 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar om förändrat utbud av nationella program hösten 
2021. 

Utbildningsnämnden beslutar att Estetiska programmet inte ska finnas med i 
utbudet av program inför läsåret 2021/2022.       

Bakgrund 

På nämndsmötet 2020-05-19 (Un § 74) beslutade utbildningsnämnden att lägga 
ner Estiska programmet från och med hösten 2020.  
Utbildningsnämnden tog 2020-03-17 beslut om programstrukturen för 2021 
och i det beslutet fanns Estetiska programmet med. Av den anledningen fattar 
nu utbildningsnämnden ett nytt beslut om programstrukturen för 2021.  

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 "Justering programstruktur 2021" upprättad av 
gymnasiechef/rektor och utbildningschef. 

Förslag till programutbud 2021.       

 

 

Expedierats till: 
Avdelningschef/rektor Erik Eriksson 
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Utbildningsnämnden 

UN § 92                                                   Dnr 2019/00206  

Budget 2020 - Åtgärdslista 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.  

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 prognos 1 år 2020 för sektorns verksamheter. 
Tertial 1 för utbildningsnämndens verksamheter visar ett underskott med 5 825 
tkr.  

Utbildningschef fick 2020-05-19 (Un § 77) i uppdrag att ta fram en åtgärdslista 
för en budget i balans.   

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 

Tertial 1 inkl. åtgärdslista.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren   
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Utbildningsnämnden 

UN § 93                                                   Dnr 2020/00171  

Delegation om att teckna entreprenadavtal om omsorg för 
vissa barn och elever i förskolan, fritidshemmet eller annan 
pedagogisk verksamhet 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att ge utbildningschef delegation att teckna 
entreprenadavtal om omsorg för vissa barn och elever i förskolan, 
fritidshemmet eller annan pedagogisk verksamhet, vid tillfällig stängning.       

Bakgrund 

Av 3 § lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet 
vid extraordinära händelser i fredstid följer att regeringen får meddela 
föreskrifter om att förskoleenheter, skolenheter, fritidshem eller annan 
pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen (2010:800) ska stängas tillfälligt 
på nationell, regional eller kommunal nivå.  

Om regeringen meddelar sådana föreskrifter, ansvarar barnets hemkommun för 
att erbjuda omsorg till barn som har en vårdnadshavare som deltar i 
samhällsviktig verksamhet samt till barn som på grund av fysiska, psykiska eller 
andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas 
i förskola eller fritidshem. 

I en sådan situation får hemkommunen, med stöd av 16 § förordning 
(2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss 
smitta, överlämna uppgifter på entreprenad till annan huvudman utöver vad 
som föreskrivs i 23 kap. skollagen.  

Avtalets syfte är att reglera ansvaret och villkoren för omsorg under den tid 
som regeringen meddelat föreskrifter om att tillfälligt stänga förskoleenheter, 
skolenheter, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. 
skollagen utifrån Mariestad kommuns ansvar som hemkommun för elever vars 
vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet eller för elever som har 
behov av särskilt stöd i förskola eller fritidshem. 

Avtalet gäller från och med att berörda parter undertecknat avtalet och under 
förutsättning att regeringen meddelat föreskrifter om att tillfälligt stänga 
förskoleenheter, skolenheter, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet 
enligt ovannämnda reglering. Avtalet gäller under den tid regeringens 
föreskrifter om tillfällig stängning gäller och som längst under den tid som 
förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta gäller.   
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Forts § 93 

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 "Delegation att teckna entreprenadavtal om omsorg för vissa 
barn och elever i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg" upprättad 
av nämndsekreterare och utbildningschef. 

Mall entreprenadavtal för förskola, fritidshem i Mariestads kommun.       

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
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Utbildningsnämnden 

UN § 94                                                   Dnr 2020/00157  

Revisionsrapport. Granskning av dokumenthantering 
  

Beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar om åtgärder i form av 
informationsinsatser för att framledes undvika att förfrågan om att ta 
del av allmän handling ej besvaras. 
 

2. Utbildningsnämnden beslutar att uppföljning och kontroll av 
utbildningsnämndens dokumenthantering förs in i sektor utbildnings 
kvalitetsår.       

Bakgrund 

På uppdrag av kommunens revisorer har PwC granskat dokumenthanteringen i 
Mariestads kommun. Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsen och 
nämnderna säkerställer en ändamålsenlig dokumenthantering. 
 
Granskningen har genomförts genom intervjuer, stickprov och 
dokumentstudier och besvarar följande frågor:  

- Finns det beslutade riktlinjer för registrering, diarieföring och 
utlämnande av allmänna handlingar? 

- Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning inom 
förvaltningsorganisationen avseende registrering, diarieföring och 
utlämnande av allmänna handlingar? 

- Efterlevs styrdokument och rutiner för registrering, diarieföring och 
utlämnande av allmänna handlingar? 

- Finns det en systematisk uppföljning och kontroll av kommunens 
dokumenthantering?  

 
Granskningen visar att kommunfullmäktige antagit riktlinjer för kommunens 
dokumenthantering liksom rutiner som beskriver roll- och ansvarsfördelning 
för samma område. Granskningen visar även att det finns framtagna 
handböcker och rutiner som beskriver hanteringen av allmänna handlingar. 
Dokumenthanteringsplaner finns upprättade i enlighet med kommunens 
arkivreglemente. 
 
Stickprov avseende utlämning av allmänna handlingar visade att en av fem 
förfrågningar till utbildningsnämndens verksamheter om att få ta del av allmän 
handling ej besvarades. 
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Forts § 94 

 

Granskningen visade även att varken kommunstyrelsen eller nämnderna 
systematiskt följer upp dokumenthanteringen inom respektive ansvarsområde. 
Systematisk uppföljning och kontroll av dokumenthanteringen görs dock 
kontinuerligt och löpande under året på tjänstemannanivå.  

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: Revisionsrapport - Granskning av 
dokumenthantering” upprättad av nämndsekreterare och utbildningschef.   
 
Revisionsrapport upprättad av PwC, ”Granskning av dokumenthanteringen i 
Mariestads kommun”, februari 2020.     

 

 

Expedierats till: 
Administrativa enheten 
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Utbildningsnämnden 

UN § 95                                                   Dnr 2020/00003  

Information - Covid-19  
  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Bakgrund 

Utbildningschef informerar om händelseutvecklingen gällande Covid-19 
pandemin. Sista veckan innan skolavslutningen bekräftades personal smittade i 
verksamheterna. Dessa bekräftat smittade har ej träffat några barn eller elever. 

Skaraborgs gemensamma prislista över gymnasiets program blev återremitterad 
på Skaraborgs Kommunalförbunds direktionsmöte den 5 juni 2020.          
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Utbildningsnämnden 

UN § 96                                                   Dnr 2020/00006  

Rapporter 
  

 

Inga rapporter finns att redovisa.                     
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Utbildningsnämnden 

UN § 97                                                   Dnr 2020/00007  

Delegationsbeslut 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.     

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna  

Delegat: Grundskolechef 
  
Del nr: Ärende: Diarienr: 
C2 Avstängning fritidshemsplats   2020/165 

 
Delegat: Rektorer gr, gy, gysär 
 
Del nr: Ärende: Diarienr: 
C25 Anmälan av befarade kränkningsärenden enligt 

förteckning Maj 2020. 
Dnr UN 2020/54 (5) 

C25 Anmälan av befarade kränkningsärenden enligt 
förteckning Juni 2020 

Dnr UN 2020/54 (6) 

 
Delegat: Skolskjutshandläggare 
  
Del nr: Ärende: Diarienr: 
C29 Beslut skolskjutsärenden maj 2020, förteckning Dnr UN 2020/51 (5) 

 
Delegat: Chef förskola och pedagogisk omsorg 
  
Del nr: Ärende: Diarienr: 
B10 Beslut om tilläggsbelopp  Dnr UN 2020/178 

(1-23) 

B10 Beslut om tilläggsbelopp   Dnr UN 2020/179 
(1-13) 

C2 Avstängning förskoleplats/pedagogisk omsorg Dnr 2020/164 

 
Delegat: Rektor förskola Hasslerör, Lyrestad, Sjötorp 
 
Del nr: Ärende: Diarienr: 
C4 Beslut om skolplacering, avslag förstahandsval.  Dnr UN 2020/41 

(49)  
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Forts § 97 
 
Delegat: Rektor Högelidsskolan F-6 
  
Del nr: Ärende: Diarienr: 
C4 Beslut om skolplacering grundskola. Dnr UN 2020/49 

(14) 

 
Delegat: Rektor Högelidsskolan 7-9 
 
Del nr: Ärende: Diarienr: 
C4 Beslut om skolplacering grundskola. Dnr UN 2020/41 

(51)  

D3 Tidsbegränsad anställning för person som ej 
uppfyller kraven på utbildning. 

Dnr UN 2020/134 
(4) 

 
Delegat: Rektor Sara Olausson 
 
Del nr: Ärende: Diarienr: 
C4 Beslut skolplacering grundskola Dnr UN 2020/41 

(47)  

C4 Beslut skolplacering grundskola Dnr UN 2020/41 
(48) 

 
Delegat: Rektor Hasslerör, Lyrestad 
 
Del nr: Ärende: Diarienr: 
C4 Beslut skolplacering grundskola Dnr UN 2020/41 

(55)  

 
Delegat: Rektor Hertig Karl 
 
Del nr: Ärende: Diarienr: 
C28 Plats i förskola Dnr UN 2020/180   
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Utbildningsnämnden 

UN § 98                                                   Dnr 2020/00008  

Handlingar att anmäla 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.      

Följande handlingar anmäls och läggs till handlingarna 

1. Miljökontoret Grangärdet Livs – Kontrollrapport. 

2. Miljökontoret Högelid Livs - Avgift - Extra off kontroll. 

3. Miljökontoret Högelidsskolan Livs - Kontrollrapport - Uppföljande 
kontroll. 

4. Miljökontoret Sjötorps förskola Livs – Kontrollrapport. 

5. Miljökontoret Unicaskolan Livs – Kontrollrapport. 

6. Miljökontoret Unicaskolan Tjänsteanteckning. 

7. Planenheten - Beslut om samråd förslag till detaljplan för Ladukärr 2 1 
med flera Mariestads kommun. 

8. Planenheten - Samrådsremiss Gamla staden. 

9. Planenheten Samrådsremiss Norra infarten. 

10. Protokollsutdrag Dialogmöte budget Beslut-202000213-KS-§ 196. 

11. Protokollsutdrag Avtal särskild kollektivtrafik Beslut-202000226- 
KS-§ 209. 

12. Skolverket - Info skolenkät vt 2021. 

13. SKR BRÅ - Inbjudan Trygghetsdag 24 september. 

14. Torsö skärgårdsskola ändring i ägar- och ledningskretsen.                   

 

 

 
 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

Sida 20 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 99                                                   Dnr 2020/00004  

Uppdrag till utbildningschef 
  

Beslut 

Utbildningsnämnden ger utbildningschef följande uppdrag: 

 

1. Vid enheter inom sektor utbildning där behov finns ombesörja att 
områdena förses med kameraövervakning. 

2. Utreda hur resurser för elever med särskilda behov påverkats sedan 
Mariestads kommun infört fler hemmaplanslösningar.                             

 

 

Expedierats till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

Sida 21 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 100                                                   Dnr 2020/00002  

Sekretess. Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade 
kränkningar.  
  

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Statistik gällande inkomna ärenden, utredningar och avslutade befarade 
kränkningsärenden redovisas för maj till och med 12 juni 2020. 

 

Grundskolechef informerar om följande befarade kränkningsärenden: 

Id 168973, 167672, 171609, 171625, 171703 och 171849.         

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  
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