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Beslutande organ Utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid  Stadshuset, Hovden, kl. 08.00-10.30 

 
Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande 

Sture Pettersson  (S) vice ordförande 
Anita Olausson  (S) ledamot 
Brita Kvicklund  (L) tjänstgörande ersättare 
Ola Jonegård (M) tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare Maria Appelgren  utbildningschef 
Carina Törnell  sekreterare 
Anna-Karin Yséus  grundskolechef, §§ 89-90 
Annica Henrysson  chef förskola och ped. omsorg, §§ 90-91 
Erik Eriksson  gymnasiechef/rektor, §§ 92-93 
Maria Helgée  skoljurist, §§ 94-98 

Justerare Sture Pettersson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 89-105 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-10-06 

Anslagsdatum 2020-10-12 Anslaget tas ner 2020-11-11 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 89                                                   Dnr 2020/00002  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningar, 
klagomål och synpunkter 2020 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.  

Bakgrund 

Statistik gällande inkomna ärenden, utredningar och avslutade befarade 
kränkningsärenden redovisas.  

Grundskolechef informerar om kränkningsärenden och händelser.  
ID 184339, 184369,184718.             

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 90                                                   Dnr 2019/00115  

Julöppet -  förskola och fritidshem 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar att Hertig Karls förskola och Unicaskolans 
fritidshem har öppet den 28/12, 29/12, 30/12. Övriga förskolor och fritidshem 
är stängda under denna period.        

Bakgrund 

Mellan jul och nyårshelgen 2020 är det tre arbetsdagar för förskola och 
fritidshem. De senaste åren har det varit få barn och elever på förskolor och 
fritidshem under julledigheten. Behovet av omsorg dessa dagar har varit svårt 
att planera utifrån att vårdnadshavare anmäler behov av plats men inte nyttjar 
sin anmälda plats. Detta innebär flera enheter har haft få barn och elever utifrån 
den organisationen som planerats. För en bättre samordning, effektivitet och 
personalplanering är färre öppna enheter genomförbart då det faktiska behovet 
av platser tillgodoses. När många enheter är öppna är det svårt att samordna 
effektivt personalen För att kunna samordna matförsörjning under dessa dagar 
behöver samordning ske av verksamheterna liksom städ och vaktmästarservice. 

Förändring från 2019/20 är att även Lyrestad och Tidavads förskola och 
fritidshem kommer att hålla stängt.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Julöppet förskolor och fritidshem" upprättad av chef förskola 
och pedagogisk omsorg och utbildningschef. 

Statistik närvaro barn och elever på Lyrestad och Tidavads skolor 2019/2020.       

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 91                                                   Dnr 2019/00331  

Återkoppling -  utfasning av skadliga ämnen i kommunens 
förskolor 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar genomföra nödvändiga inköp till de enheter där 
möblemang kvarstår som behöver bytas ut för att uppnå giftfri förskola. 
Undantag görs från inköpsstopp med 76 tkr, av driftmedel, för att åtgärda de 
sista delarna i giftfri förskola.       

Bakgrund 

Utbildningsnämnden, 2020-02-20 (UN § 23), föreslog fullmäktige besluta att 
Mats Karlssons motion angående utfasning av skadliga ämnen i kommunens 
förskolor (KS 2019/452) anses vara besvarad då arbetet för en giftfri förskola 
är pågående och är en ständigt medveten process. Handlingsplan giftfri förskola 
är en del av ett pågående och medvetet arbete som görs vid förskolorna. 
Utbildningsnämnden gav i uppdrag till utbildningschefen att återkoppla om hur 
arbetet med att efterfölja framtagen ”Handlingsplan giftfri förskola” går och 
eventuellt revidera densamma 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-09-08 (Unau § 69) om 
återremiss av ärendet för att ta fram en kostnadskalkyl.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Återkoppling – Utfasning av skadliga ämnen i kommunens 
förskolor” upprättad av chef förskola och pedagogisk omsorg och 
utbildningschef. 

Skrivelse Giftfri förskola – åtgärder samt kostnad.        

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 92                                                   Dnr 2020/00064  

Programstruktur 2021 - Vadsbogymnasiet 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om återremittering för att ta fram 
kostnadskalkyl för start av Handels- och administrationsprogrammet samt en 
redovisning över hur det ser ut med elever vid Handels- och 
administrationsprogrammet i övriga Skaraborg och vilka inriktningar de har.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade 2020-03-17 (Un § 47) om flera förändringar i 
programstrukturen på Vadsbogymnasiet. På grund av sökresultatet efter första 
valomgången i februari 2020 minskades elevantalet på 
Samhällsvetenskapsprogrammet till 30 elever (1 klass) och elevantalet på 
Ekonomiprogrammet ökades till 50 (2 klasser) inför höstterminen 2020. 
Utbildningsnämnden beslutade även att höstterminen 2021 starta Handels- och 
administrationsprogrammet med 16 platser. Samtidigt minskades elevantalet på 
ekonomiprogrammet från 50 elever till 25 elever från och med höstterminen 
2021. 

Efter nämndens beslut i mars har ett antal saker inträffat som innebär att det 
finns orsak att ändra UN:s beslut kring Handels- och 
administrationsprogrammet.  

När slutantagningen gjorts den 28 juni 2020 visade det sig att nämndens 
dimensionering av ekonomiprogrammet var väl avvägd. Efter slutintagningen 
hade Ekonomiprogrammet enbart 4 reserver och fyllde sina platser med 
förstahandssökande till 90%. Ekonomiprogrammet infördes på gymnasiet i 
Sverige 2011 och har hos många huvudmän vuxit så att det är ett av de största 
programmen. Utvecklingen på Vadsbogymnasiet följer en nationell trend och är 
således inte förvånande. Det måste därför övervägas om det är lämpligt att till 
höstterminen 2021 minska antalet platser på programmet med hälften för att ge 
plats för Handels- och administrationsprogrammet. Detta skulle kunna leda till 
att elever från Mariestad som vill läsa på Ekonomiprogrammet skulle behöva 
söka sig till annan huvudman kommande läsår.           

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Programstruktur 2021 - Vadsbogymnasiet" upprättad av 
gymnasiechef/rektor och utbildningschef. 

Skrivelse angående programstruktur 2021.  

Expedierats till: 
Gymnasiechef/rektor   
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 93                                                   Dnr 2020/00225  

Samverkansavtal Kommunal vuxenutbildning 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar anta Samverkansavtal för Vuxenutbildningen i 
Skaraborg samt bilaga 1 och 2 att gälla från 2021-01-01 till 2024-12-31.  

Bakgrund 

Kommunerna i Skaraborg samverkar om vuxenutbildning.  

Målsättning är att skapa en sammanhållen, konkurrenskraftig och 
marknadsanpassad vuxenutbildning i Skaraborg. Avtalet ska leda till att de 
kommunala resurserna optimeras både ur ett ekonomiskt och ett kvalitativt 
perspektiv bland annat genom att utnyttja hela delregionens kapacitet av 
utbildningsresurser och av intresserade studerande. En öppen samverkansform 
ska gynna kommuninvånare, näringsliv och offentlig verksamhet.  

Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund rekommenderar 
medlemskommunerna att anta samverkansavtalet samt bilaga 1 (Ekonomiska 
villkor och förutsättningar 2021-2024) och bilaga 2 (Kvalitetsuppföljning 2021-
2024).         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Samverkansavtal Kommunal vuxenutbildning i Skaraborg, 
2021-2024" upprättad av utbildningschef. 

Samverkansavtal för Vuxenutbildningen i Skaraborg, inklusive bilaga 1 och 2.       

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 94                                                   Dnr 2020/00243  

Läsårstider 2021/2022 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar att höstterminen 2021 börjar den 18 augusti och 
slutar den 22 december. Vårterminen 2022 börjar den 11 januari och slutar den 
10 juni.       

Bakgrund 

Enligt 3 kap. 2 och 3 §§ skolförordningen (2011:185) ska läsåret ha minst 178 
skoldagar och minst 12 lovdagar. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. 
Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen. 
Motsvarande bestämmelser finns i 3 kap. 1 och 2 §§ gymnasieförordningen 
(2010:2039).  

Sektor utbildning har tagit fram förslag på läsårstider för 2021/2022.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Läsårstider 2021/2022" upprättad av skoljurist och 
utbildningschef. 

Läsårstider 2021/2022, grundskola. 

Läsårstider 2021/22, gymnasieskola.       

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 95                                                   Dnr 2019/00003  

Utbildningsnämndens delegationsordning 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden antar tillagda punkter i nämndens delegationsordning 
avseende upphandlingsärenden, revidering av personuppgiftsregistret, yttranden 
förvaltningsrättsliga ärenden.       

Bakgrund 

Delegation avseende upphandlingsärenden är tillagt i utbildningsnämndens 
delegationsordning i enlighet med LOU (lagen om offentlig upphandling).  

Arbetsutskottet tilldelas delegation att godkänna principiellt viktigt innehåll i 
förfrågningsunderlag för ej rutinmässiga upphandlingar som bedöms överskrida 
lagstadgad direktupphandlingsgräns exempelvis projektrelaterade upphandlingar 
och tidigare ej upphandlade ramavtalsområden. 

Utbildningschef och upphandlare med samordningsansvar tilldelas delegation 
att besluta anta anbud samt teckna kontrakt/avtal enligt genomförd 
upphandling. 

Utbildningschef får delegation att revidera utbildningsnämndens 
personuppgiftsregister. 

Utbildningschef ges delegation att avge yttranden i förvaltningsrättsliga 
ärenden.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Utbildningsnämnden delegationsordning – 
upphandlingsärenden” upprättad av nämndsekreterare,  
skoljurist och utbildningschef.    

Reviderad Delegationsordning.    

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 96                                                   Dnr 2020/00236  

Yttrande till skolinspektionen - sekretess 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.  

Bakgrund 

Utbildningsnämndens arbetsutskott informeras om inkommet elevärende.         

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 97                                                   Dnr 2020/00242  

Yttrande till skolinspektionen - sekretess 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden informeras om inkommet elevärende.           

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 98                                                   Dnr 2020/00222  

Beslut från Barn- och elevombudet angående 
kränkningsärende 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen.       

Bakgrund 

Utbildningsnämndens arbetsutskott informeras beslut från Barn- och 
elevombudet angående ett kränkningsärende.  

Utbildningschef har med anledning av ärendet givit grundskolechef i uppdrag 
att säkerställa skolans arbete med diskriminering och kränkande behandling och 
rutinerna som följer att detta. Detta arbete kommer att återkopplas till nämnden 
i november 2020.         

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet. 

Beslut från Barn- och elevombudet.     
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 99                                                   Dnr 2018/00349  

Sammanträdestider UN, UNAU 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden godkänner sammanträdestiderna 2021 för 
utbildningsnämnden och utbildningsnämndens arbetsutskott.       

Bakgrund 

Nämndsekreteraren har tagit fram ett förslag till sammanträdestider 2021 för 
utbildningsnämnden och utbildningsnämndens arbetsutskott. Mötena är från 
januari 2021 förlagda på måndagar och mötena startar klockan 08.30. 

Unau måndagar klockan 08.30. 
Lokal: Dillö, entréplan i 
Stadshuset. 
 

Un måndagar klockan 08.30.  
Lokal: Vänersalen, entréplan i 
Stadshuset (i samband med 
verksamhetsbesök andra lokaler).   

 18 januari    1 februari 

    8 februari Tertial 3 (2020) Bokslut     1 mars Tertial 3 (2020) Bokslut 

    8 mars   22 mars 

    6 april   (OBS! Tisdag)  19 april   

    3  maj   Tertial 1   17 maj  Tertial 1 

    7 juni     21 juni   

  

 30 augusti Tertial 2 Delårsbokslut  20  september Tertial 2 Delårsbokslut 

 27 september    11  oktober 

  25 oktober    15  november    

    6 december   20  december 

                                                    

Underlag för beslut 

Förslag till sammanträdestider för utbildningsnämnden och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 2021.       

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 

 



 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Sida 14 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 100                                                   Dnr 2020/00169  

Pwc Ekonomisk genomlysning - Riktlinjer för 
ekonomistyrning 

  

Beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till utbildningsnämnden utan eget förslag 
till beslut.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit initiativ till att genomföra en 
genomlysning av utbildningsnämndens och sektor utbildnings verksamhet och 
ekonomi. Uppdraget har utförts av extern konsult PWC.  

Efter delrapport 1 beslutade kommunstyrelsen att ge utbildningsnämnden ett 
särskilt uppdrag att ta fram riktlinjer för ekonomistyrning. Detta med syfte att 
skapa en transparent och tydlig styrning inom nämndens ansvarsområde. 
Riktlinjerna ska bygga på kommunfullmäktiges Policy för verksamhets- och 
ekonomistyrning. Arbetet har genomförts tillsammans med 
ekonomiavdelningen.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Riktlinjer för ekonomistyrning - utbildningsnämnden" 
upprättad av utbildningschef. 

Riktlinje för ekonomistyrning inom utbildningsnämnden. 

Beslut Ks § 127 Översyn av utbildningsnämndens skolorganisation och 
struktur.     

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 101                                                   Dnr 2020/00170  

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete - 
sammanställning läsåret 2019/2020 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

1. Utbildningsnämnden godkänner ”Sammanställning av huvudmannens 
systematiska kvalitetsarbete läsår 2019/2020”.  

2. Utbildningsnämnden beslutar att höstens dialogmöte fokuserar på 
enheternas resultat och specifikt följa upp Grangärdets skola och 
Unicaskolan. Att vårens dialogmöte fokuserar på justeringar i mätning 
av resultat efter Skolinspektionens granskning 2020.  

3. Utbildningsnämndens besluter att höstens verksamhetsbesök utgår med 
anledning av pandemi. Våren 2021, nya skolrestaurangen vid 
Tunaholmsskolan och Vadsbogymnasiet, Vadsbogymnasiet och 
Vuxenutbildningen, Björkgårdens kök, Unicaskolan och Grangärdets 
skola.     

Bakgrund 

Enligt 4 kap. skollagen (2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på 
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de mål 
som finns för utbildningen och det systematiska kvalitetsarbetet ska 
dokumenteras. Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen ska 
även genomföras på förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på 
enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig 
personal och elever. Barn i förskolan/pedagogisk omsorg, deras 
vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i 
arbetet.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse " Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete - 
sammanställning läsåret 2019/2020" upprättad av avdelningschefer sektor 
utbildning och utbildningschef. 

Sammanställning kvalitetsarbete läsåret 2019/2020.       

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 102                                                   Dnr 2020/00012  

Skolskjutsärenden 2020 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.  

Bakgrund 

Redovisning av skolskjutsärenden handlagda under september 2020.       

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 103                                                   Dnr 2020/00003  

Information på sammanträdet 

  

 

Onsdag 7 oktober 2020 är det byggstart av Kronoparkens förskola. Klockan 
11.00 tas första spadtaget av kommunstyrelsens ordförande.                             
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 104                                                   Dnr 2020/00004  

Uppdrag till utbildningschef  

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.             

Behandling på sammanträdet 

Listan över givna uppdrag till utbildningschef av utbildningsnämnden gick 
igenom.             
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 105                                                   Dnr 2020/00005  

Övriga frågor 

  

 

Inga övriga frågor denna gång.                          

      

 

 

 
 

 


