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Beslutande organ Utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid  Stadshuset, Österön, kl. 08.30-10.30 

 
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, § 62 
Annica Henrysson avdelningschef förskola & ped. omsorg, §§ 63-64 
Maria Helgée skoljurist, §§ 63-64 
Marcus Fougner ekonom, §§ 63-65 
Majlis Häljeskog kostchef, §§ 67-68 

Justerare Sture Pettersson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, utbildningsförvaltningen 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 61-78 

 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 2022-09-06 

Anslagsdatum 2022-09-09 Anslaget tas ner 2022-09-30 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, utbildningsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Carina Törnell  
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 61                                                   Dnr 2022/00005  

Systematiskt kvalitetsarbete - Befarade kränkningsärenden 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen om befarade 
kränkningar. 

Bakgrund 

 Statistik över befarande kränkningsärenden inkomna under juni-augusti månad 
redovisas.                  

 

 

 
 

 

 



 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-06 

Sida 4 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 62                                                   Dnr 2022/00029  

Julöppet. Förskola och Fritidshem  

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens beslutar att Kronoparkens förskola och Unicaskolans 
fritidshem har öppet den 27/12, 28/12, 29/12, 30/12 2022. Övriga förskolor och 
fritidshem är stängda under denna period. 

Bakgrund 

Mellan jul och nyårshelgen 2022 är det fyra arbetsdagar för förskola och 
fritidshem. Behovet av omsorg mellan jul och nyår har tidigare år varit svårt att 
planera utifrån att vårdnadshavare anmäler behov av plats men inte nyttjar sin 
anmälda plats. Detta innebär att flera enheter 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 effektivt 
samordna personalen. För att kunna samordna matförsörjning under dessa dagar 
behöver samordning ske av verksamheterna liksom lokalvård och 
vaktmästarservice. 
 
Bedömning ur miljömässig dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning förskola och grundskola bedömer att beslutet 
följer avsikten att ta hänsyn till miljö utifrån att el- och vattenförbrukning minskar 
samt att transporter centraliseras och minimeras. 
 
Bedömning ur social dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning förskola och grundskola bedömer att beslutet 
följer barnens och elevernas möjlighet att delta i planerad gruppverksamhet där 
tillgänglighet skapas för att delta i aktiviteter som är fysiska och sociala med 
tillgång till miljöer som är centrala i Mariestads kommun. Beslutet möjliggör 
rektors och enhetschefer beslut att tillgodose personalens önskemål i högre 
utsträckning för att skapa möjlighet för vila.  
 
Bedömning ur ekonomisk dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning förskola och grundskola bedömer att beslutet 
följer avsikten att minimera kostnader för pedagogisk personal, måltidspersonal 
samt personal inom lokalvården.  
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Forts § 62 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Julöppna förskolor och fritidshem” upprättad av avdelningschef 
för förskola och pedagogisk omsorg, grundskolechef och utbildningschef. 

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 63                                                   Dnr 2022/00137  

Bidrag pedagogisk omsorg, fristående huvudman för  
år 2022  

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar fastställa bidrag för pedagogisk omsorg 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade den 29 oktober 2014, Un § 155, föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för resursfördelningsmodell för 
förskoleverksamhet och för resursfördelningsmodell för grundskola F-9.                             
De framtagna riktlinjerna för resursfördelning har inte omfattat pedagogisk 
omsorg. Kommunal pedagogisk omsorg finansieras via anslag, ett årligt fastställt 
belopp per dagbarnvårdare. 

Det har inkommit en ansökan om rätt till bidrag för fristående pedagogisk 
omsorg. Det innebär att kommunen måste fastställa ett bidrag för fristående 
pedagogisk omsorg. Principen om lika villkor för kommunal och enskild 
verksamhet ska även gälla för pedagogisk omsorg. Bidraget till pedagogisk 
omsorg ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelningen av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Det 
föreslagna bidraget utgår från kommunens kostnader per barn inklusive 
personalkostnader och övriga omkostnader såsom mat, material, lokaler. Utöver 
detta en kompensation för administration med en procent av grundbeloppet. 

 

 

Grundbelopp per barn för 
barn på fristående 
pedagogisk omsorg 1-2 år 3-5 år 

Grundbelopp 
                                                          

127 518 kr            112 793 kr  

Administration  (1% påslag) 
                                                              

1 275 kr                1 128 kr  

Momskompensation (6% 
påslag) 

                                                              
7 728 kr                6 835 kr  

Föräldraavgifter 
                                                          

-11 198 kr            -11 198 kr 

Totalt grundbelopp per 
barn inkl. administration 
och momskompensation 

                                                          
125 323 kr            109 558 kr  
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Forts § 63 

 

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

Bedömning ur social dimension 
 
Utbildningsförvaltningen bedömer att fastställt bidrag följer avsikten med att 
tillgodose en likvärdig utbildning för alla barn utifrån denna dimension. 
 
Bedömning ur ekonomisk dimension 

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

Underlag för beslut 

Bidrag pedagogisk omsorg 2022 fristående huvudmän. 

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 64                                                   Dnr 2022/00103  

Ansökan fristående pedagogisk omsorg, C-företaget 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

1. Utbildningsnämnden beslutar att C-företaget Dagbarnvårdare, ekonomisk 
förening, har rätt till bidrag, enligt beslut om bidrag pedagogisk omsorg 
fristående huvudman för år 2022, i enlighet med 25 kap. 10, 11 och 12 §§ 
skollagen (2010:800) för verksamhet enskild pedagogisk omsorg i 
Mariestads kommun för barn i åldrarna 1-5 år.  

2. Utbildningschef får i uppdrag att räkna fram eventuell avgift för framtida 
ansökningar till fristående verksamheter inom utbildningsförvaltningen.   
        

Bakgrund 

C-företaget Dagbarnvårdare, ekonomisk förening inkom 2022-03-24 med en 
ansökan om att starta och bedriva enskild pedagogisk omsorg i Mariestads 
kommun med totalt 12 stycken platser för barn i åldrarna 1-5 år.   
 
Rätten till bidrag regleras i 25 kap skollagen. 25 kap. 10 § stadgar följande:  
 
Den kommun där en enskild bedriver sådan pedagogisk omsorg som avses i 2 § ska efter 
ansökan besluta att huvudmannen har rätt till bidrag om 
   1. huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande 
 offentlig verksamhet, 
   2. verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande 
 verksamhet, 
    3. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda 
 motsvarande verksamhet, med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att inte 
 lämna bidrag för enligt 13 § andra stycket, och 
    4. avgifterna inte är oskäligt höga. 
 
Utbildningsförvaltningen har granskat inkomna handlingar och finner att C-
företaget uppfyller de uppställda kraven för erhållande av bidrag. 
 
25 kap. 11 § stadgar följande:  
Hemkommunen ska lämna bidrag till en huvudman som har rätt till bidrag enligt 10 § för 
varje barn som tas emot. 
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 12 § och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 13 §. 
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Forts § 64 
 
25 kap 12 § stadgar följande:  
Grundbeloppet ska avse ersättning för 
   1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 
   2. pedagogiskt material och utrustning, 
   3. måltider, 
    4. administration, 
    5. mervärdesskatt, och 
    6. lokalkostnader. 
 
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till sin egen pedagogiska omsorg. Om kommunen inte tillhandahåller pedagogisk omsorg 
ska bidraget bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till den enskilda verksamhetens 
innehåll och omfattning.          

Underlag för beslut 

- Ansökan om att starta enskild pedagogisk omsorg Mariestads kommun. 

- Ansökan om start av pedagogisk omsorg. 

- Verksamhetsplan för familjedaghemmet Hoppetossan. 

- Svar på kompletterande frågeställningar från Mariestads kommun gällande    
 ansökan om att starta enskild pedagogisk omsorg. 

- Beslut om bidrag pedagogisk omsorg fristående huvudman för år 2022, i 
 enlighet med 25 kap. 10, 11 och 12 §§ skollagen (2010:800) för verksamhet 
 enskild pedagogisk omsorg i Mariestads kommun för barn i åldrarna 1-5 år.      

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsförvaltningen 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 65                                                   Dnr 2021/00206  

Budget 2022 Delårsbokslut, tertial 2 inkl. måluppföljning 

  

Beslut 

Arbetsutskottet noterar att förvaltningen inte har hunnit få fram något 
delårsbokslut till dagens arbetsutskott. Finns inget delårsbokslut att besluta om.    

Bakgrund 

Information om arbetet med att ta fram delårsbokslutet. Förvaltningen arbetar 
intensivt med att få delårsbokslutet för 2022 klart.                
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 66                                                   Dnr 2021/00295  

Internkontrollplan delårsuppföljning 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden godkänner intern kontrolluppföljning tertial 2 2022. 

Bakgrund 

Intern kontrollplan 2022 antogs av utbildningsnämnden den 22 mars 2022 (Un § 
48). Enligt beslutad intern kontrollplan 2022 sker återrapportering till 
utbildningsnämnden vid två tillfällen, vid delårsbokslut i september 2022 och vid 
årsbokslut februari 2023. 
 
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.  
 
Bedömning ur ekonomisk dimension 

Utbildningsförvaltningen bedömer att samtliga kontrollpunkter har ekonomisk 
påverkan, var och en på sitt sätt, vilket framgår av beskrivningen av 
kontrollpunkterna.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Internkontroll - tertial 2" upprättad av utbildningschef. 

Uppföljning internkontroll – tertial 2.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 67                                                   Dnr 2022/00109  

Riktlinje för kostverksamheten i Mariestads kommun - 
återremiss från 14 juni 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar anta upprättad riktlinje för kostverksamheten i 
Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Nuvarande riktlinjer för kostverksamheten beskriver syfte, ansvar och hur 
kostverksamheten ska bedrivas. Riktlinjen ska revideras en gång per 
mandatperiod. Efter att ha undersökt och jämfört med andra kommuners 
kostriktlinjer/policys uppdateras nuvarande riktlinjes innehåll. Kostavdelningen 
har tagit fram ett förslag som beskriver kostavdelningens leveranser av måltider 
med mera till utbildningsförvaltningen samt till äldre- och omsorgsförvaltningen. 

Revideringen innehåller tillägg kopplade till folkhälsoplan och Agenda 2030.  

Utbildningsnämnden beslutade 2022-06-14, Un § 108, om återremiss för att 
utreda om information kring specialkost borde ingå i riktlinjerna. Samt att skriva 
in i riktlinjen att medicinskt intyg krävs gällande specialkost. Detta är nu 
genomfört. 
 
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 § 67 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Riktlinje för kostverksamheten i Mariestads kommun” 
upprättad av kostchef och utbildningschef. 

Riktlinje för kostverksamheten i Mariestads Kommun.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 68                                                   Dnr 2022/00125  

Kost äldreomsorg - Diskussionsärende 

  

      

Diskussion kring frågor gällande kosten inom äldreomsorgen.                  
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 69                                                   Dnr 2020/00036  

Riktlinje Systematiskt kvalitetsarbete 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden fastställer reviderad riktlinje för det systematiska 
kvalitetsarbetet.       

Bakgrund 

Enligt skollagen 4 kap 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.  
 
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. 

 
Bedömning ur ekonomisk dimension 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Revidering – Riktlinje Systematiskt kvalitetsarbete” upprättad av 
utbildningschef. 

Riktlinje Systematiskt kvalitetsarbete.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 70                                                   Dnr 2022/00134  

Utbildningsnämndens delegationsordning 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar att från och med 2022-09-24 göra följande 
förändringar i nämndens delegationsordning: 

1. Delegation C8 för mottagande till gymnasiesärskola flyttas från barn- och 
elevhälsochef till avdelningschef för gymnasieskolan.  

 
2. Delegation C5 mottagande av elev i grundsärskola och C6 besluta om 

studiegång för elev mottagen i grundsärskola.  C7 mottagande på försök i 
grundsärskola beslut om integrerad skolgång för grundskoleelev i 
grundsärskolan. Dessa delegationsbeslut flyttas från barn- och 
elevhälsochef till avdelningschef för grundskolan.  

 
3. Delegationsbeslut om tidigare skolstart (förskoleklass) från det kalenderår 

barnet fyller 5 år läggs till för avdelningschef grundskola att besluta. 
 

4. För tid under vilken barn- och elevhälsochefstjänsten är vakant beslutar 
nämnden att utbildningschef beslutar i de delegationsbeslut som åligger 
barn- och elevhälsochefen. 

 
5. För tid under vilken avdelningschefstjänsten förskola och pedagogisk 

omsorg är vakant beslutar nämnden att utbildningschef beslutar i de 
delegationsbeslut som åligger avdelningschef för förskola och pedagogisk 
omsorg.       

Bakgrund 

Utbildningsnämnden delegationsordning revideras för att överensstämma med 
utbildningsförvaltningens organisation från och med 2022-09-24. 
 
Bedömning ur miljömässig dimension 

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

Utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna 
dimension.  
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Forts § 70 
 
Bedömning ur ekonomisk dimension 

Utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna 
dimension.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Utbildningsnämndens delegationsordning" upprättad av 
nämndsekreterare och utbildningschef. 

Utbildningsnämndens delegationsordning. 

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 71                                                   Dnr 2022/00136  

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska del 
(skolhälsovården) och psykologiska insatser 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar att utse utbildningschef Maria Appelgren som 
verksamhetschef för elevhälsans medicinska del (skolhälsovården) och 
psykologiska insatser från och med 2022-10-01. 

Bakgrund 

Alla som bedriver yrkesmässig hälso- och sjukvård är vårdgivare så även 
kommunen. Utbildningsnämnden är en av vårdgivarens (Mariestads kommun) 
representant och ansvarar för elevhälsans medicinska insatser (skolhälsovården). 
Elevhälsans medicinska del lyder under Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Inom 
hälso- och sjukvård skall det finnas någon, utsedd av nämnden, som ansvarar för 
verksamheten (verksamhetschef). En viss del av psykologens tjänsteutövning 
omfattas också av Hälso- och sjukvårdslagen. 
 
Bedömning ur miljömässig dimension 

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

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

Utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna 
dimension.        

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Verksamhetschef för elevhälsans medicinska del 
(skolhälsovården) och psykologiska insatser” upprättad av nämndsekreterare och 
utbildningschef. 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 72                                                   Dnr 2022/00115  

Verksamhetsbesök lå 2022/23 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar om följande verksamhetsbesök 2022/2023 

• Tunaholmsskolan 7-9 

• Prismaskolan 

• Termitens förskola 

• Unicaskolan 

• Grangärdets skola 

• Dacapo högskoleplattform  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden genomför varje år ett flertal verksamhetsbesök för att se de 
olika verksamheterna som nämnden ansvarar för eller har anknytning till. I 
samband med årsskiftet tillträder ny utbildningsnämnd och avsatt tid för 
nämnden behöver även disponeras för teoretisk genomgång av huvudmannens 
uppdrag. Utbildningsnämnden föreslås därför besöka något färre antal 
verksamheter än föregående läsår.  
 
Bedömning ur miljömässig dimension 

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

Utbildningsförvaltningen bedömer att möjliggörandet för nämnden att göra 
verksamhetsbesök följer avsikten med att tillgodose en likvärdig utbildning för 
barn och elever utifrån denna dimension. Grunden är en likvärdig utbildning där 
barn och elever ges förutsättningar till fullföljd utbildning vilket därmed 
förebygger risken för utanförskap i samhället på sikt. 
 
Bedömning ur ekonomisk dimension 

Utbildningsförvaltningen bedömer att utbildningsnämnden har behov av att se 
verksamheten och uppdragets komplexitet för att ha med som grund i de beslut 
som fattas kring budget för verksamheten.  
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Forts § 72 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ” Utbildningsnämndens verksamhetsbesök 2022/2023” 
upprättad av utbildningschef.  

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 73                                                   Dnr 2022/00108  

Remiss: Samverkansavtal för samhällsorientering 2023-01-
01 till 2024-12-31 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till samverkansavtal för 
samhällsorientering Skaraborg 2023-01-01--2024-12-31. 

Bakgrund 

Samhällsorientering i Skaraborg bedrivs genom kommunsamverkan inom 
Skaraborg sedan 2014. Det övergripande syftet och målet är att alla nyanlända i 
Skaraborg ska få en samhällsorientering av hög kvalitet. 

Varje kommun ska ha en plan för samhällsorientering och erbjuda 
samhällsorientering. 

Samordningen av samhällsorienteringen tillhör organisatoriskt Skövde kommun. 
En samverkansgrupp bestående av representanter för verksamhetsansvariga för 
samhällsorienteringen i de medverkande kommunerna ska fungera som 
referensgrupp och ge råd och vägledning i utvecklingsarbetet. 

Skaraborgs skol- och utbildningschefer har ställt sig bakom det nya avtalet.  
 
Bedömning ur miljömässig dimension 

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

Utbildningsförvaltningen bedömer att genomförandet av samhällsorientering är 
viktig för aktuell målgrupp ur sociala aspekter. 
 
Bedömning ur ekonomisk dimension 

Utbildningsförvaltningen bedömer att samverkan kring 
samhällsorienteringsutbildningen gör uppdraget ekonomiskt effektivt.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ” Samverkansavtal för samhällsorientering 2023/2024” upprättad 
av utbildningschef. 

Samverkansavtal samhällsorientering 2023-01-01--2024-12-33. 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden  
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 74                                                   Dnr 2022/00117  

Läsårstider 2023/2024 

  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar att höstterminen 2023 börjar den 23 augusti och 
slutar den 21 december. Vårterminen 2024 börjar den 9 januari och slutar den 14 
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).  

Utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag på läsårstider för 2023/2024.        

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Läsårstider 2023/24, läsårsstart och läsårsslut” upprättad av 
utbildningschef.   

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsförvaltningen 
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 75                                                   Dnr 2022/00006  

Skolskjutsärenden 

  

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen om skolskjutsärenden 
under juni och augusti 2022.        

Bakgrund 

Redovisning av skolskjutsärenden handlagda under juni och augusti 2022. Under 
tidsperioden har sex ärenden fått avslag.              

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.      
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 76                                                   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 

Uppdragslistan per den 25 augusti 2022.      
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 77                                                   Dnr 2022/00007  

Information på sammanträdet 

  

- Utbildningschef informerar om att hon tillsammans med grundskolechef 
och nämndsekreterare uppvaktat Torsö Skärgårdsskola vid deras 10 års 
jubileum. 

- Två avdelningschefstjänster har varit utlysta. 17 respektive 18 sökande har 
kommit in till tjänsterna. Utbildningschef informerar om hur båda 
verksamheterna kommer att ledas under den tid avdelningschefstjänsterna 
för förskola och pedagogisk omsorg samt barn- och elevhälsan är vakanta.   

- Organisationen för grundskolan ses över då det i dagsläget saknas två 
biträdande rektorer.  

- Information angående en insändare i Mariestads tidning ”När är det fullt 
på fritids”. Det är sju personal på 80 elever (förekommer sällan att alla elever 
är där under samma tider). Eleverna delas in i olika grupper.                        
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Utbildningsnämndens arbetsutskott 

UNAU § 78                                                   Dnr 2022/00004  

Övriga frågor 

  

              

- Gunilla Nilsson undrar om Grundsärskolan sätter betyg. Utbildningschef 
svarar att det inte sätts några betyg generellt. Grundsärskoleelev kan vara 
integrerad i grundskolan och en elev i grundskolan kan läsa enligt 
grundsärskolans läroplan. 

 

- Arne Andersson undrar om utbildningsnämnden/förvaltningen har koll 
på energin? Hur kan utbildningsnämndens verksamheter minska ned på 
energianvändningen. Utbildningschefen får i uppdrag att ställa frågan till 
Tekniska nämnden/förvaltningen.           

 

 

 
 

 


