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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 18

Dnr BUN 2012/0091, 2013/0012

Information:
Barn- och utbildningsnämndens budget år 2013 och 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Ekonom/controller Pia Svartén informerar om de ekonomiska förutsättningarna för nämndens verksamhet år 2013. Nämndens budget för innevarande år visar i dagsläget ett underskott om 13,6 miljoner kronor.
Förskole- och grundskoleverksamheten samt AME har upprättat detaljbudgetar i balans för
innevarande år. Gymnasieskolan har ännu inte upprättat en detaljbudget för innevarande år.
Ekonom/controller Pia Svartén informerade även om förutsättningarna för nämndens budget år 2014.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonom/controller Pia Svartén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 19

Dnr BUN 2011/0055

Bokslut år 2012 för barn- och utbildningsnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunstyrelsen att underskott gentemot
2012 års driftbudget med 5 237 tkr inte överförs till 2013 års budget.
2. Barn- och utbildningsnämnden äskar till kommunstyrelsen att överskott gentemot investeringsbudget för år 2012 med 576 tkr överförs till 2013 års investeringsbudget.
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att det ekonomiska underlaget ska kompletteras inför barn- och
utbildningsnämndens behandling av ärendet. Kompletteringen ska belysa den stora skillnaden mellan de ekonomiska prognoserna och bokslutet.
Bakgrund

Bokföringen för 2012 har avslutats. Under februari kommer årsredovisning att färdigställas
och revision av bokslut att ske. Enligt kommunens styrprinciper ska driftresultatet överföras
till nästkommande års budget. Formellt fattar kommunstyrelsen beslut om hur över- och
underskott ska hanteras för såväl drift- som investeringsbudget.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden begär att
kommunstyrelsen frångår styrprinciperna med hänsyn till storleken på 2012 års underskott
och 2013 års obalans i nämndens budget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Ulf Jansson, Pia Svartén samt Lars Stäring 2013-01-31, Bokslut 2012
Barn- och utbildningsnämnden.
______________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden
Expedieras till:
Ekonom/controller Pia Svartén
Ekonom Ulf Jansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 20

Dnr BUN 2012/0079

Revisionsrapport – Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i
behov av särskilt stöd i grundskolan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ger t.f. förvaltningschefen i uppdrag att utarbeta ett förslag till svar på vilka åtgärder nämnden har för avsikt att vidta med anledning av
rapporten och revisorernas synpunkter.
Bakgrund

På uppdrag av kommunrevisionen har KPMG genomfört en granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan.
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 finns ett tydligt
ansvar för huvudmännen beträffande stödet till barn och elev. I Skollagen anges att om det
finns risk för att en elev inte bedöms uppnå kunskapsmålen ska det anmälas till rektor som
har ett ansvar att skyndsamt utreda om eleven har behov av särskilt stöd.
Revisionens granskning visar att grundskolan i Mariestads kommun har en tydlig organisation och rutin för arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Av statistik och nyckeltal
framgår också att Mariestads skolor har lägre resurser än jämförelsegrupperna. Revisionen
vill därför att barn- och utbildningsnämnden redogör för:
-

Vilka underlag och bedömningar nämnden gjort vid beslut om minskade resurser till
elevvården.

-

Hur nämnden säkerställer att skolan uppfyller de krav som anges i Skollagen och Läroplanen gällande undervisning och stöd som är anpassat efter elevens förutsättningar
och behov.

Revisorerna önskar att barn- och utbildningsnämnden inkommer med svar, senast den 31
mars 2013, över vilka åtgärder nämnden har för avsikt att vidta med anledning av rapporten
och revisorernas synpunkter.
T.f. förvaltningschef Lars Stäring informerar om revisorernas rapport på arbetsutskottets
sammanträde.
Underlag för beslut

Mariestads kommun revisorerna 2013-01-21, Revisionsrapport avseende ”Granskning av
rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan”.
______________________________________________________

Expedieras till:
T.f. förvaltningschef Lars Stäring
Grundskolechef Katarina Lindberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 21

Dnr BUN 2012/0079

Övergripande granskning av barn- och utbildningsnämnden år 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ger t.f. förvaltningschefen i uppdrag att utarbeta ett förslag till svar på vilka åtgärder nämnden har för avsikt att vidta med anledning av
revisorernas synpunkter.
Bakgrund

Kommunrevisionen har genomfört en övergripande granskning av barn- och utbildningsnämnden år 2012. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden har skapat
förutsättningar för tillräcklig styrning och uppföljning, om verksamheten har god stuktur
och om det finns inbyggda kontroller i arbetet.
Granskningen har genomförts genom att nämnden i förväg fått ett antal utvalda frågor som
besvarats skriftligt till revisorerna som sedan tillsammans med biträde från KPMG träffat
nämnden och diskuterat detta.
Revisorerna ser det som angeläget att nämnden tar fasta på de utvecklingsområden som
lyfts fram i revisionsrapporten. Revisorerna önskar att nämnden inkommer med svar, senast
den 15 mars, vilka åtgärder de har för avsikt att vidta med anledning av revisorernas synpunkter.
T.f. förvaltningschef Lars Stäring informerar om revisorernas övergripande granskning på
arbetsutskottets sammanträde.
Underlag för beslut

Mariestads kommun revisorerna 2013-01-15, Övergripande granskning av barn- och utbildningsnämnden 2012.
______________________________________________________

Expedieras till:
T.f. förvaltningschef Lars Stäring

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 22

Dnr BUN 2013/0034

Förstudie av familjecentralens placering
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ger t.f. förvaltningschefen i uppdrag att
genomföra en förstudie om att flytta öppna förskolan samt familjebehandlingen till de tomställda lokalerna på Marieholmsskolan.
Syftet med förstudien är att tydliggöra möjligheter till samverkan som främjar barnfamiljer
samt en ekonomisk analys. Förstudien ska genomföras i samverkan med förvaltningschefen
för individ- och familjeomsorgen.
Bakgrund

2004 beslutade Mariestads kommun, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt
primärvårdens familjehälsa Västra Götalandsregionen att inrätta en familjecentral placerad
på Mariestads sjukhus. En öppen förskola byggdes till vid familjehälsans befintliga lokaler.
En mötesplats där flera personalkategorier samverkar, barnmorskor, bvc- sköterskor, psykolog, familjepedagog och förskollärare.
Verksamhetens mål är att:
-

Erbjuda en mötesplats till stöd för föräldrar och barn.

-

Stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar.

-

Tidigt upptäcka och ge stöd till barn i behov av särskilt stöd.

I december 2012 beslutade primärvården att flytta all verksamhet förutom öppna förskolan
till den nybyggda delen av Mariestads sjukhus. Konsekvensen blir att öppna förskolan nu
ligger avskilt från övriga verksamheten.
Verksamhetschefen förskola Anna-Karin Yséus informerar om ärendet på arbetsutskottets
sammanträde.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av verksamhetschef förskola Anna-Karin Yséus, t.f. förvaltningschef
Lars Stäring samt förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson 2013-01-28, Alternativ placering
av familjecentralen
______________________________________________________

Expedieras till:
T.f. förvaltningschef Lars Stäring
Verksamhetschef förskola Anna-Karin Yséus
Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 23

Dnr BUN 2013/0035

Yttrande över stödboende för ensamkommande ungdomar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka ett stödboende för ensamkommande
ungdomar enligt socialförvaltningens förslag.
Bakgrund

Vid socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2012-12-04 hade arbetsutskottet att ta
ställning till att inrätta ett stödboende för ensamkommande flyktingbarn, pojkar i åldern 1618 år. Socialnämndens arbetsutskott beslutade att återremittera ärendet för att ge barn- och
utbildningsnämnden möjlighet att yttra sig över de ekonomiska och verksamhetsmässiga
konsekvenserna för barn- och utbildningsnämnden.
Mariestads kommun tar emot ensamkommande flyktingbarn. När barnen/ungdomarna anländer till kommunen som asylsökande placeras de på boendet Luna som drivs av Gryning
vård. Ungdomarna är även inskrivna vid Vadsbogymnasiets introduktionsprogram.
Erfarenhet visar att ungdomarna fortfarande är osjälvständiga och i stort behov av stöd när
de flyttar från Luna. Många andra kommuner inrättar därför stödboende där barnen/ungdomarna kan bo under ytterligare en tid innan de tar steget ut i eget boende. Det
ger en stabilare start och ökar chansen att lyckas i etableringen. Kostnader för placering i
stödboende kan återsökas från migrationsverket avseende varje individs del av kostnaderna.
Vadsbogymnasiet och barn- och utbildningsförvaltningen ser inga utbildningsrelaterade svårigheter med att inrätta ett stödboende för de ensamkommande flyktingbarnen på Björkvägen. Vid utökning av elevunderlag kommer ev. utökning av lärarresurser att erfordras.
Underlag för beslut

Skrivelse ”Inrättande av stödboende för ensamkommande ungdomar” från Anette Karlsson
och Elisabeth Olsson, Socialförvaltningen.
Skrivelse ”Remissvar avseende stödboende för ensamkommande flyktingar från Roger Erkenvåg och Lars Stäring, Barn- och utbildningsförvaltningen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-06

Sida 25

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 24

Dnr BUN 2012/0091

Fördelning av barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget
år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den föreslagna fördelningen av 2013 års investeringsmedel. Den totala investeringsbudgeten uppgår 1 500 tkr och fördelas enligt följande:
Förskolan

300 tkr (IT – Verksamhetsanpassat)

Grundskolan 600 tkr (IT – Verksamhetsanpassat)
Gymnasiet

600 tkr (IT – Verksamhetsanpassat)

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har i budget för år 2013 tilldelats 1 500 tkr i investeringsmedel. Utöver dessa 1 500 tkr har förskolan tilldelats 4 500 tkr till inventarier på förskolorna
Österåsen och Marieholmsskolan.
Underlag för beslut

Skrivelse ”Fördelning av investeringsmedel” från Lars Stäring.
______________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
T.f. förvaltningschef Lars Stäring

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 25

Dnr BUN 2013/0014

Förslag att dela barn- och utbildningsförvaltningen i två förvaltningar
under en gemensam nämnd
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att tills vidare avvakta med att utreda
en delning av barn- och utbildningsförvaltningen i två förvaltningar under en gemensam
nämnd.
Bakgrund

Vid arbetsutskottets sammanträde 2013-01-09 föreslog ordförande Leif Jonegård (FP) att
barn- och utbildningsnämnden skulle besluta om att dela barn- och utbildningsförvaltningen i två förvaltningar under en gemensam nämnd. Respektive förvaltning skulle då innefatta
följande verksamheter:
-

"Grund- och förskoleförvaltning" innefattande grundskola, förskola och pedagogisk
omsorg.

-

"Gymnasieförvaltning" innefattande gymnasieskola, komvux, eftergymnasial utbildning,
musikskolan, fritidsverksamhet, kostenhet samt arbetsmarknadsenhet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-01-23 att återremittera ärendet till arbetsutskottet för vidare beredning.
Underlag för beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-01-09 § 16.
Barn- och utbildningsnämnden 2013-01-23 § 15.
______________________________________________________

Expedieras till:
T.f. förvaltningschef Lars Stäring

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 26

Ledningsorganisation vid Vadsboskolan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att utse Maria Appelgren till tillförordnad gymnasiechef för Vadsbogymnasiet fram till dess att den nya ledningsorganisationen
träder i kraft.
Bakgrund

T.f. förvaltningschef Lars Stäring informerar om bakgrunden till nuvarande ledningsorganisation samt alternativa förslag till framtida ledningsorganisation vid Vadsboskolan.
Nämnden diskuterade därefter alternativa ledningsformer/-organisationer
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
T.f. förvaltningschef Lars Stäring
T.f. gymnasiechef Maria Appelgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 27

Dnr BUN 2012/0243

Yttrande över medborgarförslag om att Mariestads kommun ska
ansöka om att ingå i ett finskt förvaltningsområde
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan eget yttrande
Bakgrund

Birgit Selmonsson och Finska föreningen i Mariestad har inkommit med ett medborgarförslag i vilket man föreslår att Mariestads kommun ska ansöka om att ingå i ett så kallat finskt
förvaltningsområde.
Kommunstyrelsen beslutade, 2012-10-04 § 180, att samtliga kommuners nämnder ska erbjudas möjlighet att lämna synpunkter på medborgarförslaget. Synpunkterna ska även innefatta de ekonomiska konsekvenserna för respektive nämnd.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet 2012-11-14 och beslutade att återremittera ärendet till Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. I yttrandet framgår att förvaltningen inte ser några möjligheter att uppfylla de krav som ställs om Mariestads kommun ingår i ett finskt förvaltningsområde. Kostnader och svårigheter att etablera
finskspråkig förskoleverksamhet finns beskriven i kommunledningskontorets övergripande
beskrivning av förutsättningarna för finskt förvaltningsområde. Att etablera en finskspråkig
avdelning inom förskolan beräknas uppgå till cirka 2 000 – 3 000 tkr, inklusive nyrekrytering samt eventuell fortbildning. Att skapa tillfälliga avdelningar inom barnomsorgen kostar
cirka 2 300 tkr per år. Nämnden har inga utrymmen i sin ekonomi att genomföra detta.
Det årliga bidrag som Mariestads kommun kan förväntas få är 660 tkr (2012). Det räcker till
högst 1,5 tjänst, som alltså ska täcka hela kommunens behov inklusive barnomsorg och åldringsvård. Det är uppenbart att bidraget inte räcker för att motsvara de krav det innebär att
ingå i ett finskt förvaltningsområde. Det finns heller inga garantier för att bidraget kommer
att finnas kvar i framtiden.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att i sitt
remissvar till Kommunstyrelsen påtala att det inte finns möjligheter att motsvara de krav
som ställs för att ingå i ett finskt förvaltningsområde.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef Tommy Olsson samt handläggare Lars Stäring 201210-31, Svar på remiss om finskt förvaltningsområde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 27 (forts.)

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2012-10-04 § 180, Medborgarförslag om att Mariestads kommun ska ansöka om att ingå i ett finskt förvaltningsområde.
Medborgarförslag från Birgit Selmosson 2012-03-06, Lag om nationella minoriteter.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson samt kommunsekreterare Mali Eriksson 2012-08-31, Medborgarförslag om att ingå i finsktspråkigt förvaltningsområde.
Utredning upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2012-08-06, Övergripande beskrivning av förutsättningarna för finskt förvaltningsområde.
______________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden
Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 28

Information:
Entledigande av chefen för barn- och utbildningsförvaltningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2013-01-24 framförde arbetsutskottet
att de inte längre hade förtroende för barn- och utbildningsförvaltningens chef Tommy
Olsson. Mot bakgrund av detta ställningstagande beslutade kommunchefen Lars Arvidsson
att entlediga barn- och utbildningschefen från sin tjänst.
Kommunchefen informerar barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott om bakgrunden
till kommunstyrelsens arbetsutskotts ställningstagande och beslutet om att entlediga barnoch utbildningschefen.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 29

Måluppfyllelse
__________________________________________________________________________________________________________________________

Barn- och utbildningsnämndens mål för år 2014

T.f. förvaltningschef Lars Stäring informerade om processen inför beslut om nämndens mål
år 2014. Förslag till mål alternativt målområden ska överlämnas till chefen för kommunledningskontoret i slutet av februari.
Barn- och utbildningsnämnden/-förvaltningen har därefter möjlighet att arbeta vidare med
målen fram till den 17 april då barn- och utbildningsnämnden slutligen fattar beslut om
nämndens mål för år 2014.
Arbetsutskottet diskuterade även möjligheten till ett eller flera gemensamma mål med socialnämnden.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 30

Lokaler
__________________________________________________________________________________________________________________________

Projektöverenskommelse avseende ombyggnad av Mariaskolan

T.f. förvaltningschef Lars Stäring informerade arbetsutskottet om att tekniska förvaltningen
har skickat en projektöverenskommelse avseende ombyggnaden av Mariaskola för verksamheterna inom Rhema och Servicecenter.
T.f. förvaltningschefen kommer dock att avvakta med att skriva under överenskommelsen
fram till dess att eventuellt tillkommande kostnader för barn- och utbildningsnämnden tydliggjorts.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 31

Aktuellt - Förvaltningschefen har ordet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Skolinspektionens tillsyn av Rondellen

T.f. förvaltningschef Lars Stäring informerade om att tjänstemän vid barn- och utbildningsförvaltningen har träffat representanter för Skolinspektionen för att diskutera verksamheten
vid Rondellen.
Representanterna från Skolinspektionen framhöll att eleverna vid Rondellen måste utbildas
av behöriga lärare i samtliga ämnen. Det kan innebära att eleverna får gå till en annan skola
för undervisning i vissa ämnen. Vidare måste förvaltningen arbeta aktivt med att inkludera
eleverna i den ordinarie skolverksamheten.
______________________________________________________

Vård- och omsorgscollage

T.f. förvaltningschef Lars Stäring informerade om att MTG-kommunerna gemensamt
kommer att certifieras till Vård- och omsorgscollage någon gång under våren. MTGkommunerna kommer att vara sist i Skaraborg med denna certifiering.
För närvarande finns en person på Skaraborgs kommunalförbund som arbetar 25 procent
med dessa certifieringar. Med anledning av ökad arbetsbelastning vill kommunalförbundet
utöka denna tjänst till 50 procent. Det skulle innebära en ytterligare kostnad om 40 tkr för
barn- och utbildningsnämnden.
Avsikten är att förslaget ska diskuteras i medlemskommunerna och att svar ska lämnas till
kommunalförbundet den 1 april.
______________________________
Resultatredovisning

T.f. förvaltningschef Lars Stäring föreslog att verksamhetsansvariga inom förskolan, grundskolan samt gymnasiet ska lämna en pedagogisk årsredovisning i samband med nämndens
sammanträde den 20 mars.
Arbetsutskottet ställde sig positiva till förslaget.
______________________________________________________

Ansökningar till Vadsbogymnasiet läsåret 2013/2014

T.f. förvaltningschef Lars Stäring informerade om att ansökningarna till Vadsbogymnasiet
läsåret 2013/2014 är positiva. Totalt har 247 elever har valt Vadsbogymnasiet i första hand
till 249 platser. Informationen innefattade även antalet sökande till de olika programmen.
______________________________________________________
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