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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 10

Dnr UN § 2015/487

Medborgarförslag om att byta ut plasttallrikar och plastglas mot
porslin och vanliga glas på Flitiga Lisan och andra skolor där det
förekommer
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget med motiveringen att nämndens verksamheter följer det regelverk som finns gällande miljön (plasten i tallrikarna och glasen som används är godkänd för livsmedel) samt att plasttallrikar och plastglas används av arbetsmiljöskäl.
Bakgrund

Jan-Åke Spång, Hamngatan 6 i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att
Mariestads kommun ska byta ut plasttallrikar och plastglas mot porslin och vanliga glas på
Filtiga Lisan och andra skolor där det förekommer.
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till utbildningsnämnden för beslut.
Porslinstallrikar och glas byttes ut mot plast 2001 av arbetsmiljöskäl (personal). Porslin och
glas är tungt och det blir många lyft på en dag. Flera av personalen inom kostverksamheten,
framförallt inom skolmåltiderna, hade handledsbesvär.
Återgår skolorna till porslin och glas återkommer arbetsmiljöproblemet för personalen
inom kostverksamheten.
Plasten som används i tallrikar och glas är godkänd för livsmedel. Knivarna som används är
otandade för att inte skada tallriken.
I utbildningsnämndens budget finns i nuläget inget utrymme för att byta ut tallrikar och
glas. Kostnaden för utbyte är cirka 500 tkr.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag om att byta ut plasttallrikar och plastglas mot
porslin och vanliga glas på Flitiga Lisan och andra skolor där det
förekommer” upprättad av kostchef, Ann-Christine Gustafsson och utbildningschef,
Katarina Lindberg.
Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2015-11-30 (Kf § 170).
Medborgarförslag från Jan-Åke Spång om att byta ut plasttallrikar och plastglas mot porslin
och vanliga glas.
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 11

Dnr Un 2013/156

Regler och avgifter för omsorg på obekväm tid
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar om att förslag till regler för omsorg på obekväm tid gällande
praktik revideras. Reglerna bör även omfatta praktik under längre perioder.
Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

1. Utbildningsnämnden beslutar anta regler och avgifter för omsorg på obekväm tid
enligt framtaget förslag.
2. Utbildningsnämnden beslutar att ”Bra att veta - om regler och avgifter inom
förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem” revideras enligt ovanstående beslut.
Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade den 8 september 2015 (Un § 139) att starta kvällsomsorg
under en prövotid från och med den 22 augusti 2015 till och med den 22 juni 2017 på
vardagar kl. 18:30 - 22:30 på en förskola centralt i kommunens tätort. En utvärdering av
prövotiden med kvällsomsorg görs i januari/februari 2017.
Utbildningsnämnden gav, vid mötet den 8 september 2015, utbildningschefen i uppdrag att
ta fram regler och avgifter för omsorg på obekväm tid.
På mötet

Arbetsutskottet beslutar om att förslag till regler för omsorg på obekväm tid gällande
praktik revideras. Reglerna bör även omfatta praktik under längre perioder.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse ”Regler och avgifter för omsorg på obekväm tid” upprättad av chef för
förskolan, Anna-Karin Yséus och utbildningschef Katarina Lindberg.
Regler och avgifter.
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 12

Dnr UN 2016/24 (2013/156)

Hyra av förskolan Lingonet 2016-2018
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till utbildningsnämnden utan eget
förslag till beslut.
Bakgrund

Det finns ett lagstadgat krav för kommuner att erbjuda förskoleplats inom fyra månader
från det att anmälan om förskoleplats görs (8 kap. 14 § Skollagen (2010:800)). Behovet av
platser inom förskolan i Mariestads kommun ökar på grund av ökande födelsetal, inflyttning
och ankomst av nyanlända.
Från och med augusti 2016 finns möjlighet att hyra Lingonets förskola av Mariehus AB
fram tills dess att Flitiga Lisan är ombyggd till förskola sommaren 2018.
Utbildningsnämnden beslutade den 8 september 2015 (Un § 139) att starta kvällsomsorg
under en prövotid från och med den 22 augusti 2016 till och med den 22 juni 2017 på
vardagar kl. 18:30 – 22:30 på en förskola centralt i kommunens tätort.
På Lingonets förskola kommer ordinarie platser på dagtid att erbjudas och det finns då
möjlighet att förlänga öppettiden för kvällsomsorg 18:30-22:30. En befintlig förskola i
tätorten behöver då inte påverkas för att frigöra platser för omsorg på kvällstid. Ny personal
anställs till Lingonet. Kostnaden för förskola på obekväm tid 600 tkr för budgetår 2016, har
konsekvensbeskrivits enligt uppdrag (UN § 139). Den 10 november 2015 (UN § 174)
beslutade utbildningsnämnden om besparingar inom förskolans ram för att finansiera
omsorg på obekväm tid under en prövotid.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse ”Hyra av förskolan Lingonet 2016-2018” upprättad av chef för förskolan,
Anna-Karin Yséus och utbildningschef, Katarina Lindberg.
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 13

Dnr UN 2015/47

Uppföljning av utbildningsnämndens insyn i fristående skolor och
fristående skolor med fritidshem för år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden godkänner den insyn som bedrivits för år 2015.
Bakgrund

I enlighet med riktlinjerna för tillsyn i fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående skolor och fristående skolor med fritidshem (antagen i utbildningsnämnden den 8 september 2015) ska sektor utbildning i februari varje år redovisa hur
insynen i fristående skolor och fristående skolor med fritidshem har bedrivits.
Från och med våren 2016 kommer en utökad rapportering runt insynen att ske till utbildningsnämnden utifrån den riktlinje som har fastställts under år 2015.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av utbildningsnämndens insyn i fristående skolor och
fristående skolor med fritidshem för år 2015.
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 14

Byte av dag för utbildningsnämndens arbetsutskott
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att mötet den 26 april 2016 byter dag till den
25 april 2016, kl. 08.00.
Bakgrund

Den 26 april 2016 är det skolledardag i Vara och utbildningschef, avdelningschefer, rektorer
och förskolechefer deltar. Utbildningschefen är även med och arrangerar skolledardagen.
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 15

Aktuellt – utbildningschefen har ordet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Utbildningschef Katarina Lindberg informerar om

Den 28-29/1 2016 deltar och föreläser grundskolans matematikutvecklare, Camilla Johansson och Caroline Lundell, vid Matematikbiennalen som i år äger rum vid Karlstads universitet. Temat för 2016 års biennal är Matematik - en förunderlig resa.
Camilla och Caroline kommer att föreläsa om grundskolans utvecklingsarbete kring sambedömning av nationella prov. Deras föreläsning heter ”Gemensam rättning av Nationella
prov är kompetensutveckling”.
______________________________________________________

Dagens Nyheter kommer att lansera en helt ny satsning på temat: ”Vägen till världens bästa
skola” den 28:a Mars 2016, genom att göra en specialutgåva på 32 sidor som kommer att
distribueras i den ordinarie riksupplagan. Tidningen kopplar ihop detta till den egna
konferensen ”Vägen till världens bästa skola” som kommer att äga rum i Stockholm 5 april
2016, tidningen kommer att delas ut till alla på plats.
Mariestads kommun kommer att delta i specialutgåvan med en halvsida. Artikeln kommer
att handla om satsningen på nya skolor och integration när fyra skolor blir två.
______________________________________________________

Bokslutet för 2015 riskerar att visa på ett underskott. Detta med anledning av den stora tillströmningen av nyanlända efter prognos 3 2015.
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 16

Övriga frågor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Samtal och information om

Nuläget om nyanlända.
______________________________________________________

Det inre skolutvecklingsarbetet inför tillkomsten av två nya skolor.
Emma Bohman och Stina Wallqvist kallas till nämndsmötet i februari eller mars 2016 för att
nämnden ska få en fördjupning av hur utvecklingsarbetet fortlöper.
______________________________________________________
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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