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Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset, Österön, kl 13.00-15.20

Beslutande

Övriga deltagande

Tommy Pettersson Friberg
Bernt Ekström
Leif Jonegård
Tuula Ojala
Ingbritt Andersson

(S)
(V)
(FP)
(S)
(M)

Katarina Lindberg
Mikael Hedquist
Leif Andersson
Hans Klingvall
Roger Erkenvåg
Lars Stäring
Carina Törnell

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot

tf. förvaltningschef
rektor, § 78
teknisk chef, § 78
grundskolechef, § 80-81
rektor, § 80-81
utvecklingsledare
förvaltningssekreterare

Utses att justera

Leif Jonegård

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrifter
Sekreterare

....................................................................

Paragrafer

78-82

Carina Törnell
Ordförande

..........................................................................................................................................

Tommy Pettersson Friberg
Justerande

..........................................................................................................................................

Leif Jonegård
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 78

Dnr BUN 2009/0012

Marinteknik, lokaler
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. att från Kommunstyrelsen äska medel till kostnadsökning för hyreshöjning
enligt punkt 3.
2. teckna hyreskontrakt på sex år med möjlighet till omförhandling. (Kommunstyrelsen måste godkänna hyresavtalet).
3. godkänna den hyreshöjning som blir följden av att Marintekniks lokaler vid Haggården byggs ut och om för att alla elever åk 1-3 ska kunna rymmas under ett tak.
Punkterna 2 och 3 genomförs om kommunstyrelsen beviljar medel till kostnadsökningen
enligt punkt 1.
Bakgrund
Vadsbogymnasiet ökar fordonsprogrammet till 16 platser i åk 1 och då behövd de lokaler
som Marinteknik använder till motorlära för fordonsprogrammet.
Vadsbogymnasiet önskar samla all Marinteknik vid Haggårdens lokaler.
Leif Andersson från tekniska kontoret har gjort en utredning om kostnadsförslag på lokalutnyttjande vid Haggården.
Förslaget innebär att all Marinteknik utbildning flyttas till Haggården och hamnar under ett
tak. Många fördelar finns då verksamheten vinner på att ligga i samma lokaler. Investeringarna minskar då endast maskiner behövs i en lokal. Finns även möjlighet att växa med vuxenutbildningen t ex yrkeshögskola. Kostnaderna för detta blir efter investeringar, som ägaren står för, cirka 1,8 mkr per år mot dagens 0,9 mkr per år vid tecknade av ett 12 årigt hyreskontrakt.
För att finansiera hyreshöjningen behöver Barn- och utbildningsnämnden äska medel från
kommunstyrelsen med motsvarande höjning av hyreskostnaden från höstterminen 2012
och framåt.
På mötet
Arbetsutskottet anser att ett 12 årigt hyresavtal är på för lång tid och anser att sex år med
möjlighet till omförhandling är mer realistiskt. Leif Andersson, teknik chef, kan inte säga
hur stor hyreshöjningen då blir, men förklarar att 750 tkr är grundhyra och resterade belopp beror på avskrivning av investeringskostnaden.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-06-14

Sida

87

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Fortsättning § 78
Leif Jonegård (FP) och Ingbritt Andersson anser inte att en om- och tillbyggnad bör
genomföras nu av ekonomiska skäl.
Votering begärs. Ja innebär att man förordar en om och tillbyggnad enligt förslaget. Nej
innebär att det inte blir någon om- och tillbyggnad av lokalerna vid Haggården.
Resultat efter votering blir 3 ja och 2 nej, (bilaga 1), vilket innebär att man förordar en omoch tillbyggnad av Marinteknik lokalerna enligt förslaget.
Underlag för beslut
Muntlig information på mötet.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2011-06-01, § 70.
Skrivelse angående lokaler Marinteknik från förvaltningen.
_____________________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 79

Delegationsordning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag
1. Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden godkänna förslag till ny
Delegationsordning att gälla från 1 juli 2011.
Bakgrund
En ny/reviderad delegationsordning ska tas fram som överensstämmer med den nya skollagen. Nämnden har givit i uppdrag åt pwc, Monica Axelsson att arbeta fram en delegationsordning som följer en nya skollagen.
Arbetsutskottets har vid två tillfällen gått igenom den nya Delegationsordningen och gjort
vissa förändringar.
Underlag för beslut
Förslag till ny Delegationsordning.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2011-06-01, § 69.
_____________________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 80

Torsö skola
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. om flytt av samtliga elever i åk f-6 på Torsö skola till Hasslerörs skola från och med
höstterminens start 2011.
2. om att Torsö fritidshem kvarstannar på Torsö skola/förskola under ett år.
Leif Jonegård (FP) och Ingbritt Andersson (M) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
1 juli 2011 träder den nya skollagen i kraft. I den ställs nya krav på lärares ämnesbehörighet.
För att möta dessa krav måste vi organisera skolan så att vi säkerställer lärarnas behörighet i
alla ämnen på varje skolenhet. Förutsättningarna att täcka in alla ämnen på en liten skola är
begränsade.
Elevtalen på Torsö skola är låga och ytterligare vikande så långt vi kan se. Elevtalen på
Hasslerörs skola är även de vikande. En sammanslagning av de båda skolorna är önskvärd
ur pedagogisk och organisatorisk synvinkel. Genom en flytt av elever från Torsö skola till
Hasslerörs skola görs även en ekonomisk samordningsvinst. Positiva effekter är bättre resursutnyttjande, optimalt lokalutnyttjande, flexibilitet och samordning av personal, bättre
möjligheter till arbetslagsutveckling och större möjligheter att bilda åldershomogena klasser.
Genom att behålla fritidshemsavdelningen på Torsö skola kan vi erbjuda en barnomsorg på
en integrerad enhet. Om fritidshemmet finns kvar på Torsö kan samordningen mellan förskola och fritids behållas. Samma förhållande råder idag i Sjötorp. Det är resurseffektivt vid
t.ex. öppnings- och stängningstid
Flyttar man med fritidshemmet till Hasslerörs skola blir de båda verksamheterna mer sårbara vilket kan leda till ökade kostnader i samband med bland annat sjukdom och ledigheter.
En flytt av elever från Torsö skola får till följd att behovet av skolstädning upphör. Det ger
en kostnadsminskning på cirka 25 % tjänst. En samordningsmöjlighet gällande vaktmästarorganisationen föreligger. Det kan på sikt innebära kostnadsminskningar. Kostnaden för
kost och städ på Hasslerörs skola blir oförändrad. Genom sammanslagningen av de båda
skolorna sparar vi initialt även in en förskoleklasslärartjänst på 75 %. Beräknade personalkostnadsminskningar initialt är 400 tkr, helårseffekt.
Effekterna av ökad skolskjutsverksamhet vid flytt av elever till Hasslerörs skola har utretts
av Camilla Pärleborn. Den visar att relativt små förändringar av turerna behöver göras. Den
totala merkostnaden för nästa läsår blir 77 tkr.
Justerandes signatur
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Fortsättning § 80
På mötet
Leif Jonegård (FP) anser att Torsö skolas elever ska få gå kvar på Torsö under läsåret
2011/2012 tills en eventuell friskola startar hösten 2012.
Votering begärs. Ja innebär att eleverna i åk f-6 på Torsö skola flyttas till Hasslerörs skola
till skolstarten 2011. Nej innebär att eleverna går kvar på Torsöskola ett läsår till.
Resultat av voteringen blir 3 ja och 2 nej (bilaga 2) vilket innebär att Torsö skolas elever f-6
flyttas till Hasslerörs skola till skolstarten 2011.
Underlag för beslut
Muntlig information på mötet.
Skrivelse från förvaltningen.
_____________________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 81

Skollokalutredning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta
1. om att en förnyad skollokalsutredning genomförs som omfattar en lokalöversyn
rörande förskola och grundskola f-6.
2. förvaltningschef är ansvarig för skollokalsutredningen och utser de deltagare som
ska ingå i utredningsarbetet. Presidiet bör få återkommande avstämningar.
3. ge förvaltningen i uppdrag att ta fram elevpeng för åk f-6.
Bakgrund
Tidigare har en skollokalsutredning genomförts med fokus på framförallt högstadieskolor,
förskolor och Komvux. Efter att en rad beslut har genomförts och några beslut har ändrats, finns ett förnyat behov av att se över våra skollokaler för framtiden. Denna gång bör
även en mer omfattande översyn av f-6 skolorna göras. Ambitionen med denna utredning
är att minska antalet enheter genom att slå ihop mindre enheter till större enheter. Detta
kan innebära att några enheter avvecklas och att andra måste byggas till eller byggas om för
att bli ändamålsenliga förskole- och skollokaler för framtiden.
Behovet av en ny skollokalsutredning är flera:
Förskolor och skolor i vår kommun ska ha en god kvalitet. Följa den nya Skollagen med
bl.a. krav på lärarlegitimation och lärarbehörigheter i samtliga ämnen. På små enheter tas
mycket tid i anspråk för personalen att hinna med alla de uppgifter som ska göras på enheten. På en större enhet är det fler personal som kan dela på arbetsuppgifterna, vilket gör att
tid i större omfattning kan avsättas för utveckling av verksamheten. En större enhet är
dessutom mindre sårbar vid ex. sjukskrivningar och ledigheter för personal.
Förskolecheferna och rektorerna ska vara pedagogiska ledare för sin verksamhet.
Förskolecheferna på förskolorna och rektorerna på f-6 skolorna har idag flera enheter att
ansvara för. Ibland med långa avstånd mellan enheterna. Med färre och större enheter ges
ökade möjligheter för förskolecheferna och rektorerna att ”vara på plats” på sina förskolor
och skolor och vara pedagogiska ledare.
Att behålla många små enheter är inte kostnadseffektivt ur driftssynpunkt. Med den föreslagna neddragningen av budgetramen som finns för de kommande åren föreligger stora
svårigheter att klara av framtida budgetar och samtidigt utveckla skolans kvalitet om vi inte
minskar lokalyta till förmån för pedagogisk personal.
Justerandes signatur
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Fortsättning § 81
Underlag för beslut
Muntlig information på mötet.
Skrivelse från förvaltningen angående skollokalutredning.
_____________________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 82

Förvaltningsorganisation – Informationsärende
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.
På mötet
Tf. förvaltningschef, Katarina Lindberg, presenterar en idé, framtagen av representanter
från Mariestad, Töreboda och Gullspång, kring gemensam förvaltningsorganisation i MTG.
_____________________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Bilaga 1 (§ 78 sid 86-87)

VOTERINGSBESLUT

Närvaro

LEDAMÖTER

Ja

Tommy Pettersson, ordf

s

x

Tuula Ojala

s

x

Bernt Ekström, 1:e vice ordf v
Leif Jonegård, 2:e vice ordf
Ingbritt Andersson
RESULTAT

Justerandes signatur
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x
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x

m

x
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Bilaga 2 (§ 80 sid 89-90)

VOTERINGSBESLUT

Närvaro

LEDAMÖTER

Ja

Tommy Pettersson, ordf

s

x

Tuula Ojala

s

x

Bernt Ekström, 1:e vice ordf v
Leif Jonegård, 2:e vice ordf
Ingbritt Andersson
RESULTAT
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Nej

x
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x

m

x
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ANSLAGSBEVIS

___________________________________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2011-06-14

Anslagsdatum

2011-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

Anslag tas ner

2011-07-06

...............................................................................................................

Carina Törnell
___________________________________________________________________________________________________________

