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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-09-27

Anslagsdatum

2016-10-04

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, sektor utbildning

Anslaget tas ner

Underskrift

Carina Törnell
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Sammanträdesdatum
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UNAU § 70

Dnr 2016/00307

Programstruktur Vadsbogymnasiet hösten 2017

Förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar om oförändrat utbud av nationella program hösten
2017 vid Vadsbogymnasiet och gymnasiesärskolan.
Bakgrund

Elevtalen vid gymnasiet förväntas ligga stabilt under kommande verksamhetsår.
Höstterminen 2016 ser ansökningsstatistiken ut enligt följande (2016-08-29):
Antal platser Antagna

Förslag
platser 2017

16

7

16

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16

16

16

Ekonomiprogrammet (EK)

30

27

30

El- och energiprogrammet (EE)

16

16

16

Estetiska programmet (ES)

16

13

16

Industritekniska programmet (IN)

16

13

16

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

30

22

30

RX-Marinteknikerutbildningen (RXM)

16

13

16

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

60

49

60

Teknikprogrammet (TE)

25

25

24

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

24

21

24

Totalt

272

222

264

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Utifrån elevtal i tidigare statistik, är ansökningsresultatet bättre än förväntat 2016
och förhoppningen är att denna utveckling kommer att fortsätta.
Det nya samverkansavtalet inom Utbildning Skaraborg innehåller en
överenskommelse om att gemensamt se över och dimensionera gymnasieskolornas
programutbud inom samverkansområdet vilket kan komma att påverka detta beslut
längre fram.
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Forts § 70

Gymnasiesärskolan

Antal platser Antagna Förslag platser
2016
2017

Gymnasiesärskola, Individuellt program
(IAIND)

5

1

5

Gymnasiesärskoleprogrammet för
fastighet, anläggning och byggnation
(FAFAS)

5

2

5

5

3

5

Gymnasiesärskoleprogrammet för hotell,
restaurang och bageri (HRHOT)

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse "Programstruktur Vadsbogymnasiet hösten 2017" upprättad av
rektor Maria Appelgren och utbildningschef Katarina Lindberg.
Elevprognos Vadsbogymnasiet.

Expedierats till:
Utbildningsnämnden
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UNAU § 71

Dnr 2016/00323

Fastställande av läsåret 2017/2018.

Förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar att höstterminen 2017 börjar torsdagen den 24
augusti och slutar fredagen den 22 december. Vårterminen 2018 börjar onsdagen
den 10 januari och slutar fredagen den 15 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 2017/2018.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse "Fastställande av läsåret 2017/2018" upprättad av kvalificerad
utredare Maria Helgée och utbildningschef Katarina Lindberg.
Läsårstider 2017/2018.

Expedierats till:
Utbildningsnämnden
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UNAU § 72

Dnr 2016/00008

Systematiskt kvalitetsarbete 2016 - Befarade kränkningar

Beslut

1. Utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner informationen.
2. Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att "Rutin vid
diskriminering och/eller kränkande behandling" tas med som
informationspunkt till ett av arbetsutskottets möten.
3. Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att rutiner vid diskriminering
och/eller kränkande behandling diskuteras på dialogmötet med
avdelningschefer, rektorer och förskolechefer den 19 oktober 2017.
Bakgrund

Utbildningsnämndens arbetsutskott har önskat en uppföljning kring rutiner vid
befarande kränkningsärenden.
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UNAU § 73

Dnr 2016/00330

Påslag för löneökning 2016 Torsö Skärgårdsskola - Förskola

Förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar godkänna beloppet för lönepott 2016 för Torsö
Skärgårdsskola/förskola. Beloppet för förskolan är 13 797 kr.
Bakgrund

Beloppet är uträknat genom att dela förskolans lönepott (588 862 kr) med totalt
antal barn för förskolorna (1 165 st) i Mariestads Kommun. Summa blir per barn
och år (505,46 kr), sedan har administration (3%) lagts till och då blir summan per
barn 520,62 kr.
Därefter har moms lagts på (6% )och detta ger en summa att utbetala per barn och
år på 551,86 kr.
Barnantalen för friskolorna är baserade på juni 2016. Då hade Torsö 25 st barn.
Detta ger en utbetalning på 13 797 kr för förskolan.
Beslutet kan överklagas.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse "Påslag för löneökning 2016 Torsö Skärgårdsskola – Förskola.

Expedierats till:
Utbildningsnämnden
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UNAU § 74

Dnr 2016/00331

Påslag löneökning 2016 Torsö Skärgårdskola - Grundskola
och fritidshem

Förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar godkänna beloppen för lönepott 2016 för Torsö
Skärgårdsskola. För grundskolan är det 22 073 kr och fritidshemmet 4 446 kr, totalt
26 519 kr.
Bakgrund

Påslag för lönepott 2016 för elever på Torsö Skärgårdsskola, i Mariestads kommun
fastställs enligt nedan.
Beloppet är uträknat genom att dela lönepotten för grundskolan (1 262 114 kr)
med totalt antal elever för F-9 skolorna (2185 st) i Mariestads Kommun. På detta
vis fås en summa per elev och år (577,63 kr), sedan har administration (3%) lagts
till och då blir summan per elev 595,96 kr. Därefter har moms lagts på med 6% och
detta ger en summa att utbetala per barn och år på 630,66 kr. På samma sätt har
påslaget för fritids räknats fram. Lönepott för fritids 154 166 kr har delats med
antalet elever på fritids (795 st) i Mariestads kommun. På detta vis fås en summa
per elev och år (193,92 kr), sedan har administration (3%) lagts till och då blir
summan per elev 199,74 kr. Därefter har moms lagts på med 6% och detta ger en
summa att utbetala per barn och år på 211,72 kr.
Elevantalen för friskolorna är baserade på juni 2016. Då hade Torsö 35 st och
Torsö fritids 21 st elever. Detta ger en utbetalning på 22 073 kr för grundskolan
och 4 446 kr för fritids, totalt 26 519 kr.
Beslutet kan överklagas.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse "Påslag löneökning 2016 Torsö Skärgårdsskola - Grundskola och
fritidshem" upprättad av ekonom Pia Svartén och utbildningschef Katarina
Lindberg.

Expedierats till:
Utbildningsnämnden
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UNAU § 75

Dnr 2016/00332

Påslag för löneökning 2016 Friskolan i Mariestad AB Grundskola och fritidshem

Förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar godkänna beloppen för lönepott 2016 till Friskolan i
Mariestad AB. För grundskolan är det 204 334 kr och fritidshemmet 27 947 kr,
totalt 232 281 kr.
Bakgrund

Påslag för lönepott 2016 för elever på Friskolan i Mariestad, i Mariestads kommun
fastställs enligt nedan.
Beloppet är uträknat genom att dela lönepotten för grundskolan (1 262 114 kr)
med totalt antal elever för F-9 skolorna (2185 st) i Mariestads Kommun. På detta
vis fås en summa per elev och år (577,63 kr), sedan har administration (3%) lagts
till och då blir summan per elev 595,96 kr. Därefter har moms lagts på med 6% och
detta ger en summa att utbetala per barn och år på 630,66 kr. På samma sätt har
påslaget för fritids räknats fram. Lönepott för fritids 154 166 kr har delats med
antalet elever på fritids (795 st) i Mariestads kommun. På detta vis fås en summa
per elev och år (193,92 kr), sedan har administration (3%) lagts till och då blir
summan per elev 199,74 kr. Därefter har moms lagts på med 6% och detta ger en
summa att utbetala per barn och år på 211,72 kr.
Elevantalen för friskolorna är baserade på juni 2016. Då hade Lilläng 151 st,
Ekhamra 173 st och Lillängs fritids 132 st elever. Detta ger en utbetalning på 204
334 kr för grundskolan och 27 947 kr för fritids, totalt 232 281 kr.
Beslutet kan överklagas.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse "Påslag för löneökning 2016 Friskolan i Mariestad AB Grundskola och fritidshem" upprättad av ekonom Pia Svartén och utbildningschef
Katarina Lindberg.
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UNAU § 76

Dnr 2016/00333

Påslag för utökad matematikundervisning Torsö
Skärgårdsskola - åk 4-6

Förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar godkänna påslaget för utökad undervisningstid i
matematik år 4-6 2016 till Torsö Skärgårdsskola. Beloppet är 16 513 kr för år 2016.
Bakgrund

Statsbidraget för utökad undervisningstid i matematik år 4-6 är för andra halvåret
2016 en extra utbetalning till utbildningsnämnden och från år 2017 kommer det att
ligga med i ram.
Påslag för utökad undervisningstid i matematik år 4-6 2016 för elever på Torsö
Skärgårdsskola, i Mariestads kommun fastställs enligt nedan.
Beloppet är uträknat genom att dela det totala bidraget för år 4-6 (605 000 kr) med
totalt antal elever för åk 4-6 (680 st) i Mariestads Kommun. På detta vis fås en
summa per elev och år (889,71 kr), sedan har administration (3%) lagts till och då
blir summan per elev 916,40 kr. Därefter har moms lagts på med 6% och detta ger
en summa att utbetala per barn och år på 971,38 kr.
Elevantalen för friskolorna är baserade på september 2016. Då hade Torsö
Skärgårdsskola 17 st, elever i åk 4-6. Detta ger en utbetalning på 16 513 kr.
Beslutet kan överklagas.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse "Påslag för utökad matematikundervisning Torsö Skärgårdsskola åk 4-6" upprättad av ekonom Pia Svartén och utbildningschef Katarina Lindberg.
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UNAU § 77

Dnr 2016/00334

Påslag för utökad matematikundervisning Friskolan i
Mariestad AB - åk 4-6

Förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar godkänna påslaget för utökad undervisningstid i
matematik år 4-6 2016 till Friskolan i Mariestad AB. Beloppet är 65 083 kr för år
2016.
Bakgrund

Statsbidraget för utökad undervisningstid i matematik år 4-6 är för andra halvåret
2016 en extra utbetalning till utbildningsnämnden och från år 2017 kommer det att
ligga med i ram.
Påslag för utökad undervisningstid i matematik år 4-6 2016 för elever på Friskolan i
Mariestad, i Mariestads kommun fastställs enligt nedan.
Beloppet är uträknat genom att dela det totala bidraget för år 4-6 (605 000 kr) med
totalt antal elever för åk 4-6 (680 st) i Mariestads Kommun. På detta vis fås en
summa per elev och år (889,71 kr), sedan har administration (3%) lagts till och då
blir summan per elev 916,40 kr. Därefter har moms lagts på med 6% och detta ger
en summa att utbetala per barn och år på 971,38 kr.
Elevantalen för friskolorna är baserade på september 2016. Då hade Friskolan i
Mariestad AB 67 st, elever i åk 4-6. Detta ger en utbetalning på 65 083 kr.
Beslutet kan överklagas.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse "Påslag för utökad matematikundervisning Friskolan Mariestad AB
– åk 4-6.
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UNAU § 78

Dnr 2016/00206

Uppdrag till utbildningschefen utifrån revisionsrapporter

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott ger utbildningschefen följande
uppdrag utifrån revisionsrapporterna:
1. I samarbete med socialnämnden och överförmyndare ta fram en
sammanställd beskrivning av ansvarsfördelningen mellan olika
nämnder och verksamheter, gällande mottagande av ensamkommande
barn och mottagandet av flyktingar, för att öka tydligheten internt
inom kommunen och i förhållande till externa aktörer samt ta fram en
samlad bild över hur mottagandet av ensamkommande flyktingbarn
fungerar. Beskrivningarna presenteras på kommunens hemsida.
2. Regelbundet följa upp verksamhet och bidrag inom
flyktingmottagandet.
3. Komplettera utbildningsnämndens/sektor utbildnings rutiner med
information om vilka bidrag som kan sökas, kopplat till
flyktingmottagandet, samt förtydliga vad som ska ske i samband med
att ett beslut om utbetalning inkommer från Migrationsverket.
4. Med stöd av företagshälsovården göra en uppföljning av
avdelningschefernas, rektorernas och förskolechefernas arbetsmiljö
utifrån den tidigare kartläggningen som genomfördes år 2013.

Bakgrund

Pwc har lämnat följande revisionsrapporter till utbildningsnämnden
under hösten 2015 och våren 2016:

Justerandes signatur

-

Mottagande av ensamkommande barn.

-

Samverkan kring barn som far illa eller som riskerar fara illa.

-

Granskning av rektorernas förutsättningar för pedagogiskt
ledarskap.

-

Hantering och ansökan om statsbidrag inom flyktingmottagandet.
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Forts § 78
Revisorernas bedömning utifrån de genomförda granskningarna är att
utbildningsnämnden/sektor utbildning
-

Säkerställer att mottagandet av ensamkommande flyktingbarn
sker på ett ändamålsenligt sätt.

-

Säkerställer en ändamålsenlig samverkan med socialnämnden
kring barn som far illa eller riskerar fara illa.

-

Ger rektorerna för grundskolan rimliga förutsättningar för att
utöva sitt pedagogiska ledarskap.

-

Säkerställer en ändamålsenlig verksamhet avseende arbetet med
statsbidrag kopplat till flyktingmottagandet och delvis har
tillräcklig intern kontroll som säkerställer att kommunen får ta del
av de statliga ersättningar inom flyktingmottagandet som
kommunen har rätt till.

I samtliga rapporter har revisorerna haft synpunkter och även i vissa fall
finns rekommendationer på åtgärder för att förbättra/förtydliga och
berika nämndernas arbete. Utifrån dessa synpunkter från revisorerna ger
utbildningsnämndens arbetsutskott utbildningschefen fyra uppdrag.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse ”Uppdrag till utbildningschef” upprättad av
nämndsekreterare Carina Törnell och utbildningschef Katarina Lindberg.
Revisionsrapporterna: ”Mottagande av ensamkommande barn”,
”Samverkan kring barn som far illa eller som riskerar fara illa” och
”Granskning av rektorernas förutsättningar för pedagogiskt ledarskap”.
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UNAU § 79

Dnr 2016/00044

Aktuellt - utbildningschefen har ordet

Utbildningschef Katarina Lindberg informerar om

Dialogmöte med avdelningschefer, rektorer och förskolechefer är planerat till den
19 oktober 2016, kl. 08.00-10.00.
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
BUN § 80

Dnr 2016/00086

Frågor att diskutera

Beslut

Inget denna gång.
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