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Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset, Österön, kl 13.30-17.20

Beslutande

Övriga deltagande

Tommy Pettersson Friberg
Bernt Ekström
Ingbritt Andersson
Marianne Johansson
Leif Andersson

(S)
(V)
(M)
(S)
(C)

Tommy Olsson
Ulf Jansson
Anna-Karin Yséus
Hans Klingvall
Katarina Lindberg
Mikael Hedquist
Carina Törnell

ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
tjänstgörande ersättare
tjänstgörande ersättare

förvaltningschef
ekonom
verksamhetschef, förskolan
grundskolechef
grundskolechef
samordnande rektor
förvaltningssekreterare

Utses att justera

Leif Andersson

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrifter
Sekreterare

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

Paragrafer

Carina Törnell
Ordförande

103-107

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

Tommy Pettersson Friberg
Justerande

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

Leif Andersson
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 103

Österåsen – ombyggnationen. Hyreskostnader - Informationsärende
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottet beslutar
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.
2. Arbetsutskottet ger tekniska chefen samt förvaltningschefen för Barn- och utbildning i uppdrag att se över löptiderna för hyresavtalen.
På mötet
Leif Andersson, tf teknisk chef, informerar om tidsplan för ombyggnation av Österåsens
skola. Höstterminen 2012 ska Österåsen vara inflyttningsklar för förskolan.
Hyreskostnader – Ullervad förskola Tolsgården och Vävaren har mycket höga hyreskostnader. Leif Andersson, tf tekniks chef, återkommer i frågan.
Tekniska chefen, Leif Andersson och förvaltningschef Tommy Olsson får i uppdrag att se
över hyresavtalens löptider.
Leif Andersson redovisar för det besparingskrav tekniska har gällande hyreskostnader.
Diskussion om vad Barn- och utbildningsnämnden får för de hyrespengarna som
betalas när det gäller underhåll av fastigheterna uppstod. Blir det lägre hyra när tekniska
förvaltningen inte fullföljer underhållet av fastigheterna?
_____________________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 103

Dnr BUN 2010/0180

Vattenskidor
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottet beslutar
1. Uppdraget som arbetsutskottet gav tf. förvaltningschefen den 2011-06-29 § 83, om
att fortsätta utreda möjligheten att starta specialidrott med vattenskidor på Vadsbogymnasiet från hösten 2011 dras tillbaka.
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2011-05-04 att Vadsbogymnasiet
ska starta specialidrott med Vattenskidor från och med hösten 2011. Detta beslut
upphävdes 2011-06-29 då de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna för att
etablera ett vattenskidgymnasium på Vadsbogymnasiet inte var klarlagda. I budgetarbetet
för 2012 och framåt finns inte resurser för att starta specialidrott med vattenskidor på
Vadsbogymnasiet och arbetsutskottet drar därför tillbaka uppdraget om att utreda möjligheten att starta specialidrott med vattenskidor.
_____________________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 104

Dnr BUN 2009/0001

Torsö skola – yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. Mål nr 3545-11.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig till förvaltningsrätten angående
laglighetsprövning enligt kommunallagen enligt förslag upprättat av Barn- och utbildningsförvaltningen. Gunnar Carlson m.fl. ./. Mariestads kommun, Barn- och
utbildningsnämnden. (Underrättelse 2011-09-13 från förvaltningsrätten).
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig till förvaltningsrätten angående
laglighetsprövning enligt kommunallagen enligt förslag upprättat av Barn- och utbildningsförvaltningen. Gunnar Carlson m.fl. ./. Mariestads kommun, Barn- och
utbildningsnämnden. (Underrättelse 2011-09-27 från förvaltningsrätten).
Leif Andersson (C) och Ingbritt Andersson (M) reserverar sig mot besluten om förslag till
yttrande i punkten 1 och 2.
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-06-16, § 90, att flytta alla elever i åk f-6 på
Torsö skola till Hasslerörs skola från och med höstterminens start 2011. Detta beslut har
överklagats till förvaltningsrätten.
Barn- och utbildningsnämnden har av Förvaltningsrätten i Jönköping anmodats att yttra sig
i målet.
Underlag för beslut
Underrättelse från förvaltningsrätten 2011-09-13.
Underrättelse från förvaltningsrätten 2011-09-27.
Förslag till yttrande från förvaltningen, se ovan punkt 1.
Förslag till yttrande från förvaltningen, se ovan punkt 2.
_____________________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 105

Dnr BUN 2009/0001

Torsö skola – yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. Mål nr 4381-11.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen enligt förslag upprättat av Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Svensson ./. Mariestads kommun, Barn- och utbildningsnämnden. (Föreläggande 2011-09-27 från förvaltningsrätten).
Leif Andesson (C) och Ingbritt Andersson (M) reserverar sig mot beslutet om förslag till
yttrande.
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-06-16, § 90, att flytta alla elever i åk f-6 på
Torsö skola till Hasslerörs skola från och med höstterminens start 2011. Detta beslut har
överklagats till förvaltningsrätten.
Barn- och utbildningsnämnden har av Förvaltningsrätten i Jönköping anmodats att yttra sig
i målet.
Underlag för beslut
Föreläggande från förvaltningsrätten.
Förslag till beslut från förvaltningen.
_____________________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 106

Dnr BUN 2011/0055

Budget 2012
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildning beslutar om nedläggning av följande program vid Vadsbogymnasiet från och med höstterminen 2012
-

Ungdomsprogrammet.

-

Humanistiskt program.

-

Handels- och administrationsprogrammet.

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar, hos Kommunfullmäktige, äska om utökad
driftbudget med 13,3 mnkr för 2012. 13,3 mnkr motsvarar det belopp som förvaltningen saknar åtgärder/konsekvenser på för att klara nuvarande budgetram.
3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar, under förutsättning att Kommunfullmäktige tillskjuter äskade medel uppdra åt förvaltningschefen att lämna förslag på fördelning av tillskjutna medel mellan verksamheterna.
4. Arbetsutskottet ger verksamhetschef Anna-Karin Yséus i uppdrag att utreda
Familjecentralen Pärlan.
5. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förskolans volymtimmar får vara max
228 timmar.
6. Förvaltningschefen Tommy Olsson får i uppdrag att utreda Komvux verksamheter,
vilka utbildningsmöjligheter finns idag och vilka som ska finnas i framtiden.
Bakgrund
Vid Barn- och utbildningsnämndens möte den 28 april 2011 godkändes de konsekvensbeskrivningar som var framtagna utifrån en gjord ramanalys för budgetår 2012-2014. Under
juni månad fastställde Kommunfullmäktige ramarna för Barn- och utbildningsnämnden.
De konsekvensbeskrivningar som presenterades vid vårens budgetbehandlingar visade sig
inte ge de besparingar som var tänkta. Exempel på detta är:
-

Justerandes signatur

Samarbete MTG Gymnasiet 3 mkr
Vikarieanskaffning för förskolan, samverkan med grundskolan 600 tkr
Familjedaghem, 3 dbv i centralorten 500 tkr
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Den budgetram för Barn- och utbildningsnämnden som är fastställd för år 2012, kräver
kraftfulla åtgärder och får långtgående konsekvenser för verksamheterna. Dessa konsekvenser finns detaljerat beskrivna i medföljande bilagor. För att effektuera de åtgärder som
krävs behövs beslut från Barn- och utbildningsnämnden om nedläggning av program vid
Vadsbogymnasiet. Övriga åtgärder kräver inga nämndsbeslut för att kunna effektueras.
Skolan står just nu inför fler förändringar än någonsin tidigare. Nya läroplaner, nya kursplaner, ny skollag, lärarlegitimation och mentorskap för nyutbildade är några exempel på
förändringar som på ett påtagligt sätt påverkar och förändrar kraven på förskola, grundskola och gymnasieskola/komvux. I budget för 2012 har vi inte tagit någon höjd för det som
dessa nya reformer medför.
Inför budget 2012 finns några osäkerhetsfaktorer. Dessa kan komma att påverka ramfördelning och åtgärder;
-

I dagsläget är det svårt att med säkerhet prognostisera och ha en bild av kommande
efterfrågan av barnomsorg.
Eventuell start av friskola på Torsö påverkar IKE för grundskolan.
I dagsläget finns ingen genomgripande analys och prognos gjord av IKE för grundskola och gymnasieskola för år 2012. Detta kommer att göras under den närmsta
tiden och presenteras för ledamöterna i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott vid sammanträdet den 21 september.

Fördelningen av Barn- och utbildningsnämndens ram är gjord proportionellt utifrån storleken på förskolans, grundskolans och gymnasieskolan/vuxenutbildningens budget. Budget
för musikskola och fritidsgårdar är orörd.
Trots de långtgående åtgärder som är föreslagna, så finns en brist inom gymnasieskola/vuxenutbildning med motsvarande cirka 4,3 mnkr kr. Generellt ser vi att flera av besparingsförslagen behöver göras på längre sikt, särskilt inom gymnasieskolan, för att få önskad
ekonomisk effekt.
Barn- och utbildningsnämnden föreslås därför att äska medel för att överbrygga tiden fram
till dess att föreslagna åtgärder inom gymnasieskolan ger full effekt. Vi ser detta som en
bättre lösning än att pressa fram ytterligare besparingar i rådande läge. Ett läge där samtliga
verksamhetsgrenar kommer att behöva arbeta mycket målmedvetet med att genomföra de
kraftfulla åtgärder som presenterats för att klara budget 2012.
På mötet
Konsekvensbeskrivningarna för de olika verksamheterna diskuterades och dessa
justeringar gjordes: Arbetsutskottet anser att programmet Marinteknik ska finnas kvar på
Vadsbogymnasiet i sin nuvarande form. Arbetsutskottets vilja är att specialidrotterna
innebandy, ishockey och fotboll behålls.
Verksamhetschefen Anna-Karin Yséus får i uppdrag att utreda Familjecentralen Pärlan,
besökare med mera.
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Förskolans volymtimmar diskuterades. Tommy Pettersson Friberg (S) föreslår max 228
volymtimmar. Leif Andersson (C) yrkar på max 231 volymtimmar. Tommy Petterson
Friberg (S) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
förslaget om max 228 volymtimmar.
Leif Andersson (C) och Ingbritt Andersson reserverar sig mot beslutet om volymtimmar
för förskolan.
När alla konsekvensbeskrivningar gåtts igenom och vissa justeringar gjorts konstateras att
det saknas åtgärder och konsekvensbeskrivningar på 13.3 mnkr.

Underlag för beslut
Kommentar till BUN’s budgetfördelning 2012
Bun’s budgetfördelning 2012
Åtgärder budget 2012 med konsekvensbeskrivningar
- Förskola
- Grundskola
- Gymnasieskola/Vuxenutbildning
- Barn- och utbildningsförvaltningen
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 107

Bästa skolkommun i Sverige – Informationsärende
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.
På mötet
Tommy Pettersson Friberg informerar om att Lärarförbundet rankar Mariestad som näst
bästa skolkommun i Skaraborg. Mariestads kommun är tvåa i Skaraborg, fjärde bästa
kommun i Västra Götaland och har en 45:e placering i Sverige.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur
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ANSLAGSBEVIS

___________________________________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2011-10-05

Anslagsdatum

2011-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

Anslag tas ner

2011-10-31

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

Carina Törnell
___________________________________________________________________________________________________________

