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Beslutande organ

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid
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vice ordförande
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kvalitetsutvecklare
chef förskola, pedagogisk omsorg
grundskolechef
ekonom/controller
sekreterare

Utses att justera

Sture Pettersson (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, sektor utbildning

Sekreterare

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

Paragrafer

Carina Törnell
Ordförande
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Anette Karlsson (M)
Justerande

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

Sture Pettersson (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-01-07

Sida 1

Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 1

Dnr BUN 2015/123

Nämndmål 2 2016
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

1. Utbildningsnämnden beslutar att tidigare föreslagna mål 2 (öka likvärdigheten
mellan pojkar och flickor resultat) utgår.
2. Utbildningsnämnden beslutar fastslå mål 2 för år 2016 (gällande likvärdiga hemsidor för
förskolor och skolor för sektor utbildning) enligt det framtagna förslaget.
Bakgrund

Med utgångspunkt från de av kommunstyrelsens framtagna fokusområdena för 2012-2015
med förlängning till om med 2016 har ett förslag till mål 2016 för utbildningsnämnden tagits fram. Utbildningsnämnden beslutade att fastställa mål 1, 3, 4, 5 och återremitterade mål
2 för omformulering 2015-11-10, § 169. Arbetsutskottet, 2012-12-01, § 106 gav utbildningschefen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till nämndmål 2 för 2016, gällande förskolorna
och skolornas hemsidor på webben. Bättre informativa och mer likvärdiga hemsidor på
webben för sektor utbildning.
Underlag för beslut

Utbildningsnämndens mål 2016.
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 2

Dnr BUN 2013/97

Medborgarförslag om att omgående påbörja arbetet med att göra
kommunens förskolor och skolor giftfria
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden
Förslag till beslut

Utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget med motiveringen att skolor och förskolor
följer och arbetar aktivt efter det regelverk som finns gällande miljön i våra verksamheter.
Bakgrund

Martina Boklund Masatovic, Älgstigen 11 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit
att Mariestads kommun omgående ska påbörja arbetet med att göra kommunens förskolor
och skolor giftfria.
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till utbildningsnämnden för beslut.
För att genomföra arbetet med att göra förskolor och skolor giftfria behöver kommunen
anlita extern kompetens. Uppdraget är komplext och omfattande. Inom förskolans miljögrupp finns frågan på agendan för ett långsiktigt arbete, med det saknas kompetens och
resurser. Det krävs fördjupning i lagstiftning och upphandlingsavtal m.m.
Sektor utbildning föreslår utbildningsnämnden besluta att inte omgående påbörja arbetet
med att göra kommunens förskolor och skolor giftfria.
Underlag för beslut

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige (Kf § 158).
Medborgarförslag från Martina Boklund Masatovic (KS 2015/369).
Bilaga till medborgarförslag.
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 3

Dnr BUN 2015/467

Vadsbogymnasiets programpriser 2016 för interkommunala
ersättningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden
Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar fastställa Vadsbogymnasiets programpriser enligt bilagor.
Bakgrund

Prislistan för programmen vid gymnasiet används för att fastställa interkommunala
ersättningar som Mariestads kommun fakturerar till andra kommuner.
När en elev kommer från en kommun inom Utbildning Skaraborgs samverkansområde gäller Utbildning Skaraborgs prislista istället.
För Marinteknikprogrammet och Introduktionsprogrammet gäller Mariestadsprislistan också för kommuner inom Utbildning Skaraborgs samverkansområde.
Prislistan används även för att fastställa interkommunala ersättningar till gymnasieskolor i kommunal regi utanför Utbildning Skaraborgs samverkansområde.
Underlag för beslut

Programpriser 2016
Bidrag till friskolor 2016
______________________________________________________

Utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-01-07

Sida 4

Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 4

Dnr BUN 2015/493

Vadsbogymnasiets programpriser särgymnasiet 2016 för interkommunala ersättningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden fastställer Vadsbogymnasiets programpriser för särgymnasiet
enligt följande:
Program

Terminspris

Årsbelopp

Individuellt program (IAIND)

166 400 kr

332 800 kr

Fastighet, anläggning och byggnation (FAFAS)

194 680 kr

389 360 kr

Hotell, restaurang och bageri (HRHOT)

173 625 kr

347 250 kr

Bakgrund
Priserna används för att fastställa interkommunala ersättningar som Mariestads kom-

mun fakturerar till andra kommuner som har elever på särgymnasiet i Mariestad.
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 5

Dnr BUN 2015/415

Mottagningsteam och utbildning för nyanlända
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar
1. ge utbildningschefen i uppdrag att skyndsamt inrätta ett mottagningsteam för nyanlända, för att uppfylla Skollagens nya krav från och med den 1 januari 2016.
2. att hos kommunstyrelsen begära medel för finansiering av mottagningsenhet år 2016.
Dessa medel föreslås finansieras utifrån Regeringens proposition 2015/16:47.
3. ge utbildningschefen i uppdrag att redovisa en utvärdering av mottagningsteamets
verksamhet till utbildningsnämnden under maj månad 2016.
Bakgrund

Alla barn som söker asyl i Sverige har rätt att gå i skolan. Barn som är asylsökande
har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år de
fyller sex år. Rätt till utbildning gäller i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, och fritidshem.
Flerspråkiga barn i förskolan och förskoleklassen ska ha möjlighet att utveckla
både det svenska språket och sitt modersmål. Elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har, om
vissa förutsättningar är uppfyllda, rätt till modersmålsundervisning.
Om eleven har behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas (3 kap. 8 § och 9 § skollagen). Studiehandledning på modersmål och anpassad studiegång är två exempel på åtgärder.
Ett ensamkommande barn eller ungdom är en person som är under 18 år och som
vid ankomsten till Sverige saknar vårdnadshavare.
Barn och ungdomar som vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning kallas ofta för papperslösa. De har rätt till samma utbildning på grundskole- och gymnasienivå som de som är bosatta i landet.
Vad gäller nyanlända vuxna och ungdomar från och med andra kalenderhalvåret
då de fyller 16 år, ska hemkommunen erbjuda utbildning i svenska för invandrare
till dem som har rätt till sådan utbildning. Asylsökande har inte rätt till utbildning i
svenska för invandrare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-01-07

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Forts § 5
Barn och ungdomar ska enligt skolförfattningarna tas emot i verksamheten så
snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Av bestämmelserna framgår även att mottagandet bör ske senast en månad efter ankomsten. I
de fall då det inte är möjligt, om det t.ex. kommer många nyanlända till kommunen på kort tid, får det ta länge tid.
Underlag för beslut

Skrivelse ”Mottagningsteam och utbildning för nyanlända elever” upprättad av
utredare Maria Helgeé och utbildningschef Katarina Lindberg.
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 6

Dnr BUN 2014/281

Resursfördelning 2016 enligt antagen resursfördelningsmodell
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa belopp för resursfördelning 2016
enligt framtaget förslag för förskola.
2. Utbildningsnämnden beslutar fastställa belopp för resursfördelning 2016
enligt framtaget förslag för grundskola och fritidshem.
Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade 2014-10-29, Un § 155, föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta riktlinjer för resursfördelningsmodell för förskoleverksamhet och
för resursfördelningsmodell för grundskola F-9. De framtagna riktlinjerna omfattar inte pedagogisk omsorg. Riktlinjerna reviderades 2015-10-26, Kf § 166.
Riktlinjerna är framtagna för att motsvara kraven på kommunernas resursfördelning efter ändring i Skollagen den 1 juli 2014.
Enligt resursfördelningsmodellerna ska utbildningsnämnden årligen fastställa
grundbelopp och besluta om viktning av de variabler som utgör underlag för
strukturtilldelning.
I grundbeloppet finns specifika belopp för grundtilldelning, strukturtilldelning,
tilldelning för nyanlända barn och unga, tilldelning för lokalkostnader, tilldelning
till förskolor/skolor med få barn/elever, tilldelning för fritidshem och startbidrag
till eventuell nystartad förskola.
Framtagna belopp bygger på riktlinjer för resursfördelningsmodellerna.
Sektor utbildning föreslår utbildningsnämnden besluta fastställa belopp för resursfördelning 2016 enligt framtaget förslag utifrån riktlinjer för resursfördelningsmodell för förskoleverksamhet och resursfördelningsmodell för grundskola F-9.
Underlag för beslut

Resursfördelning 2016, förskoleverksamhet.
Resursfördelning 2016, grundskola f-9.
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 7

Barnpeng och elevpeng – grundbelopp
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar
1. fastställa ersättningen för 2016 för fristående förskolor enligt förslag.
2. fastställa ersättningen för 2016 för fristående grundskolor och fritidshem enligt förslag.
Bakgrund

Bidraget till fristående förskolor, grundskolor, fritidshem och förskoleklasser ska beräknas
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. ”Offentliga bidrag på lika villkor, sfs 2009:672”
Kommunens budget för verksamheten det kommande året ligger till grund för bidraget.
Bidraget består av ett grundbelopp och vid behov efter särskilt beslut enligt kommunens rutiner ett tilläggsbelopp.
Kommunens beslut om grundbelopp och tilläggsbelopp kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Grundbeloppet ska fördelas till kommunala och fristående förskolor, grundskolor och fritidshem så att ersättningen blir helt likvärdig.
Grundtilldelning till fristående förskolor, skolor och fritidshem innehåller ersättning för:
 Undervisning och pedagogisk verksamhet
 Utrustning, läromedel och förbrukning
 Elevhälsa (ej förskola, fritidshem)
 Måltider
 Administration
 Mervärdesskatt
 Lokalkostnader
Förutom grundtilldelningen i grundbeloppet, som är lika för alla barn inom
samma verksamhet, görs också en strukturtilldelning utifrån socioekonomiska variabler. (gäller ej fritidshem) De socioekonomiska variablerna viktas och bildar ett
index som utgår ifrån statistik inhämtad från SCB.
För elever som går på en fristående för- eller grundskola utanför Mariestads kommun beräknas det socioekonomiska indexet på snittet av index för alla skolor belägna i Mariestads kommun.
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Forts § 7
Mariestads kommun har även tilldelning för nyanlända barn och elever, förskolor/skolor med få barn/elever och startbidrag för nystartad förskola, samma regler gäller för motsvarande fristående verksamheter.
Underlag för beslut

Ersättning 2016 för fristående förskola 2016.
Ersättning 2016 för fristående grundskolor och fritidshem 2016.
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 8

Ändrad tid för arbetsutskottet den 26 januari 2016 samt byte av dag
för arbetsutskott i februari 2016 - Informationsärende
__________________________________________________________________________________________________________________________

Ordförande informerar om att

Arbetsutskottet den 26 januari 2016 får ny starttid, kl 14.00 (tidigare kl 08.00).
Arbetsutskottet 23 februari ändrar dag till 24 februari 2016, kl 08.00.
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 9

Aktuellt – utbildningschefen har ordet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Utbildningschef Katarina Lindberg informerar om

Arbetsgång med nämndmål för 2017. Förslag på mål lämnas senast 29 januari 2016 till
nämndsekreteraren via mail carina.tornell@mariestad.se. Förslagen tas upp på arbetsutskottet och utbildningsnämnd. 13 juni 2016 tas beslut om mål i kommunfullmäktige.
______________________________________________________

Presentation av skolorna i 3D för ordinarie ledamöter i utbildningsnämnden (ersättarna i
nämnden bjuds in att delta) med flera den 26 januari 2016. Allmänhet och press får tillfälle
att se detsamma den 27 januari 2016.
Preliminär byggstart för Prismaskolan den 1 februari och för Unicaskolan den 9 februari
2016.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-01-07

Anslagsdatum

2016-01-07

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, sektor utbildning

Underskrift

Anslag tas ner

2016-01-30

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

Carina Törnell
___________________________________________________________________________________________________________

