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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 89

Friskolan Mariestad AB – Informationsärende
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Ordföranden, Leif Jonegård (FP) har bjudit in rektor för Friskolan Mariestad AB till arbetsutskottets möte för att diskutera framtida samarbete.
På mötet

Rektor för Friskolan Mariestad AB, Olof Lindblad, informerar om Ekhamraskolan, 7-9,
samt den tänkta friskolan Lillängsskolan, F-6, samt fritidshem som har tillstånd att starta
hösten 2013.
Till dags datum har 122 elever (vårdnadshavare) gjort en intresseanmälan om att få gå på
den blivande friskolan, F-6, Lillängsskolan. I februari 2013 kan Barn- och utbildningsförvaltningen få antalet elever som faktisk har sökt om plats på Lillängsskolan. Lillängsskolan
kommer inte att ha någon profilinriktning.
Ekhamraskolan, 7-9, har just nu 80 sökande till hösten 2013. Ekhamraskolan har tre profilinriktningar.
Rektor, Olof Lindblad, ser gärna samarbete med kommunen om ekonomi och pedagogiska
frågor.
______________________________________________________

Expedieras till
Rektor, Olof Lindblad, Ekhamraskolan
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 90

Dnr BUN 2009/0105

Lokaler 4-årsprogrammet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bygga om befintliga lokaler på
gymnasiesärskolan till ett storhushållskök med tillhörande bageridel.
Ombyggnationen ska vara klar till läsåret 2013/2014 till en kostnad av 2,6 miljoner
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utreda
behovet av en serveringslokal samt kostnadsberäkna förslaget under 2013.
Ärendets bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fattat beslut i ärendet, 2010-05-20, § 54 och
2012-03-01, § 19, medel har funnits med i investeringsplanen 2011-2014. Men besluten har
inte genomförts. Ärendet har också varit upp i kommunfullmäktige Kf § 146 Ks
2012/0185. Fullmäktige ställde sig positiva till projektet.
Gymnasiesärskolan i Mariestads kommun bedriver två nationella utbildningar:
-

Hantverk

-

Hotell och Restaurang

Restaurangutbildningen har i huvudsak bedrivits på Bjurliden i Lyrestad sedan
augusti 2010. Storhushållskök med tillhörande serveringslokal är en nödvändighet
för att kunna genomföra programmet efter gällande kursplaner. Innan
verksamheten flyttade till Lyrestad bedrevs undervisningen i undermåliga lokaler
på Vadsboskolan. Eleverna fick inte den utbildning som de har rätt till.
Nackdelarna ur verksamhetsperspektiv med att vara i Lyrestad är att det går bort
tid för resor. Det påverkar både elever och personal på ett negativt sätt.
Verksamheten blir mer sårbar. Avsaknad av kamrater, kollegor, elevhälsa med
mera.
I samband med läsårsstart 2013 träder den nya Gymnasiesärskolan i kraft. Det blir helt nya
program inom Gymnasiesärskolan. Avsikten har varit att inga program ska blandas ihop
med programutbudet inom övriga gymnasiet. Hotell- och restaurangprogrammet kommer
att finnas med och i den nya tappningen kommer programmet utökas med en bageridel.
Det gör det nödvändigt att komplettera storhushållsköket med en bageridel för att eleverna
ska få de kurser som de har rätt till inom programmet. När vi ansökte först gången om att få
ett fungerade restaurang kök kände vi inte till vad de nya programmen inom Gymnasiesärskolan 2013 skulle kräva. Den kunskapen har vi nu så det vore fel att inte ta med bageri delen eftersom genomförandet av utbildningen numer kräver de funktionerna också.
Bageridelen är en mindre del av kostnadsökningarna och beräknas till 300 tkr.
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 90 fortsättning
På grund av kostnadsökningarna i samband med ombyggnation, anpassningar och
utrustning för att få ett väl fungerande storhushållskök med tillhörande bageri, väljer vi att i
dags
läget avstå från en serveringslokal för att inte äventyra det nya köket som är en absolut
nödvändighet om programmet ska överleva. Serveringslokalen kan få komma i ett senare
skede. Vi är rädda för att investeringsvolymen ska bli för hög och därigenom äventyra hela
projektet.
Lokalerna, Bjurliden, betalas av äldreomsorgen som har ett kontrakt som löper ut 2013.
Därefter kan vi inte räkna med att få nyttja dessa lokaler hyresfritt. Kostnader för resor till
Lyrestad är 120 tkr per år. Dubbla uppsättningar material och skyddskläder cirka 30 tkr per
år. Lokalvård tillkommer med cirka 20 tkr per år. Vår verksamhet får stå för eventuella
reparationskostnader om något går sönder, kostnader som kan bli höga.
Även andra intressenter har visat intresse för lokalerna på Bjurliden
Tekniska kontoret/fastighetsavdelningen

För att undvika att starta ett investeringsprojekt som riskerar att vara underfinansierat har
fastighetsavdelningen tagit del av det underlag som nämnden i fråga har beslutat om.
Avsaknaden av en projektledare som håller samman och kostnadsbedömmer helheten är en
stor orsak i det hela. Framtagna handlingar för köksdelen är uppställningsritning på
maskiner och inventarier levererat av storköksinovationer (offert), ingen handling beskriver
övriga anpassningar som krävs för att genomföra omställningen till ett storhushållskök.
Tillsammans med skolan har vi hittat en lämpligare placering av köket och kostnadsberäknat det hela men också den här gången utan handlingar. Offerter finns
på de delar som kräver större ingrepp, övriga kostnader är mängdberäknat av
fastighetsavdelningen enligt nedan.
Utöver det gamla indexuppräknade projektbudgeten tillkommer följande

Justerandes signatur



Fettavskiljare med nya anslutningar från alla golvbrunnar.



Ny ventilationsanläggning pga förändrad verksamhet.



Nya ventilationskåpor.



Inkoppling vvs och el samt nya el matningar till maskiner.



Byggåtgärder i samband med vvs och ventilation.
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§ 90 fortsättning
Kostnadsbedömningen för omställning till storhushållskök är 2,3 milj inklusive
10% oförutsett. Under hösten har enligt ny läroplan en bageridel tillkommit på
300 tkr.
Totalsumman för projektet är kostnadsbedömt till 2,6 milj.
Underlag för beslut

Kostnadsbedömning av 4-årsprogrammets kök, 2012-09-19 från Tekniska,
Magnus Persson.
______________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 107

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-12-10

Sida 108

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 91

Dnr BUN 2012/0253

Nya program – gymnasiesärskolan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inrätta följande program inom gymnasiesärskolan i Mariestads kommun:





Individuellt program
Hotell, restaurang och bageri
Hantverk och produktion
Fastighet, anläggning och byggnation

Bakgrund

2013 blir det en ny gymnasiesärskola med nya program och nya kursplaner. Av
den anledningen måste det nuvarande programutbudet anpassas och förändras.
Det pågår ett samarbete inom gymnasium Skaraborg för att samtliga nationella
program ska kunna erbjudas i området.
Mariestad kommun bedriver idag tre program:
 Hantverksprogram (tidigare industriprogram)
 Individuellt program som är uppdelat i två delar verksamhetsträning och
yrkesträning.
 Hotell och restaurangprogram
Det individuella programmet har alltid funnits i Mariestad. Programmet har blivit
det största programmet inom gymnasiesärskolan. De flesta av eleverna har fått sin
tidigare skolgång inom träningsskolan på Högelid.
Hotell och restaurangprogrammet har blivit ett populärt program genom åren.
Kunnig, engagerad personal och intresserade elever har bidragit till det. Storhushållsutbildningen bedrivs idag på Bjurlidens äldreboende i Lyrestad. Nämnden har
tidigare uttalat sig positivt till att anpassa lokaler på Vadsbogymnasiet för ändamålet. Dnr: BUN 2009/0105
Hantverksprogrammet har funnits i kommunen sedan läsårstarten 2011. Det ersatte då det tidigare industriprogrammet. Orsaken till att industriprogrammet fasades ut var för att det var så svårt för eleverna att få arbete med inriktning mot
industrin.
I stället för det gamla hantverksprogrammet vill vi ur det nya programutbudet erbjuda två nya program: Fastighet, anläggning och byggnation samt Hantverk och
byggnation. Efter att ha genomfört ett gemensamt basår vill vi kunna erbjuda två
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§ 91 fortsättning
program att välja på. Vi vill också vara nog med att anpassa våra gymnasieutbildningar till den tilltänkta högskoleutbildningen för långsamt lärande i kommunen.
Trädgårdshantverk och trädgårdsskötsel – kulturhistoriska trädgårdar
Underlag för beslut

Skrivelse från förvaltningen, Mikael Fransson och Tommy Olsson.
______________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 92

Språkintroduktion, gymnasieskolan - Informationsärende
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.
På mötet

Rektor, Reine Johansson, informerar arbetsutskottet om att språkintroduktionsprogrammet
växer. Det är en effekt av att kommunen tar emot ensamkommande barn enligt avtal med
migrationsverket men även genom att det flyttar in familjer med barn i gymnasieålder.
Till följd av att nya elever har kommit och att vi även kan räkna med ytterligare tillströmning av elever genom att migrationsverket planerar för boenden i kommunen, behövs en
utökning av personal. I första läget motsvarande två lärartjänster (inkl modersmålsundervisning).
Ledamoten, Leif Andersson (C), påpekar att det är viktigt att förvaltningen kontrollerar att
vi får de bidrag som Migrationsverket betalar till kommunen för ovanstående ändamål.
Gymnasieskolan har inte resurser att möta dessa nya behov och vill här varsko om att det
på grund av detta kan bli underskott i budgeten.
Det sker även utökning av språkintroduktionen genom att Gullspångs kommun skickar
fler elever: Interkommunal ersättning för dessa elever bör självfallet tillfalla introduktionsprogrammet så att vi kan ge Gullspångs kommun utbildning för deras pengar.
Det börjar komma tillbaka elever från andra utbildningsanordnare som hör till gruppen introduktionsprogramselever. Genom att dessa elever kommer tillbaka så minskar kommunens interkommunala ersättningar. Dessa medel måste kunna överföras till IM så att de används där undervisningen sker. Vi pratar här om elever som ofta är sådana att de har särskilda behov vilket gör att det handlar om mer än vanliga interkommunala medel.
En ytterligare grupp elever som kommer tillbaka från andra utbildningar är sådana som
hoppar av från nationella program. Dessa hör normalt inte till IM programmet utan endast i
mycket speciella fall. Kommunen har dock genom ”informationsansvaret” en skyldighet att
erbjuda verksamhet upp till 20 år. I dagsläget är utbudet mycket begränsat och medel saknas
inom RO 1 för att genomföra åtgärder så att dessa elever inte blir utslagna. Även här bör vi
kunna tillgodoräkna oss insparade interkommunala medel för att förstärka denna verksamhet.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen för kännedom
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 93

Dnr BUN 2012/0296

Hantering av obetalda elevavgifter på Musikskolan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att stänga av elever vars föräldrar inte betalar avgiften. Avstängningen ska föregås av en påminnelse där det framgår att eleven kommer att
stängas av om inte betalning inkommit före utsatt datum.
Vidare föreslås att det tydligt ska framgå att möjligheten att ansöka om anstånd finns
.
Detta förslag innebär att verksamheten måste få kännedom om obetalda avgifter i och med
att tiden för betalning passerats.
Bakgrund

Musikskolechefen, Kajsa Stenberg Axelsson, har fått i uppdrag, av förvaltningschef, att ge
förslag på hur man ska hantera de elever vars musikskoleavgift inte betalas.
Musikskolechefen har haft kontakt med ekonomikontoret i frågan.
Musikskolan tar varje termin ut en elevavgift av eleverna. Sedan tidigare, före våren 2008 då
nuvarande chef fick ansvaret, har man låtit elever fortsätta spela även om föräldrarna inte
betalat avgiften. Man har inte velat låta det gå ut över barnen. Nuvarande musikskolechef
har inte fått kännedom om obetalda fakturor varför denna praxis i praktiken levt kvar.
Kundfordringarna 2010 var 5 325 kr och gällde fem kunder. Eleverna blev inte avstängda
men några har ändå valt att sluta.
Då föräldrar ringt och bett om anstånd har detta beviljats. Dessa kunder har nästan utan
undantag skött betalningarna. För våren 2012 är det en kund som inte betalt.
I nuvarande ekonomisystem kan musikskolechefen själv se vilka fakturor som inte betalats
först efter två år.
Underlag för beslut

Skrivelse från Kajsa Stenberg Axelsson och Tommy Olsson,
______________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 94

Dnr BUN 2012/0169

Läsårstider 2013/2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till läsårstider för 2013/2014.
Bakgrund

Utvecklingsledare, Lars Stäring, har tagit fram ett förslag till lärårstider 2013/2014.
Underlag för beslut

Skrivelse från förvaltningen, Lars Stäring. Förslag till läsårstider.
______________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 95

Dnr BUN 2012/0297

Internkontrollplan 2013, Barn- och utbildningsnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna Internkontrollplan 2013 med följande
rutiner som ska kontrolleras:
-

Uppdragsdialog (i samband med medarbetarsamtal).
Informationsansvar för ungdomar upp till 20 år.
Kvalitetshjul/kvalitetsår ska finnas i varje verksamhet.
Rutiner för hantering av försäljning i Mariestads utbildningscentrum och Arbetsmarknadsenheten.

Bakgrund

En Internkontrollplan för 2013 för Barn- och utbildningsnämnden har tagits fram.
På mötet

Arbetsutskottets ordförande, Leif Jonegård (FP), påpekar att det är mycket viktigt att det
finns rutiner för hantering av försäljning i Mariestads utbildningscentrum och Arbetsmarknadsenheten och att man vid framtagande av dessa tänker på att försäljning sker i samband
med utbildning och skolan ska inte konkurrera med näringslivet.
Underlag för beslut

Plan för Internkontroll 2013.
______________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-12-10

Sida 114

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 96

Dnr BUN 2011/0095

Eventuell revidering av mål 2013 - Informationsärende
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämndens mål beslutades av nämnden 2012-03-21. Dessa mål är
framtagna utifrån de av kommunstyrelsen framtagna fokusområdena för 2012-2015.
På mötet

Målen gås igenom och man diskuterar eventuella revideringar. Tas upp igen på
arbetsutskottets möte i januari 2013.
______________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 97

Revidering Delegationsordning – Informationsärende
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.
På mötet

Utvecklingsledare, Lars Stäring, informerar om att förvaltningen ser över och har för avsikt
att i början av nästa år, 2013, troligen föreslå vissa ändringar i delegationsordningen så att
den stämmer överens med styrdokument och reglementen.
______________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Buanu § 98

Tunaholmsskolans aula
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram
en skrivelse till Kommunstyrelsen angående viss renovering/underhåll av Tunaholmsskolans aula.
Bakgrund

Tunaholmsskolans aula är i stort behov av upprustning. Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott beslutade 2012-03-07 § 25 att återremittera ärendet till Tekniska nämnden för
klarläggande om hur de resonerat i frågan angående hyreshöjningen då man lagt hela beloppet på Tunaholmsskolan (enligt förslag till beslut). Arbetsutskottet ansåg att hyran borde
fördelas mellan Tekniska förvaltningen, grundskolan och gymnasieskolan.
Underlag för beslut

Muntlig information på mötet
______________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 99

Dnr BUN 2011/0055

Budget 2012 – Prognos 4
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden godkänner månadsprognos 4 2012.
På mötet

Ekonom Ulf Jansson går igenom månadsprognos 4 2012. Prognosen visar ett underskott
med 8 900 tkr.
Underlag för beslut

Prognos 4 baserad på uppgifter tillgängliga 2012-11-06.
______________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 100

Skolinspektionen – Informationsärende
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.
På mötet

Förvaltningschef Tommy Olsson informerar om att Skolinspektionen ska göras en inspektion i våra skolverksamheter i början av 2013.
______________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Buanu § 101

Aktuellt – Förvaltningschefen har ordet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Förvaltningschef Tommy Olsson informerar om

-

Vad som är på gång i Mariaskolan.

-

Roger Erkenvåg kommer att arbeta som utredare centralt på förvaltningen under
vårterminen 2013.

______________________________________________________
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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2013-01-07
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Carina Törnell
___________________________________________________________________________________________________________

