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Sammanträdesdatum
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Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid

Vadsboskolan, K5, kl 14.00-15.30

Beslutande

Övriga deltagande

Anette Karlsson
Sture Pettersson
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Emma Sjögren
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Leif Andersson
Arne Andersson
Tuula Ojala
Inga-Lill Bertilsson
Leif Andersson
Bernt Ekström
Göran Hellström
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Sida 0

(M)
ordförande
(S)
2:e vice ordförande
(FP) ledamot
(KD) ledamot
(MAP) ledamot
(C)
ledamot
(S)
ledamot
(S)
ledamot
(S)
ledamot
(S)
ledamot
(V)
ledamot
(FP) tjänstgörande ersättare
(M)
tjänstgörande ersättare

Katarina Lindberg
Bas Thijssen
Pia Svartén
Ulrika Törnberg
Lars Stäring
Anna-Karin Yséus
Malin Hennius
Kenneth Modin
Herman Johnsson
Rogher Salomonsson
Britt Hellqvist
Birgitta Vallin
Mikael Fransson
Urban Tengman
Margareta Edman
Lisa Björling
Lisbeth Rosengren
Carina Törnell

chef sektor Utbildning
ekonom/controller, § 51
ekonom/controller, § 51
kvalitetsutvecklare, §§ 52, 54
handläggare, § 54
verksamhetschef förskola, § 54
rektor, § 54
rektor,§ 54
rektor,§ 54
tf. rektor, § 54
rektor, § 54
bitr. rektor, § 54
bitr. rektor, § 54
tf. rektor, § 54
lärare, § 54
lärare, § 54
lärare, § 54
sekreterare

Utses att justera

Sture Pettersson

Justeringens plats och tid

Stadshuset, sektor Utbildning

Sekreterare

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

Paragrafer

Carina Törnell
Ordförande

50-54

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

Anette Karlsson
Justerande

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

Sture Pettersson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-09

Sida 1

Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 50

Systematiskt kvalitetsarbete – inkomna rapporter (sekretess)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Befarade kränkningar

Redovisning av inlämnade rapporter om ärenden:
Dnr BUN 2014/87, 2014/91, 2014/77, 2014/113.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-09

Sida 2

Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 51

Dnr BUN 2014/59

Budget 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
2. Majoriteten (M, FP, KD, C, MAP) i Barn- och utbildningsnämnden återkommer
med förslag till budget för 2015 efter att Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutat
om samtliga nämnders budget för 2015 den 21 maj 2014.
Bakgrund

Sektor Utbildning har tilldelats en preliminär budgetram på 472 919 tkr för år
2015. Pott för löneökning ingår inte i beloppet.
Det innebär att nuvarande verksamhet kan fortsätta bedrivas som tidigare. Dessutom
kan verksamheten utökas med en ny heltidstjänst som studie- och yrkesvägledare i
årskurs 1-6, en till en-datorer för årskurs 7-9 och personalresurs för tidig upptäckt av
barn i behov av särskilt stöd.
I underlaget visar sektorn på vissa osäkerhetsfaktorer vad gäller eventuellt ökade
kostnader med risk att budgeten inte kan hållas.
I underlaget framgår också behov av ökat speciallärarstöd för elever i behov av
särskilt stöd i grundskolans årskurs 1 och 2. Insatsen är viktig för ökat stöd i den
tidiga läs- och skrivinlärningen. Det finns behov av 13 extra speciallärare för att på
ett bättre sätt arbeta mot läroplanens kunskapskrav. Kostnaden uppskattas till 6,5
mnkr. Åtgärden medför även en ökad IKE till friskolor på 1 mnkr.
Barn- och utbildningsnämnden behöver bevaka att eventuellt utökade statsbidrag
för förstärkning inom skolan tillfaller Barn- och utbildningsnämnden ram.
Behandling på mötet

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att nämnden beslutar enligt förslaget.
Arbetsutskottets förslag

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Underlag för beslut

Dokument: Åtgärdsbeskrivning för tilldelad budgetram 2015.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-09

Sida 3

Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 52

Dnr BUN

Rutin för det systematiska kvalitetsarbetet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer framarbetad rutin för det systematiska
kvalitetsarbetet.
Bakgrund

Enligt skollagen 4 kap ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de mål som finns för
utbildningen och det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.
Enligt Skolverkets allmänna råd ”Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet”
bör det skapas rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas på huvudmannanivå
och för hur enheternas kvalitetsarbete ska tas tillvara.
Behandling på mötet

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att nämnden beslutar enligt förslaget.
Arbetsutskottets förslag

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Underlag för beslut

Rutin för det systematiska kvalitetsarbetet.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-09

Sida 4

Barn- och utbildningsnämnden
§ 53

Uppdrag till chef sektor Utbildning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger chef sektor Utbildning, Katarina Lindberg, i uppdrag
att se över fördelningen av antal platser för yrkesvuxenutbildningen inom MTG-samarbetet.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-09

Sida 5

Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 54

Dnr Bun 2013/49

Svaren till Skolinspektionen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna huvudmannens kompletterade svar till
Skolinspektionen enligt det underlag som arbetats fram.
Bakgrund

Skolinspektionen har i beslut den 3 juni 2013 förelagt Mariestads kommun att vid vite av
500 tkr senast den 15 oktober 2013 avhjälpa brister på huvudmannanivå avseende det
systematiska kvalitetsarbetet, de kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna,
handläggningsrutiner avseende mottagande i grundsärskolan samt trygghet och studiero.
Kommunen lämnade i oktober 2013, till Skolinspektionen, en redovisning av vidtagna och
planerade åtgärder. Med utgångspunkt från den redovisningen och mot bakgrunden av att
Skolinspektionen funnit allvarliga brister i Mariestads kommun har Skolinspektionen, i
oktober 2013, kompletterat den skriftliga redovisningen genom intervjuer med politiker i
Barn-och utbildningsnämnden, ansvariga tjänstemän samt grundskolerektorer. Skolinspektionen har även besökt några av kommunens skolor. I samband med detta har även
intervjuer hållits med lärare, elever och elevhälsa och rektor.
Skolinspektionen kan medutgångspunkt från de skriftliga redovisningarna och genomförda
uppföljningsbesök konstatera att en rad adekvata åtgärder har vidtagits på kommunnivå.
enligt Skolinspektionens bedömning är bristerna ändå ännu ej tillfullo åtgärdade.
För att Skolinspektionen ska kunna slutföra bedömningen om de vidtagna och planerade
åtgärderna är tillräckliga behöver kommunen komplettera sin redovisning. Redovisningen
ska omfatta samtliga de åtgärder som Skolinspektionen förelagt kommunen vid vite att
åtgärda på kommunnivå.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ordförande Barn- och utbildningsnämnden Anette Karlsson och
Katarina Lindberg, chef sektor Utbildning.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-04-09

Anslagsdatum

2014-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, sektor Utbildning

Underskrift

Anslag tas ner

2014-05-09
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Carina Törnell
___________________________________________________________________________________________________________

