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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 107

Ändringar i ärendelistan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut

Ärende 10 på ärendelistan ”Eventuell mätning av närvaro vid fritidshem” utgår.
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 108

Dnr BUN 2014/316

Informationsärende – Lokaler Marinteknik, nuläge
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Utbildningsnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Vadsbogymnasiet har fått i uppdrag från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (§ 49, 2013-04-03) att utreda om det är möjligt att flytta Marinteknikprogrammet från nuvarande lokaler till Vadsbogymnasiet.
Efter Barn- och utbildningsnämndens beslut (§ 66, 2013-05-08) om nedläggning
av Fordons- och transportprogrammet uppstår i förlängningen disponibla lokaler
vid Vadsbogymnasiet för annan verksamhet.
Hösten 2015 startar eleverna på Fordons- och transportprogrammet årskurs 3 sitt
sista läsår. Från och med hösten 2016 står programmets lokaler till förfogande för
anpassning för annan verksamhet, exempelvis Marinteknikprogrammet.
Nuläge i fördjupad utredning

Barn och utbildningsnämnden beslutade i april 2014 om en fördjupad utredning
för projektering inför anpassning av lokaler och flytt av Marinteknikprogrammet
till Vadsbogymnasiets lokaler.
En första genomlysning och projektering av de befintliga lokalerna, både på Hammarsmedsgatan och på Vadsbogymnasiet, samt den utrustning som finns och som
kommer att behövas i verksamheten, är genomförd under september och oktober
2014. Det finns dock skäl att fördjupa dessa kalkyler ytterligare samt få dokumenterade beslut kring den del av Marinteknikprogrammets verksamhet som kan påverka miljön.
En fördjupad projektering av hur lång tid ombyggnationer och anpassningar av
lokalerna vid Vadsbogymnasiet kommer att krävas. Dessutom behövs en kalkyl
över eventuellt återställande av lokaler på Hammarsmedsgatan då alla inventarier
och anpassningar i dessa lokaler tillhör Vadsbogymnasiet.
Inför hösten 2015 har stora marknadsföringsåtgärder genomförts för att nå fler
elever till Marinteknikprogrammet. För att säkerställa att elever som antas vid
Vadsbogymnasiets Marinteknikprogram hösten 2015 har tillgång till lokaler och
utrustning under hela sin studietid har hyreskontraktet vid Hammarsmedsgatan
förlängts med de tidigare avtalade 36 månaderna. De anpassningskostnader som
belastat lokalen under de fem första åren på Hammarsmedsgatan motsvarande
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476 tkr per år, kvarstår inte efter 2015-08-31 och utgör viss besparing, (om inte
ytterligare anpassningskostnader anses nödvändiga under utredningen och fram
till en eventuell flytt).
En slutgiltig utredning rörande eventuell flytt av Marinteknikprogrammet till
Vadsbogymnasiets lokaler kommer att delges utbildningsnämnden under våren
2015.
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 109

Dnr BUN 2014/280

Intern kontrollplan 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden antar framtagen Intern kontrollplan 2015
Bakgrund

Sektor utbildning har tagit fram förslag till intern kontrollplan 2015. Utbildningsnämnden
har varit delaktig i processen. Antalet rutiner som föreslås kontrolleras är betydligt utökat
mot föregående år och innefattar kommunstyrelsens kommunövergripande internkontroll, i
den mån det är relevant för utbildningsnämndens uppdrag och ansvar.
Underlag för beslut

Intern kontrollplan 2015.
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 110

Dnr BUN 2014/321

Uppdrag – utredning om framtida behov av platser och lokaler i
förskolan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar ge utbildningschefen i uppdrag att utreda framtida behov av
platser och lokaler i förskolan med utgångspunkt från demografi och struktur i syfte att
tillgodose lagstiftningens krav.
Bakgrund

Förskolans verksamhet har ett behov av att tillgodose vårdnadshavares önskemål om plats i
förskola och erbjuda plats inom fyra månader (Skollagen 8 kap 14 §). Satsningar på utbyggnad av förskolans lärandemiljöer har genomförts och följt ett principbeslut (BUN 2011-0915, § 109) att förskolor i tätorten ska rymma minst fyra förskoleavdelningar.
För framtiden finns behov av att se över förskolestrukturen i Tidavad och Ullervad.
Inom dessa områden råder idag brist på förskoleplatser, och nuvarande lokaler motsvarar
inte miljöbalkens krav.
I området Gärdet i västra Mariestads tätort finns det framtida behov av ytterligare två avdelningar. I beslutet från kommunfullmäktige (2014-05-26, KF, § 75) framgår att Flitiga Lisans
skola ska byggas om till förskola. Detta kommer med stor sannolikhet att täcka behovet av
förskoleplatser inom området.
Det finns osäkerheter runt beslut om eventuella nya enheter för Migrationsverket.
Om fler enheter startar i kommunen, så innebär det att fler barn har rätt till förskola.
För detta behöver kommunen ha beredskap. Det ska finnas med som en aspekt i framtagande av en plan för att kunna motsvara framtida behov av platser och lokaler.
I dagsläget planeras det även för nya bostadsområden i Mariestads kommun.
Dessa områden behöver beaktas i den framtida förskolestrukturen.
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 111

Informationsärende – Lokaler
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Verksamhetskoordinator Catarina Dahlander informerar om ”Verksamhetsplan två skolor
f-6 väster”. Verksamhetsplanen består av tre delar.
______________________________________________________

Utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-03

Sida 7

Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 112

Dnr BUN 2014/159

Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden godkänner de föreslagna ändringarna i utbildningsnämndens
delegationsordning:
Delegat: Chef förskola och pedagogisk omsorg (Cfö)
B9
B10
C26
C27
C28

Tilläggsbelopp till barn i fristående förskola.
Tilläggsbelopp till barn i förskola.
Avlämna yttrande över ansökan om förskola i annan kommun
Mottagande av barn i förskola från annan kommun
Plats i förskola om barnet har ett eget behov p.g.a. familjens situation i övrigt då barnet ännu inte erhållit plats på förskola

SL 8:23

Kan överklagas SL 28:5 p.2

SL 8:13
SL 8:13
SL 8:5,7

Delegat: Förskolechef (Fskch)
C 28

Plats i förskola om barnet har ett eget behov p.g.a. familjens situation i övrigt då barnet erhållit plats på förskola

SL 8:5,7

Delegat: Grundskolechef (Grc)
B9

Tilläggsbelopp till elev i fristående förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola.

B10

Tilläggsbelopp för elev i förskoleklass, grundskola, och grundsärskola. (träningsskola)?

SL 9:21,
10:39,
11:38 och
14:17

Kan överklagas SL 28:5 p.2

SL 16:54
och 19:27

Kan överklagas SL 28:5 p.2

Delegat: Rektor gymnasieskola-vuxenutbildning (Rgy-vux)
B9
B10

Tilläggsbelopp till elev i fristående gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Tilläggsbelopp för elev i gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Delegation gällande arbetsmiljö ges av utbildningschef och utgår från nämndens
delegationsordning.
Bakgrund

I den nya Skollagen (2010:800) SL 8:5,7 anges bestämmelser för beslut om placering i förskola i annan kommun/fristående förskola samt placering på grund av särskilda skäl.
Dessa beslut har inte tidigare varit aktuella för delegation.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid förskolenheten (SL 8:21,22), för varje elev i förskoleklass och grundskoleklass vid skolenhet
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(SL 9:19,20 10:37,38) samt för elev på ett nationellt program på gymnasium (SL
16:52,53). Bidraget består av ett grundbelopp (grundbeloppet beslutas av nämnden enligt resursfördelningsmodell) samt i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt SL
8:23, 9:21, 10:39 och 16:54.
Blanketter för ansökan om tilläggsbelopp finns framtagna.
Sektor utbildning föreslår utbildningsnämnden att ge delegation till chef förskola
och pedagogisk omsorg, grundskolechef och rektor gymnasiet, på tilläggsbelopp
enligt förslag för kommunala och fristående skolor.
Underlag för beslut

Skrivelse ”Revidering av utbildningsnämndens Delegationsordning” upprättad av
nämndsekreterare Carina Törnell, utredare Roger Erkenvåg och utbildningschef
Katarina Lindberg.
Utbildningsnämndens delegationsordning beslutat 2014-06-11.
______________________________________________________

Utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 8

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-03

Sida 9

Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 113

Dnr BUN 2014/59

Ramfördelning/Investeringsbudget 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

1. Utbildningsnämnden fastställer 2015 års ramfördelning till respektive
verksamhetsområde enligt föreslagen ramtilldelning samt uppdra åt utbildningschef att vid behov göra erforderliga justeringar.
2. Utbildningsnämnden fastställer 2015 års investeringsbudget på 7,3 mnkr
och fördela den enligt följande förslag:
-

Anslag inventarier allmänt, 1,5 mnkr, läggs centralt på sektor utbildning
under utbildningschef. Utbildningschef fördelar medlen till verksamhetsanpassningar, inventarier och till anpassningar för elever med behov av
särskilt stöd i den verksamhet där de bäst behövs.

-

Anslag inventarier för förskola/grundskola, 1,1 mnkr, läggs centralt på
sektor utbildning under utbildningschef. Utbildningschef fördelar dessa
medel utifrån förskolans och grundskolans behov.

-

Anslag inventarier gymnasiet, 4,7 mnkr, läggs hos rektor gymnasieskolan
som prioriterar medlen utifrån verksamhetens behov.

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 2014-11-24 driftbudgetram samt investeringsram
för utbildningsnämnden för år 2015. Ekonomiavdelningen uppdaterar löpande en
så kallad ramanalys med ”tekniska justeringar”, där nämndernas ramar framgår.
I senast tillgängliga version, 2015 1.4 bun och soc, är utbildningsnämndens ram
489,679 mnkr. Den ramanalys som går till kommunfullmäktige för justering är
version 2015 1.4. I den är utbildningsnämndens ram 475,419 mnkr. Det som skiljer de båda ramarna åt är justering för lönepott 2014 och 2015.
Utbildningsnämnden har tidigare år fördelat ramen till de olika verksamhetsområdena. Förslag på sådan fördelning för 2015 framgår av Förslag ramfördelning.
Fördelningen är gjord utifrån att skolverksamheterna får behålla respektive ram
från år 2014. En omfördelning av budget har gjorts från central verksamhet,
grundskola och gymnasiet för att elevhälsan ska ha en egen ram. Det extra tillskott
som har beslutats i kommunfullmäktige (8,5 mnkr) läggs ut på de olika verksamheterna enligt följande:
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-

Centralt: 1,992 mnkr för bl.a. ökade hyror och utökad IKE.

-

Förskola, pedagogisk omsorg: 2,8 mnkr för volymökning och ökade hyror.
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-

Grundskola: 2,208 mnkr för ökade hyror, ny tjänst studie- och yrkesvägledare, uppstart av en till en satsning.

-

Gymnasiet: 0,5 mnkr för uppföljningsansvaret.

-

Komvux: 1 mnkr för bl.a. utökad SFI.

På grund av att ramanalysen kommer att justeras för bland annat hyror och lönepott, så kommer också ramarna att behöva justeras under året.
Kostnader för verksamhetskoordinator och för skolprojekt Väster är inte finansierade i utbildningsnämndens ram 2015.
Utöver driftsbudgeten har utbildningsnämnden tilldelats en investeringsbudget på
7, 3 mnkr. Den föreslås fördelas enligt nedanstående:
-

Anslag inventarier allmänt, 1,5 mnkr, läggs centralt på sektor utbildning
under utbildningschef. Utbildningschef fördelar medlen till verksamhetsanpassningar, inventarier och till elever med behov av särskilt stöd i den
verksamhet där de bäst behövs.

-

Anslag inventarier för förskola/grundskola, 1,1 mnkr, läggs centralt på
sektor utbildning under utbildningschef. Utbildningschef fördelar dessa
medel utifrån förskolans och grundskolans behov.

-

Anslag inventarier gymnasiet, 4,7 mnkr, läggs hos rektor gymnasieskolan
som prioriterar medlen utifrån verksamhetens behov.

Underlag för beslut

Förslag ramfördelning.
Konsekvensanalyser från verksamheterna.
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 114

Dnr BUN 2014/281

Resursfördelning 2015 enligt antagen resursfördelningsmodell
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa belopp för resursfördelning 2015 enligt
framtaget förslag för förskola, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar
om ”Riktlinjer för resursfördelningsmodell förskoleverksamhet” 2014-12-15.
2. Utbildningsnämnden beslutar fastställa belopp för resursfördelning 2015 enligt
framtaget förslag för grundskola och fritidshem, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om ”Riktlinjer för resursfördelningsmodell grundskola f-6”
2014-12-15.
Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade den 29 oktober 2014, 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 och grundsärskola.
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 2015 enligt framtaget förslag utifrån riktlinjer för resursfördelningsmodell för förskoleverksamhet och resursfördelningsmodell för grundskola F-9.
Underlag för beslut

Resursfördelning 2015, förskoleverksamhet.
Resursfördelning 2015, grundskola F-9.
______________________________________________________

Utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-03

Sida 12

Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 115

Dnr BUN 2014/281

Barnpeng och elevpeng (grundbelopp) 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

3. Utbildningsnämnden beslutar fastställa ersättning till fristående förskolor 2015 enligt
förslag ”Ersättning för fristående förskolor 2015” under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om ”Riktlinjer för resursfördelningsmodell förskoleverksamhet” 2014-12-15.
4. Utbildningsnämnden beslutar fastställa ersättning till fristående grundskolor och
fritidshem 2015 enligt förslag ”Ersättning för fristående grundskolor och fritidshem
2015” under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om ”Riktlinjer för resursfördelningsmodell grundskola f-9” 2014-12-15.
Bakgrund

Bidrag 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
riktlinjer, 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
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variabler (gäller ej fritidshem). De socioekonomiska variablerna viktas och bildar
ett index, som utgår från 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.
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 till fristående förskolor 2015.
Ersättning till fristående grundskolor och fritidshem 2015.
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 116

Mariestads biologiska muséum
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att frågan tas upp och diskuteras på nämndsmötet den 17 december 2014.
______________________________________________________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
Unau § 117

Aktuellt – utbildningschefen har ordet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Chef förskola, Anna-Karin Yséus informerar om

Skolverket har beslutat att avslå Mariestads kommuns ansökan om statsbidrag för läxhjälp
höstterminen 2014. Statsbidraget är översökt och Skolverket har prioriterat huvudmän med
låga skolresultat och dit hör inte Mariestad.
______________________________________________________

Av de 50 lärlingsplatser som sökts inom MTG (Mariestad, Töreboda och Gullspång) har 9,6
st erhållits preliminärt. 60 % (5 platser) av dessa 9,6 platser tillfaller Mariestads kommun.
______________________________________________________

Samverkansavtalet Vuxenutbildningen är påskrivet av samtliga kommuner. Gemensam ansökan om yrkesvuxenutbildning sker så fort regeringen släpper platser.
______________________________________________________

Skolprojektet skollokaler väster, verksamhetskoordinator, kommer att läggas som ett investeringsprojekt och därmed inte belasta utbildningsnämndens detaljbudget.
______________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-12-03

Anslagsdatum

2014-12-08

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, sektor utbildning

Underskrift

Anslag tas ner

2015-01-02

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

Carina Törnell
___________________________________________________________________________________________________________

