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2009-06-17
Beslutande organ
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Plats och tid
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Utdragsbestyrkande

57-74

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-06-17
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 57

Dnr BUN 2007/0103

Kvalitet i förskolan
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1.

Barn och utbildningsnämnden noterar informationen.

2.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärenden tas upp i Barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott den 19 augusti 2009.

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att nämndens viljeinriktning i
förskolans och familjedaghemmens verksamheter ska vara personal med adekvat
högskoleexamen. Rektorerna, Margaretha Larson, Britt-Marie Ellneskog Staam
och barnomsorgschef Rolf Karlsson informerar hur man tillämpar beslutet.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

60

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-06-17
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 58

Dnr BUN 2009/0003

Vägvisaren
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1.

Nämnden godkänner handlingsplanen Vägvisaren (bil).

Bakgrund
Ingen förändring i Barn- och utbildningsnämndens handlingsplan Vägvisaren.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-06-17
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 59

Dnr BUN 2009/0047

Internkontrollplan
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna internkontrollplan för 2009.

Bakgrund
Förslag till internkontrollplan för 2009 har upprättats.
Underlag för beslut
Förslag till internkontrollplan för 2009.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2009-05-13, § 33.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-06-17
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 60

Dnr BUN 2007/0096

Kommunalt vårdnadsbidrag
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till finansiering av
ett eventuellt kommunalt vårdnadsbidrag.

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden behandlade och avslog motion om kommunalt
vårdnadsbidrag, 2008-04-10 § 37. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att
återremittera ärendet till Barn- och utbildningsnämnden för komplettering med ett
underlag för hur ett vårdnadsbidrag ska finansieras om kommunfullmäktige bifaller motionen. Barnomsorgschef Rolf Karlsson har tagit fram ett underlag för förslag till finansiering.
Underlag för beslut
Motion – Kommunalt vårdnadsbidrag.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-12-19, § 119.
Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-10, § 38.
Skrivelse, förslag till finansiering från barnomsorgschef Rolf Karlsson.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-05-13, § 34.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

63

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-06-17
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 61

Dnr BUN 2009/0039

Remiss: Ansökan från Vändergymnasiet AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Mariestads kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden anser ej att det föreligger något
hinder och föreslår att Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan
angående utbildningen Fordonsprogrammet med inriktning
maskinlastbilsteknik.

Bakgrund
Vänergymnasiet har hos skolinspektionen ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Mariestads kommun från höstterminen
2010. Den sökta utbildningen är Fordonsprogrammet med inriktning maskinlastbilsteknik. Barn- och utbildningsnämnden har från kommunledningskontoret mottagit en remiss för yttrande i ärendet.
Underlag för beslut
Ansökan från Vänergymnasiet AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Mariestads kommun.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-05-13, § 35.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-06-17
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 62

Dnr BUN 2009/0038

Remiss: Ansökan från Torsö Skärgårdsskola, ekonomiska förening, om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Mariestads kommun.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämnden beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden anser ej att det föreligger något
hinder och föreslår att Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan från Torsö
Skärgårdsskola ang en fristående förskoleklass och fristående grundskola
år 1-6.

Bakgrund
Torsö Skärgårdsskola, ekonomisk förening, har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående
grundskola med start hösten 2010. Barn- och utbildningsnämnden har från kommunledningskontoret mottagit en remiss för yttrande i ärendet.
Underlag för beslut
Torsö skolas föräldraförening information, Bunau 2008-12-17 § 94.
Ansökan från Torsö Skärgårdsskola, ekonomisk förening, om godkännande av
och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Mariestads kommun.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-05-13, § 36.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-06-17
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 63

Dnr BUN 2009/0049

Remiss: Ansökan från Ekhamraskolan AB om godkännande av
och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Mariestads
kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämnden beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen
att avstyrka ansökan från Ekhamraskolan AB om godkännande av och
rätt till bidrag för en fristående grundskola, år 7-9, i Mariestads kommun. Motiv till avstyrkan är att Mariestads kommun på grund av minskat elevtal beslutat att lägga ner en av tre högstadieskolor. I samband
med det görs en investering i en ny- och ombyggnation på befintlig höstadieskola för att få lokaler som anpassats till modern pedagogik.

2.

Barn- och utbildningsnämnden avslår Charlotte Matssons (m) yrkande
om att tillstyrka ansökan om att får starta en fristående grundskola år
7-9 samt att till Kommunstyrelsen yrka om att avvakta med skollokalutredningen till Skolinspektionen fattat beslut om Ekhamraskolan.

Charlotte Matsson (m), Siv Samuelsson (m), Margit Fernmo (kd), Irene Sundelius (fp) och Anna Stenlund (map) reserverar sig mot beslutet (punkt 1) till
förmån för eget förslag (punkt 2).
Bakgrund
Ekhamraskolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande av och rätt
till bidrag för en fristående grundskola, år 7-9, i Mariestads kommun med start
hösten 2010. Barn- och utbildningsnämnden har från kommunledningskontoret
mottagit en remiss för yttrande i ärendet.
Underlag för beslut
Ansökan från Ekhamraskolan AB om godkännande av och rätt till bidrag för en
fristående grundskola i Mariestads kommun.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-05-13, § 44.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-06-10, § 49
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-06-17
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 64

Dnr BUN 2009/0040

Remiss: Ansökan från Ljud och Bildskolan LBS AB om utökad
rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i
Skövde kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att ansluta
sig till Skövde kommuns yttrande.

Bakgrund
Ljud och Bildskolan LBS AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökad rätt till
bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun med
start hösten 2010. De sökta utbildningarna är LBS Media och LBS Musikproduktion. Barn- och utbildningsnämnden har från kommunledningskontoret mottagit
en remiss för yttrande i ärendet.
Samverkanskommunerna i Gymnasium Skaraborg har i beredningsgruppen beslutat att ha som policy att följa lägeskommunernas yttrande vid tillstyrkande eller
avstyrkande av ansökningar om etableringar av fristående gymnasieskolor.
Underlag för beslut
Ansökan från Ljud och Bildskolan LBS AB om utökad rätt till bidrag och statlig
tillsyn för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-05-13, § 37.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-06-17
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 65

Dnr BUN 2009/0045

Remiss: Ansökan från Fria Academien i Skövde AB om statlig
tillsyn och utökad rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Skövde kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att ansluta
sig till Skövde kommuns yttrande.

Bakgrund
Fria Academien i Skövde AB har hos Skolinspektionen ansökt om statlig tillsyn
och utökad rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Skövde kommun med
start hösten 2010. Den sökta utbildningen är EC – Specialutformat program inriktning IT, multimedia och musik. Barn- och utbildningsnämnden har från kommunledningskontoret mottagit en remiss för yttrande i ärendet.
Samverkanskommunerna i Gymnasium Skaraborg har i beredningsgruppen beslutat att ha som policy att följa lägeskommunernas yttrande vid tillstyrkande eller
avstyrkande av ansökningar om etableringar av fristående gymnasieskolor.
Underlag för beslut
Ansökan från Fria Academien i Skövde AB om statlig tillsyn och utökad rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Skövde kommun.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-05-13, § 38.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-06-17
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 66

Dnr BUN 2009/0044

Remiss: Ansökan från International Swedish School AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i
Skövde kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ansluta
sig till Skövde kommuns yttrande.

Bakgrund
International Swedish School AB har hos Skolinspektionen ansökt om statlig tillsyn och utökad rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Skövde kommun
med start hösten 2010. Barn- och utbildningsnämnden har från kommunledningskontoret mottagit en remiss för yttrande i ärendet.
Samverkanskommunerna i Gymnasium Skaraborg har i beredningsgruppen beslutat att ha som policy att följa lägeskommunernas yttrande vid tillstyrkande eller
avstyrkande av ansökningar om etableringar av fristående gymnasieskolor.
Underlag för beslut
Ansökan från International Swedish School AB om statlig tillsyn och utökad rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Skövde.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-05-13, § 39.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-06-17
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 67

Dnr BUN 2009/0043

Remiss: Ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Skövde kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden förslår Kommunstyrelsen att ansluta sig
till Skövde kommuns yttrande.

Bakgrund
Pluskompetens Utbildning i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om statlig tillsyn och utökad rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Skövde
kommun med start hösten 2010. De sökta utbildningarna är Stylits, Bygg, Butiksledning, Samhäll och Spa- friskvård och hälsa. Barn- och utbildningsnämnden har
från kommunledningskontoret mottagit en remiss för yttrande i ärendet.
Samverkanskommunerna i Gymnasium Skaraborg har i beredningsgruppen beslutat att ha som policy att följa lägeskommunernas yttrande vid tillstyrkande eller
avstyrkande av ansökningar om etableringar av fristående gymnasieskolor.
Underlag för beslut
Ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Skövde kommun.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-05-13, § 40.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-06-17
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 68

Dnr BUN 2009/0046

Remiss: Ansökan från Läckö Educational Production om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Skövde
kommun.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att ansluta
sig till Skövde kommuns yttrande.

Bakgrund
Läckö Educational Production har hos Skolinspektionen ansökt om statlig tillsyn
och utökad rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Skövde kommun med
start hösten 2010. De sökta utbildningarna är Fordonsteknik, inriktning lastbilmaskin, personbil, MC, Lackkarosseri. Maskin – anläggning transport. Elteknik, inriktning automation. Datorteknik. Elektronik, Elteknik. Teknik. IT/Datorteknik.
Människa – virtuell design och samhällsbyggnad. Naturveteskaplig, inriktning
natur. Matematik. Datavetenskap och miljövetenskap. Energiteknik. VVS- och
kylteknik. Fartygsteknik, drift och underhåll. Hantverksteknik, mode, skrädderi/sömnad och design. Inredning.
Barn- och utbildningsnämnden har från kommunledningskontoret mottagit en remiss för yttrande i ärendet.
Samverkanskommunerna i Gymnasium Skaraborg har i beredningsgruppen beslutat att ha som policy att följa lägeskommunernas yttrande vid tillstyrkande eller
avstyrkande av ansökningar om etableringar av fristående gymnasieskolor.
Underlag för beslut
Ansökan från Läckö Educational Production om statlig tillsyn och rätt till bidrag
till en fristående gymnasieskola i Skövde kommun.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-05-13, § 41.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-06-17
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 69

Dnr BUN 2009/0048

Remiss: Ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Skövde kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att ansluta
sig till Skövde kommuns yttrande.

Bakgrund
Lernia College AB har hos Skolinspektionen ansökt om statlig tillsyn och utökad
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Skövde kommun med start hösten
2010. De sökta utbildningarna är Elprogrammet, Energiprogrammet, Industriprogrammet och Teknikprogrammet. Barn- och utbildningsnämnden har från kommunledningskontoret mottagit en remiss för yttrande i ärendet.
Samverkanskommunerna i Gymnasium Skaraborg har i beredningsgruppen beslutat att ha som policy att följa lägeskommunernas yttrande vid tillstyrkande eller
avstyrkande av ansökningar om etableringar av fristående gymnasieskolor.
Underlag för beslut
Ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Skövde kommun.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-05-13, § 42.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-06-17
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 70

Dnr BUN 2009/0056

Gemensam server, skolhälsovården i Mariestad, Töreboda och
Gullspångs kommuner
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner en gemensam server för
skolhälsovården i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Bakgrund
Skolhälsovården inom Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner önskar att
samarbeta när det gäller datafrågor och systemansvar. Detta kräver en gemensam
server för skolhälsovården i de tre kommunerna. Töreboda införde nyligen Profdoc-PMO som journalsystem för skolhälsovården. Mariestad och Gullspång har
Profdoc-Journal3 som är föregångaren till Profdoc-PMO, detta måste uppgraderas
till PMO eftersom Profdoc-journal3 inte uppfyller alla krav enligt den nya datajournal lagen.
Underlag för beslut
Skrivelse från samordnande skolsköterska Kristina Smedberg.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-06-10, § 52.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-06-17
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 71

Dnr BUN 2008/0011

Budget 2009. Månadsprognos per den 31 maj 2009-06-18
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner prognosen per den 31 maj
2009.

Underlag för beslut
Nämndens budgetprognos per den 31 maj 2009 visar ett plus med 2 000 tkr.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-06-17
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 72

”På gång” förvaltningschefen har ordet
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om ett extra Barn- och utbildningsnämndssammanträde den 6 augusti 2009, kl 17.30.
Ärende: Budget 2010.

2.

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att
tillskriva kommunstyrelsen ang den uppkomna situationen för förvaltningen då vår ekonom fått nya uppdrag och belastningen på personalsekreteraren blivit för stor i samband med besparingar i budget.

Bakgrund
Förvaltningschefen informerar om budgetarbetet. Beslut om budget 2010 kommer
att tas den 6 augusti i ett extrainsatt sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden.
Förvaltningschefen informerar om den arbetsbelastning förvaltningen drabbats av
på grund av bland annat att vår ekonom har fått uppdrag som projektledare för
nytt ekonomisystem.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

75

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-06-17
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 73

Delegationsrapporter
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Följande delegationsbeslut anmäls:


T.f Gymnasiechef, Arne Tengvall, 2009-05.



Grundskolechef, Katarina Lindberg, 2009-05.



Grundskolechef, Hans Klingvall, 2009-05.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-06-17
Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 74

Handlingar att anmäla
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.

Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden, 2009-04-14.
Kfn § 44

Ansökan till statens Kulturråd – Bidrag till inköp av
barnlitteratur.

2.

Rapport 330, Skolverket.

3.

Tillägg till yttrande, för kännedom, ang idrottshall Högelid.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2009-06-17
Anslag tas ner
2009-06-22
Stadshuset, Barn och utbildning

Anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Carina Törnell

2009-07-14

